Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Kaunatas vēstnesis
2014. gada janvāris – februāris Nr. 32

( Tirāža 100 eks. )

Aicinām balsot par Kaunatas PII „Zvaniņš” projektu
„Labo Darbu” konkursā
Kaunatas
pirmsskolas
izglītības iestāde „Zvaniņš” ar
projektu „Stipri un veseli
būsim mēs rīt!” piedalās
www.LabieDarbi.lv projektu
konkursā.
„Zvaniņa”
kolektīvs
raksta:
„Savā
paspārnē ik dienas uzņemam
1, 5 - 6g. vecus bērnus, lai
sniegtu viņiem zināšanas,
prasmes un iemaņas, kas būs
nepieciešamas visā dzīves garumā. Tomēr mums nepietiek līdzekļu, lai
bērnu dzīvi padarītu krāsaināku, jautrāku un veselīgāku. Daudziem
lauku bērniem šī iestāde varētu aktīvi nostiprināt veselību, jo ļoti bieži
bērniņiem ir nenoturīga stāja, plakana pēda, un viņi ir fiziski neaktīvi.
Daudzas sporta lietas ir morāli un arī fiziski novecojušas, tāpēc būsim
ļoti pateicīgi, ja Jūs palīdzēsiet mums tikt pie vajadzīgā inventāra, lai
mēs varētu radoši darboties un līdz ar to nostiprināt bērnu veselību.
Bērnu prieks sporta nodarbībās un pasākumos apstiprina, ka tas ir
viņiem vajadzīgs, un Jūs mums varat palīdzēt to viņiem sniegt. Rezultātā
ieguvēji būtu ne tikai bērni, bet arī bērnu vecāki un visa sabiedrība, jo
iegūs veselus sabiedrības pārstāvjus, kas būs mūsu nākotne.”

Šajā numurā:
♦ Jaunumi zemes izmantošanā
♦ Kaunatas bāriņtiesas statistikas
dati
♦ Par uzturlīdzekļu izmaksām
♦ Projekts neguli ziemas miegu
♦ Skolas ziņas
♦ Jauna folkloras kopa
♦ Aicina bezdarbniekus ar invaliditāti
♦ Teātra diena TN

Par projektu var nobalsot trīs reizes:
1. Caur www.labiedarbi.lv, reģistrējot telefona numuru
2. Caur www.draugiem.lv
3. Caur www.inbox.lv

♦ Bibliotēkas ziņas

Balsošana ir bez maksas! Pal dz sim b rniem tikt pie jauna sporta
inventāra! Kopā m s to varam!

♦ “Comenius “projekta sanāksme
Itālijā

♦ Informācija lauksaimniekiem

Jaunumi zemes izmantošanā un būvniec bā R zeknes novadā
Latvijā katrā pašvaldībā zemes īpašniekiem, izmantojot savu zemi vai būvējot būves, ir jāievēro pašvaldības
teritorijas plānojuma normas. Teritorijas plānojums nepieciešams tādēļ, lai līdzsvarotu kaimiņu intereses zemes
izmantošanā, piemēram, lai viens kaimiņš otra kaimiņa viesu namam blakus pēkšņi neuzceltu cūku fermu.
Teritorijas plānojums atļauj vai aizliedz konkrētas darbības, piemēram, nosaka, cik augstas, cik stāvu privātmājas
drīkst būvēt un kādā attālumā no kaimiņa zemes robežas un tamlīdzīgi. Rēzeknes novadā kopš 2013. gada
15.oktobra ir spēkā jaunais teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam jeb pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3
„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
Grafiskā daļa”. Teritorijas plānojuma izstrāde ilga aptuveni 2,5 gadus, un pašvaldība saņēma aptuveni 700 zemes
īpašnieku iesniegumus par to, ko viņi vēlas darīt savā zemē.
Turpinājums 2. lpp
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Pārsvarā zemju īpašnieki vēlējās apmežot aizaugušu
zemi, būvēt privātmājas, pirtis un dīķus, kas lielākajā
daļā gadījumu arī ir atļauts. Jaunais plānojums paredz
vienādus zemes izmantošanas noteikumus visos novada
pagastos, elastīgi atļaujot daudznozaru uzņēmumu
attīstību laukos. Jaunā plānojuma teksts ir pieejams
pašvaldības mājas lapā:http://www.rezeknesnovads.lv/
rrp/lv/content/2/1/33/, kur tas sastāv no divām daļām.
Pirmā daļa saucas „Grafiskā daļa”, un tajā zemes
īpašnieks var aplūkot savu īpašumu konkrētā pagasta vai
ciema kartē, kur zemes vienības krāsa nozīmē konkrētu
izmantošanas zonu jeb teritoriju. Piemēram, ja Jūsu
zemes vienība ir gaiši bēšā krāsā un zaļā krāsā, kas
visbiežāk laukos arī tā ir, tad Jūsu zemē ir atļauta „Lauku
zemes (L)” (bēšā krāsa) izmantošana un „Mežu teritoriju
(M)” (zaļā krāsa) izmantošana. Otrā plānojuma daļa
saucas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
kuros Jūs varat izlasīt, kas ir vai nav atļauts konkrētajās
zonās – šajā gadījumā Lauku zemēs un Mežu teritorijās.
pašnieks var gan pats apskatīt savā zemē atļauto novada
mājas lapā, gan arī var griezties Rēzeknes novada
pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā un saņemt
atzinumu vai izziņu par atļautajām darbībām. Atzinums
tiek sniegts par vienu konkrētu darbību, piemēram, par
apmežošanu, bet izziņa ietver visu informāciju par zemes
vienībā atļauto/aizliegto un par to jāmaksā pašvaldības
nodeva 2,13 EUR apmērā. Kādi tad ir jauninājumi
jaunajā Rēzeknes novada teritorijas plānojumā? Pirmkārt
plānojums atļaut lauku saimniecībām, kuras Rēzeknes
novadā ir pārsvarā, nodarboties ar daudzām nozarēm
paralēli. Bēšā krāsā esošajā Lauku zemju teritorijā (L),
kādā ir lielākais zemju vairākums laukos, ir atļauts
nodarboties ar lauksaimniecību, zivsaimniecību,
kokapstrādi,
tirdzniecību,
tūrismu
un
citiem
pakalpojumiem, atļauts iegūt derīgos izrakteņus, arī
sapropeli visos ezeros. Teritorijas plānojums nosaka
divpadsmit izmantošanas zonas ciemos un deviņas
izmantošanas zonas lauku teritorijā. Teritorijas
izmantošanas zonas tika noteiktas pagastu pārvalžu un
novada speciālistu darba grupās, kur balstoties uz
vēsturisko teritorijas attīstību, tika plānota arī turpmākā
darbība. Piemēram, ja līdz šim zemes gabals tika
izmantots lauksaimniecībā un īpašnieks citu savu
izmantošanas priekšlikumu netika iesniedzis, tad arī
turpmāk tika ieplānota lauksaimnieciskā izmantošana.
Gribam uzsvērt, ka vēsturiski veidojušās mazdārziņu
teritorijas, piemēram, Rēzeknes pilsētas tuvumā, arī
turpmāk tiek plānotas kā mazdārziņu teritorijas, kur
primārā izmantošana ir dārzniecība, līdz ar to atļauta
dārza māju, nevis privāto savrupmāju būvniecība.
Turklāt mazdārziņu teritorijā esošā apbūve ir tik blīva, ka
izmantot šādas mājas pastāvīgai dzīvošanai nemaz
nepieļauj ugunsdrošības normatīvi. Reāli ugunsgrēka
gadījumā sīkie zemes gabali un šaurie pievedceļi padara
ugunsgrēka dzēšanu par praktiski neiespējamu vai
neefektīvu, un blīvā apbūve pieļauj ātru ugunsgrēka
izplatību no ēkas uz ēku, tādēļ savrupmāju apbūve
mazdārziņu teritorijā nav atļauta. Kā jaunums ir
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iestrādātas obligātās un rekomendējoša rakstura ainavu
aizsardzības prasības, kuras attiecas uz ainaviski
pievilcīgākajām teritorijām, kur jau vēsturiski attīstās
tūrisms. Kā pati augstvērtīgākā ir noteikta Rāznas ezera
ainavu telpa (Rāznas ezers ar apvedceļu) un seši
ainaviski ceļu posmi, piemēram, A12 ceļa posms
Ozolmuižas pagastā skatoties no ceļa uz Rēzeknes upes
ieleju. Ainavu saglabāšana ir nepieciešama, lai ne tikai
pašiem iedzīvotājiem, bet arī tūristiem būtu vēlēšanās
uzturēsies skaistā vidē, kur harmoniski iekļaujas ēkas un
būves. Ainavu telpās nav vēlama pilsētas tipa apbūve,
arhitektoniski neatbilstošu objektu būvēšana un
nepieciešams saglabāt Latgales kultūrvēsturiskajai un
dabiskajai ainavai raksturīgo arhitektūras stilu, kā arī
krāsu paleti. Ainaviski augstvērtīgajos skatu punktos, kur
paveras skats uz plašu ainavu, tiks ierobežota
apmežošana un citas darbības, kas negatīvi ietekmē
ainavu. Teritorijas plānojumā ir noteiktas arī pašvaldības
nozīmes katra pagasta kultūrvēsturiskās vērtības un
dabas objekti, kuru saglabāšana pagastam ir svarīga. Tie
ir krucifiksi, senkapi, piemiņas vietas, koku alejas, senie
akmeņi, piemēram, žmuguras akmens Mākonķalna
pagastā. Šie pašvaldības nozīmes vērtīgie objekti kalpo
ne tikai kā katra pagasta atpazīstamības simboli, bet ir
nozīmīgi turpmākā tūrisma attīstība, kā vēl pilnībā
neizmantots resurss.Jaunajā plānojumā ir ierobežota
vērtīgo meliorēto lauksaimniecībā izmantojamo zemju
apmežošana, jo šo zemju meliorēšanā ir ieguldīti
nozīmīgi līdzekļi, tādēļ tās pirmām kārtām ir jāizmato
lauksaimnieciskā ražošanā, nevis mežsaimniecībā.
Turklāt novada lauksaimnieki aktīvi izrāda interesi par
brīvo zemju nomu vai iegādi lauksaimnieciskās
ražošanas attīstībai. Tādēļ plānojuma izstrādes laikā tika
rīkota speciāla darba grupas tikšanās, lai izstrādātu šos
apmežošanas ierobežojumus, kuri galvenokārt attiecas uz
meliorētām lauksaimniecībā izmantojamo zemju
platībām, kas lielākas par 3 ha ar auglību vismaz 30
balles un kuras tiek izmantotas lauksaimniecībā. Tas
nozīmē, ka šādā augstvērtīgā zemē, kura tiek izmantota
lauksaimniecībā, meža ieaudzēšana ir aizliegta. Savukārt
nemeliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs
meža ieaudzēšanas ierobežojumi nepastāv. Ar
detalizētāku informāciju aicinām iepazīties novada
pašvaldības mājas lapā, lasot Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus vai konsultējoties Rēzeknes novada
pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā Rēzeknē
(Atbrīvošanas aleja 95, 28.kabinets (3.stāvā), Brigita
Arbidāne,tālr.64607189,epasts:Brigita.Arbidāne@rdc.lv)
. Pagastu pārvaldēs teritorijas plānojuma jautājumos,
aicinām konsultēties pie vietēja pagasta zemes ierīkotāja,
kura kontakti ir pieejami pagastu pārvaldēs un
pašvaldības mājas lapā:
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/3.
Brigita Arbidāne,
Att st bas plānošanas noda as teritorijas plānotāja
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Kaunatas Tautas namā darbojas jauna folkloras kopa “Rāzna”
Folklora – tā ir mūsu tautas tradīciju sargātāja dziesmās,
dejās, rotaļās. Folkloras kopa – tas ir cilvēku kolektīvs,
kuriem patīk dziedāt, spēlēt, uzdejot un sniegt jaukus
brīžus citiem. Pirmo gadu arī Kaunatas Tautas namā
darbojas folkloras kopa, kurai 31. janvārī tika dots vārds
„Rāzna”. No vairāk kā 25 variantiem šis vārds šķita
vispiemērotākais. Kā jau katrā vārda došanā – kristībās
– arī pie mums uz svinībām tika uzaicināti tuvākie
kaimiņi – Mākoņkalna, Čornajas, Ratnieku folkloras
kopas un gados pats vecākais, pieredzes bagātākais
kolektīvs - etnogrāfiskais ansamblis „Rikava”. Vēlos
pateikt paldies šiem kolektīviem, kuri pagodināja mūs ar
saviem priekšnesumiem. Protams, mēs nevarējām iztikt
bez mūsu Kaunatas pagasta pašdarbniekiem – jaunākās un vidējās paaudzes deju kolektīviem un amatierteātra.
Liels paldies šiem kolektīviem, kuri uzņēma mūs savā pulkā un palīdzēja radīt jauko atmosfēru tālākā vakara
gaitā. Pasākuma koncertu kuplināja arī Kaunatas vidusskolas folkloras kopa „Rāznaviņa” un ansamblis „Gondreiž
10”. Paldies arī viņiem. Visi kolektīvi un to vadītāji mums novēlēja daudz skanīgu dziesmu, jautru deju,
interesantu pasākumu. Paldies vēlos pateikt Kaunatas pagasta pārvaldei par gardajiem kliņģeriem
un pīrādziņiem.

Mākoņkalna folkloras kopa

Folkloras kopa “Rāzna”

Folkloras kopa “Rāzna”

Etnogrāfiskais ansamblis „Rikava”

Kaunatas pagasta folkloras kopas „Rāzna” vad tāja: Sandra Viša

Foto: Tamāra Kablanova
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Informācija mācību centra BUTS mājas lapā: http://
buts.lv/office/52

E-studiju nodaļa aicina bezdarbniekus (kas
Bezdarbniekiem un darba mekl tājiem
reģistrējušies NVA) ar invaliditāti mācīties šādās
programmās e-vidē (tālmācība ar iespēju mācīties
Ar 2014. gada marta mēnesi Kaunatas pagasta pārvaldes
mājās, klātiene 1 reizi mēnesī):
telpās
tiks
organizēti
vienas
dienas
kursi
bezdarbniekiem. Kursus nodrošina Nodarbinātības valsts
Tālākizglītības programmas:
aģentūra (NVA).
Lietvedis – 640 st.
Ar kursu tēmām un norises laiku var iepazīties pie
Datorsistēmu tehniķis – 960 st.
sociālā darbinieka. Par vēlmi apmeklēt šāda veida kursus
lūdzu paziņot sociālajam darbiniekam pagastā vai pa
Profesionālās pilnveides programmas:
telefonu 26383566.
Mazā biznesa organizēšana – 320 st.
Turpmāk sadarbībā ar NVA visa gada garumā notiks
šāda veida mācības, lūgums ieinteresētās personas aktīvi
Projektu vadība – 320 st.
piedalīties mācību tēmu izvēlē. Šī ir Jūsu iespēja pašiem
Sociālā aprūpe – 320 st.
izteikt savas intereses un kopīgi pieteikt lektorus.
Grāmatvedības kvalifikācijas paaugstināšana – 320. st.
Informācija NVA mājas lapā: http://nva.gov.lv/
index.php?cid=433&mid=311&txt=2837&from=0

Informāciju sagatavoja Kaunatas pagasta sociālā
darbiniece Anita Ikauniece

Projektu ned a Kaunatas vidusskolā
Laikā no 17.līdz 21.februārim Kaunatas vidusskolā
notika projektu nedēļa, kuras mērķis bija bērnu un
jauniešu iekļaušana skolas un novada kultūras dzīves
procesā un jauniešu līdzdalība iniciatīvu projektu
sagatavošanā savu interešu, ideju un problēmu
risināšanai.

lekciju „Modificētie pārtikas produkti”. 10.-11.klase
iepazinās ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes jauniešu iniciatīvu projektu nolikumu, dalījās
interešu grupās un rakstīja projektus par novada
finansējuma piešķiršanu dažādu pasākumu organizēšanai
skolā. Tika sagatavoti un prezentēti 9 projekti, pārsvarā
tās ir sportiskas aktivitātes mācību gada noslēgumā.
Projektu nedēļas ietvaros 1.-4.klases iepazinās ar latviešu Pieci no sagatavotajiem projektiem piedalīsies novada
dzejniekiem, lasīja viņu dzeju , meklēja savu mīļāko
projektu konkursā: „ 4. maija ielu stafešu skrējiens”; „
dzejoli, rakstīja savus dzejoļus un zīmēja ilustrācijas ,
Rāznas smiltīs”: „ Kaunatas vidusskolas kausa izcīņa
veidoja un noformēja dzejoļu grāmatas, bija arī tikšanās futbolā”; „Sporta spēles jaunās ieskaņās”; „ No sirds
ar rakstnieci Svetlanu Kononovu un dzejnieci Irinu
uz sirdi”.
Tarasovu, kuras dzīvo Mākoņkalna pagastā.
Nedēļas nogalē Kaunatas TN notika skatuves runas
konkurss, tika noskaidroti labākie , kuri 4. un 5.martā
piedalīsies novada skatuves runas konkursā. 5.-8.klases
gatavoja projektu „Ceļojums apkārt pasaulei”. Skolēni
gatavoja priekšnesumus 5 dažādās nominācijās: Power
Point prezentācija par ievērojamākajiem
kultūrvēsturiskajiem objektiem un personībām izvēlētajā
valstī; tradicionālais tērps; tradicionālais ēdiens;
tradicionālā deja vai raksturīgākā dziesma; tradicionālā
rotaļa vai spēle.
Projekta prezentāciju vadīja 5.a un 5.b klase, kas viņiem,
ņemot vērā, ka tā bija pirmā reize, izdevās ļoti labi.
18.februārī 11.-12.klases tikās ar Valsts robežapsardzes
Pasākuma laikā skatītāji tika iepazīstināti ar 7 valstu
koledžas pasniedzējiem. Notika arī kinologu
kultūru: Zviedrija, Etiopija, īna, Gruzija, Indija,
demonstrējumi, kurus noskatījās visas klases.
Brazīlija un Spānija.
Izglītojamo un pedagogu kopīgi paveiktais darbs
projektu nedēļā tika novērtēts atzinīgi.
Projektu nedēļas ietvaros 7.- 8.klases noklausījās arī
Kaunatas vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā E a Astiča
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Kaunatas bāriņtiesas statistikas dati
Uz 2014.gada 1. janvāri Kaunatas
bāriņtiesā ir bez vecāku gādības
palikuši 24 bērni, kuriem
nodrošināta ārpusģimenes aprūpē,
no tiem

tiesību atjaunošanu;

- 7 adopcijas lietas;

- 1 par prasības celšanu tiesā par
bērna aizgādības tiesību atņemšanu
vecākiem;

- 6 lietas par bērna nodošanu citas
personas aprūpē Latvijā;
- 4 lietas par audžuģimenes statusa
piešķiršanu ;

- 4 par bērnu un rīcībnespējīgo
personu mantisko interešu
nodrošināšanu;

- 3 bērni ievietoti audžuģimenēs;
- 7 bērni ievietoti ilgstošās sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā;

- 6 lietas par bērnu ievietošanu
audžuģimenēs;

- 1 par vecāka aprūpē esoša bērna
nodošanu citas personas aprūpē
Latvijā. Kaunatas bāriņtiesas
- 14 bērniem ir nodibināta
aizbildnība.Kaunatas bāriņtiesā ir 4 lietvedībā ir 231 administratīvās
audžuģimenes, kurās kopā ievietoti lietas, t.sk.
18 bez vecāku gādības palikušie
- 62 lietas par bērnu aizgādību;
bērni , no tiem

- 23 lietas par bērnu ievietošanu
ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā;
- 36 lietas par valsts ģimenes pabalsta
izmaksāšanas pārtraukšanu un citas
lietas.
2013.gadā Kaunatas bāriņtiesā tika
- 43 lietas par aizbildnības
ierosinātas 17 administratīvās
nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu lietas.
bērnam;
2013.gadā Kaunatas bāriņtiesā
tika
veiktas 456 notariālās
- 12 lietas par aizgādņa iecelšanu
darbības,
no tām
rīcībnespējīgajām personām vai
113
Kaunatas
pagastā;
mantai promesošo/ pazudušo personu
- 122 Griškānu pagastā;
mantai;
- 47 Mākoņkalna pagastā;
- 54 Čornajas pagastā;
- 24 lietas par bērnu mantas
- 120 Stoļerovas pagastā.
pārvaldīšanu;

- 13 bērni mācās Kaunatas skolā,
- 3 bērni apmeklē Kaunatas PII
”Zvaniņš”. 2013.gadā Kaunatas
bāriņtiesā tika pieņemts 45
lēmums, t.sk.
- 7 par bērna aizgādības tiesību
pārtraukšanu ;
- 4 par bērna pārtraukto aizgādības

Par uzturl dzek u izmaksām no 2014. gada
No 2014.gada izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs tiks palielināts par 15 latiem. Tas nozīmē, ka no 2014.gada
1.janvāra par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju fonda
administrācija izmaksās uzturlīdzekļus 50 latu (71.14 euro) apmērā, līdzšinējo 35 latu vietā, savukārt par katru
bērnu vecumā no 7 līdz 18 gadiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksās uzturlīdzekļus 55 latu
(78.26 euro) apmērā līdzšinējo 40 latu vietā. Informācija ņemta no interneta saites: http://www.ugf.gov.lv
Informāciju sagatavoja R zeknes novada pašvald bas Kaunatas bāriņtiesas priekšs d tāja Alla Smirnova

Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.pants nosaka, ka
Valsts institūcijas informāciju par iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem lauksaimniecībā
izmantojamiem zemes gabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet pašvaldība
informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem lauksaimniecībā izmantojamiem
zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. Rēzeknes novada pašvaldībā šāda informācija ir
pieejama pagastu pārvaldēs, informē Rēzeknes novada pašvaldības zemes lietu speciāliste Anita Bringule.

Informācija lauksaimniekiem
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Informācija ņemta no interneta resursiem
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Pārstāvji no Kaunatas vidusskolas piedalās „Comenius” projekta sanāksm Itālijā
Februāra sākumā, kad Latvijā valdīja sals, mēs, divas
Kaunatas vidusskolas skolotājas un trīs audzēknes,
devāmies Eiropas Savienības programmas „Comenius”
skolu partnerības projekta „Democratic Shaping and
Sharing” ietvaros uz siltāku vietu – Romu. Netālu no tās
ir
pilsēta
Latīna,
kur
atrodas
projekta
partnerskola. Iebraucot Romā, mūs sagaidīja palmas,
silts vējiņš un itāļu šoferis ar uzrakstu rokās
„Comenius”. Pēc stundas mēs jau satikām savus kolēģus
no citu valstu skolām: Igaunijas, Vācijas, Grieķijas,
Rumānijas, Ungārijas un Bulgārijas. Skolnieces devās uz
viesģimenēm, ar kurām viņas sarakstījās jau iepriekš.
Otrdien no rīta devāmies uz skolu Vittorio Veneto, kur
mūs gaidīja itāļu kolēģe Francesca Neiviller. Vispirms
mēs tikām iepazīstinātas ar skolu, pēc tam bija neliels
koncerts, kura laikā skolēni rādīja muzikālos
priekšnesumus, atveidojot itāļu slavenos hītus. Pēc
sagatavotās prezentācijas par „Comenius” projekta
aktivitātēm un pusdienām itāļu gaumē, projekta
dalībnieki veidoja savas valsts stendu par demokrātijas
tēmu ar līdzatvestajiem darbiem. Kad visi bija
iepazinušies ar padarīto, skolēni pulcējās, lai prezentētu
savas valsts ideju par projekta logo (arī tas bija mājās
veicamais uzdevums) un vienotos par kopējo projekta
logo, bet skolotāji devās uz projekta kopsapulci, kur tika
apspriestas turpmākās projekta aktivitātes.

cietokšņus. Mums bija iespēja nogaršot siltu šokolādi un
uzzināt, kā top šokolāde Šokolādes muzejā. Pateicoties
izteiksmīgajai gides runai, drīz vien itāliski stāstīto
sapratām bez tulka. Izbaudījām, kā ir braukt pa
līkumainajiem un šaurajiem kalnu ceļiem, kad pretī
brauc vēl viens autobuss, cik lielisks skats paveras uz
Tirēnu jūras pludmali no Jupitera tempļa, un kā dzīvo
cilvēki ciematiņā pie jūras Sperlonga. Bija neparasti
dzirdēt, ejot pa viduslaiku pilsētas ielām, kā itāļu puiši
dzied „Ave, Marija!”. Tā kā laiks lutināja, tad dabūjām
izbaudīt arī dienvidu sauli. Vakaros itāļu kolēģi bija
padomājuši arī par to, lai mēs iepazītu itāļu virtuvi, kas
Nākamajās trīs dienās mājinieki iepazīstināja projekta būtiski atšķiras no Latvijas virtuves.
dalībvalstu pārstāvjus ar Itāliju: ekskursija pa Musolini Laikam ir savi rāmji, kas nav atkarīgi no cilvēku
dibināto Latīnu, uz Romu, kur visiem bija iespēja vēlmēm: tā nu sestdien no rīta jau posāmies atkal uz
apskatīt pasaulslavenos kultūrvēsturiskos objektus, kā Romu, šoreiz uz lidostu, kur aviokompānijas
Vatikānu, Navona laukumu, Kolizeju, iemest monētu „Lufthansa” lidmašīna atkal atgrieza mūs Latvijas ziemā.
Trevi strūklakā. Tāpat bija iespēja tuvāk iepazīt Itālijas
Projekta koordinatore Anita Klismete
vēsturi, apmeklējot Sermonatas un Gaetas viduslaiku

Kaunatas pagasta 1. bibliot ka saka paldies
Paldies visiem, kas atbalstīja,
palīdzēja Kaunatas pagasta
1.bibliotēkai piedalīties makulatūras
vākšanas akcijā "Zaļā bibliotēka".
Kaunatas pagasta bibliotēka ar
bibliotēkas lasītāju, apmeklētāju,
bibliotēkas draugiem no Rēzeknes,
Maltas, Kaunatas vidusskolas
bibliotēkas palīdzību savāca 3318 kg
makulatūras. Starp 29 bibliotēkām no
Latgales novada, ierindojamies 4
vietā. Pateicoties Jums, vinnējām
16.6 kg baltā papīra.
2013. gadā no augusta līdz
decembrim norisinājās akcija
"Tautas grāmatu plaukts", kuras
laikā bija iespēja ikvienam dāvināt
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai sev

nozīmīgu un īpašu grāmatu, titullapā
ierakstot veltījumu vai personisku
stāstu, kas saistās ar šo grāmatu.
Liels paldies Kaunatas pagasta
iedzīvotājiem, bibliotēkas lasītājiem
par atsaucību, dāvinot grāmatas.
Mūsu bibliotēkas lasītāji dāvināja 28
grāmatas.

B rnu žūrijas eksperti: Enija, Evija,
Samanta, Jolanta, Linda

Paldies visiem žūrijas dalībniekiem
(22 eksperti), kuri veiksmīgi finišēja
lasīšanas maratonā. Paldies par
sadarbību, lasot grāmatas. Pasākuma
noslēgumā katrs žūrijas dalībnieks
saņēma bibliotēkas sarūpētās
pateicības un piemiņas balvas
un tika cienāti ar piparkūkām un
garšīgo tēju.18. janvārī bibliotēkas
vadītāja piedalījās akcijā “Gaismas
ceļš - Grāmatu draugu ķēde”,
pavadot neaizmirstamu pusstundu,
dziedot latgaliešu tautasdziesmas un
pasniedzot grāmatas no rokas rokā.
Tas bija lepnums, gaiša atmosfēra,
prieks, neaizmirstamas sajūtas, kas
paliks atmiņā uz ilgu laiku.
Tamāra Kablanova
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Neguli ziemas miegu
https://www.facebook.com/jaunaisdinamietis.projekts
https://twitter.com/JDinamietis
http://atputapieraznas.lv/lv/jaunatnei/

Biedrība “Jaunais Dinamietis” kopā ar Kaunatas pagasta
jauniešiem īsteno jauniešu iniciatīvas projektu “Neguli
ziemas miegu”(LV-12-E114-2013-R2), kuru līdzfinansē
un atbalsta ES programma "Jaunatne darbībā" .Projekta
ietvaros jaunieši sporta un atpūtas bāzē “Jaunais Dinamietis” ir izveidojuši slidotavu, kā arī senu un ļoti populāru
izklaides veidu uz dīķa – vizināšanās ar ‘ĶgrīzņiĶĶ. Šie
izklaides veidi ir paredzēti ikvienam Kaunatas pagasta
iedzīvotājam. Ja ziema mūs palutinās ar sniegu, tad projekta ietvaros Kaunatas pagasta iedzīvotājiem ir
paredzētas dažādas interesantas un atraktīvas ziemas aktivitātes. Lūdzu sekojiet informācijai pie ziņojuma dēļa
Kaunatas centrā vai interneta vietnēs!

Teātra diena Kaunatā
Kaunatas tautas namā jau septīto gadu darbojas
amatierteātris '' Runotoji ''. Aktieri savu mākslu parāda

“Runotoji” festivālā “Kaudz m smieklu” Gaigalavā

M S NEGU AM ZIEMAS MIEGU UN NE AUSIM TO
DAR T JUMS !!!

Projekta atbalsta persona Ligita
Jokste - Bogdanova

mazos skečos, ko paši arī uzraksta. Idejas ņem gan no
dzīves situācijām, gan no interneta. Savas izrādes rāda
Tautas nama pasākumos, brauc arī pie kaimiņiem.
Vairākas reizes uzstājās Mākoņkalna pils svētkos. Pati
svarīgākā uzstāšanās ir vienreiz gadā, kad novadā notiek
amatierteātru festivāls ''Kaudzēm smieklu''. Arī šogad
braucām uz Gaigalavu ar skeču ''Paaudžu konflikts''.
Šogad, atgriežoties no festivāla, nolēmām arī Kaunatas
pagasta iedzīvotājiem parādīt izrādes no festivāla.
Aicinājām ciemos tuvākos kaimiņus. 23. februārī tautas
namā varēja skatīties Dubuļu TN amatierteātri ''Traļi vaļi'' ar divām izrādēm – „Kaķu teātris” un „Ivanovu
ģimenes ikdiena”, Ratnieku TN amatierteātra ''Sit saujā''
izrādi ''Radars visu redz'', Kaunatas v-skolas teātra
pulciņa skeču ''Situācija vilcienā'' un, protams, Kaunatas
TN amatierteātri ''Runotoji'' ar divām izrādēm.
Saku lielu paldies gan skatītājiem, gan aktieriem.
Tautas nama vad tāja Nellija Vasi jeva
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Vienotā plat bas maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniec bas
stāvokl
No 2014. gada vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības
stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003.gada nosacījums. Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja
saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un ir bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī
2003.gada 30.jūnijā. Šis nosacījums neļāva saņemt maksājumu par to lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki
bija iekopuši pēc 2003.gada, piemēram, bija atbrīvojuši no krūmiem. Šobrīd šis nosacījums ir atcelts.
LAD jau ir uzsācis esošo datu par labā lauksaimniecības stāvoklī esošo platību atjaunošanu Lauku bloku kartē.
Lauksaimnieki aktuālo situāciju ar aktualizētājiem lauku blokiem var redzēt LAD mājas lapā www.lad.gov.lv
sadaļā „Lauku bloku karte”. Gadījumos, ja LAD jau ir aktualizējis lauku bloku kartes un tās atbilst situācijai
realitātē, tad lauksaimniekam LAD nav nekas jāiesniedz. Ja situācija dabā atšķiras no informācijas lauku bloku
kartēs, tad lauksaimniekam pašam jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pieprasījums.
Pieteikt Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu var tikai par zemi, kas jau ir sakopta uz bloku precizēšanas
pieprasījuma iesniegšanas brīdi, nevis par to, ko plāno sakopt vēl tikai šā gada laikā. LAD ir sagatavojis
prezentāciju ar piemēriem (ortofoto) gadījumiem, kādos var pieteikt precizēšanas pieprasījumus par zemi, kas
nebija labā lauksaimniecības stāvoklī 2003.gadā, bet tagad ir sakopta un apsaimniekota (ar bultām norādītas tās
platības, kas ir sakoptas pēc 2003.gada un redzamas 2013.gada ortofoto). Lauku bloku precizēšanas
pieprasījumus var iesniegt gan elektroniski no šā gada 4.februāra, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu,
gan aizpildot un iesniedzot Lauku bloku precizēšanas pieprasījuma veidlapu.
Avots: http://www.lad.gov.lv/

7. martā Kaunatas Tautas namā plkst. 19.00 Svētku koncerts ''Sieviete dieviete'', plkst.
21.00 balle ar galdiņiem. Ieeja brīva.
Kaunatas pagasta 1. bibliot kā:
No 6. marta līdz 12. martam izstāde “Sieviete mākslā un literatūrā”
No 12. marta līdz 26. martam Bērnu stūrītī zīmējumu izstāde - konkurss “Smurfiņu darbi un
nedarbi pavasar ”
27. un 28. martā “Mans pirmais klikšķis” - e-prasmes tiem, kas uzsāk datora un interneta
lietošanu

Tiek mekl ti Pagasta bibliotekāri – Gaismas nes ji
Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība aicina pieteikt savu bibliotekāru konkursam „Pagasta
bibliotekārs – Gaismas nesējs”. Ar konkursa palīdzību bibliotēku apmeklētāji aicināti pateikties saviem
bibliotekāriem par entuziasmu un radošumu, pasākumu, aktivitāšu, apmācību organizēšanu, mājīgu bibliotēkas
vidi, laipnību un smaidu, kā arī rūpēm par saviem lasītājiem. Pieteikumus sūtīt LNB Atbalsta biedrībai Tērbatas
ielā 75, Rīgā, LV – 1001 vai uz e-pastu: gaisma@gaisma.lv. Pieteikumam klāt vēlams pievienot foto, kas stāstītu
par bibliotekāra aktivitātēm. Vēstules var sūtīt līdz 21.martam.
Cien. pagasta iedzīvotāji! Ja vēlaties avīzē ievietot savu rakstiņu, sludinājumu, atgādinājumu,
apsveikumu, tad griezieties pie avīzes redaktores. Avīze iznāk katru otro mēnesi, nākamais numurs aprīļa beigās

Šis materiāls ir sagatavots ar Kaunatas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu.
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