
Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 

Kaunatas vēstnesis 

( Tirāža 100 eks. ) 2011. gada septembris – oktobris  Nr. 19 

Un atkal skan kāzu valsis... 
 

 No senseniem laikiem rudens ir kāzu laiks. 

 Un tāpat kā iepriekšējā gadā Kaunatas tautas namā  
22.oktobrī tika aicinātas ģimenes, kuras šogad svin  kāzu  
jubilejas. 

  

No mīlestības ir cēlusies šī pasaule, un arī ģimene sākas ar divu cilvēku mīlestību.  Nav māksla  vienam 
otru iemīlēt, prasme ir savas jūtas, ģimenes uzticību saglabāt, nosargāt caur gadu desmitiem un iznest cauri 
dzīvei. 

 Savas jūtas, ģimenes uzticību  40.gadu garumā ir saglabājuši  Inta un Vladislavs Seimuškini,    
neskatoties uz to, ka dzīvē ne vienmēr spīdēja saule,  taču mīlestība, sapratne spēja  sasildīt aukstumā un 
vējā. 

 Viņi ir  palikuši uzticīgi savam solījumam uz visu mūžu Un  pēc 40 kopdzīvē nodzīvotiem gadiem 
var teikt viens otram: 

 Mans prieks nav mazinājies 

 Kaut laiks kā spārniem skrien 

           Kopš tu man ceļā stājies......                                                                           Turpinājums 2. lpp. 

Šajā numurā: 

Rēzeknes novada pašvaldības 
deputātu un darbinieku spor-
ta spēles  

Kaunatas vidusskolas skolēnu 
pašpārvaldes aktualitātes 

Dalieties savās atmiņās 

Ziedu veidojumi un Miķeļdie-
nas norises 

Kaunatā būs jauniešu klubiņš 
„Kontaktligzda” un sociālais       
pakalpojumu punkts 

Rudens—kāzu laiks 

Lauksaimniekiem 

Svētku afiša 

 



Kaunatas vēstnesis Nr. 19 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pirms 35 gadiem  Antonija un Viktors       

Cvetkovi  atrada viens otru plašajā pasaulē, lai savu prie-

ku, savu laimi ieliktu otra rokās.  

No tā brīža ir aiztecējuši daudz ūdeņu, siltās, mīļās     

vasaras mainījušās ar bargām un aukstām ziemām . 

 Lai deniņi jau nemanot sāk sirmot, 

 Lai pierē rieva nebijusi gulst 

 Bet atceroties satikšanos pirmo 

 Kā jaunībā Jums acis atkal mulst 

Zinaīda un Juris Brokāni, Aleksandra un  Vladislavs 

Gudrinieki 30 gados  ir sapratuši , ka  iet kopā dzīves 

ceļu var  tikai savstarpēji uzticoties un palīdzot viens ot-

ram.  

Protams, ka blakus saulainiem brīžiem bijušas arī        

nebaltas dienas, taču viņi visam tika pāri, jo paturēja at-

miņā dzīves gudrību:  

 Mīlestība- tas ir dzīvē vēl par maz, 

 Lai var gariem gadiem cauri iet, 

 Jāprot cienīt, saprast, piedot, 

 Tikai tad var vienmēr kopā būt 

 

 

 

 

 

 

Sarmīte un Ilmārs Skudras, Inga un Dainis 

Kukuļi pirms 25 gadiem uzticēja viens otram pašu      

dārgāko dzīvē- savu jaunību, mīlestību un nu jau         

ceturtdaļgadsimts iets roku rokā.  

Kopdzīvē nostaigāti 25 zeltaini rudeņi ar rūgto pīlādžu 

sārtumu, baltas sarmotas ziemas, zaļi vējaini pavasari, 

saulainas vasaras ar griezes dziesmu rudzu laukā. 

 Ināra un Andris Skrebeļi  pirms 20 gadiem   

atrada viens otru plašajā  pasaulē. Atrada, lai savu prieku, 

savu laimi ieliktu otra rokās: 

 Bij divas sirdis reiz. Tad satikās 

Kā spilgtas liesmas pēkšņi iedegās. 

Viens otrā toreiz pavērāties mulsi 

Un sapratāt, ka mīla atnākusi. 

 Katram cilvēka dzīves posmam ir savs skaistums. 

Tomēr grūti atrast ko skaistāku par Vitas un Vladimira 

Filatovu  , kuri šogad svin 5 gadu kāzu     jubileju,  paš-

reizējo- cerību, ilgu un savstarpējo piepildīšanas posmu.  

Lai vienmēr tas ir jūsu varā 

Otru dziļi valdzināt 

Un mīlestības spožā starā 



Kaunatas vēstnesis Nr. 19 - 3 - 

 Ir pagājis viens gads kopš  Solvitas un Igora 

Meļņičenko laulības, kad viņi viens otram deva          
solījumu:   būt kopā gan priekos, gan bēdās , gan         
bagātībā, gan nabadzībā, gan veselībā, gan slimībā , lai 
pēc 5, 10, 15 gadiem varētu teikt viens otram: 

Es gribu, lai arvienu 

 Man tavas acis spīd 

 Es gribu katru dienu 

 Tur ausmu saskatīt 

 Vai agrā jaunībā, vai spēka gados, vai dzīves  

novakarē- mīlestība vienmēr ir skaista.  Un nav svarīgi, 

ka dzīves gadi ir aiznesuši jaunības pievilcību un skaistu-

mu, ka  darbs un pārdzīvotie grūtie brīži ir atstājuši Jūsu 

sejās ne vienu vien grumbu. Svarīgi ir tas, ka pēc kopdzī-

vē nodzīvotiem   45, 40 , 35 , utt. gadiem varat teikt viens 

otram:  

Es vēl otru mūžu gribētu, ja satiktu tevi. 

Un lai man vienmēr blakus būtu tikai tu. 

 

Glabājiet savas attiecības gaišas arī turpmāk! 

Lai saderība, gudrība un mīlestība dod spēku dzīvot,  

pastāvēt un mīlēt. 

 

 

Kaunatas pagasta pārvaldes lietvede  

Rita Tērauda 

Lauksaimniekiem 

LLKC piedāvā iespēju iegūt A metodes pārrauga 

sertifikātu 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 

(LLKC) organizē 120 stundu klātienes vai e-mācību 

programmas kursus visu dzīvnieku sugu B metodes (tikai 

savā saimniecībā) pārraugiem, kuriem ir trīs gadu darba 

stāžs dzīvnieku pārraudzībā. Pēc eksāmena sekmīgas no-

kārtošanas tiks piešķirts A metodes (vairākos ganāmpul-

kos) pārrauga sertifikāts. 

Kursu programma sastāv no 70 stundu teorētiska-

jām un 50 stundu praktiskajām nodarbībām.  

Kursi pašlaik tiek plānoti kā maksas pakalpo-

jums. Ja nodarbībām pieteiksies neliels cilvēku skaits, 

mācības tiks organizētas e-apmācību vidē. Praktiskās ap-

mācības LLKC plāno organizēt sadarbībā ar šķirnes dzīv-

nieku audzētāju organizācijām, lai nodrošinātu kvalitatī-

vāku mācību procesu. 

Interesenti tiek  aicināti pieteikties un iegūt A metodes 

pārrauga darba tiesības likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

LLKC lūdz neizdarīt izvēli pēdējā brīdī! 

Plašāka informācija par kursiem LLKC mājas lapas 

www.llkc.lv 

Tālruņi: 63050235; 29175921; 26148820.  

Atvērti gaidītie projekti 

Esam sagaidījuši nākošās kārtas projektu iesnieg-
šanai trijos atbalsta pasākumos: ―Lauku saimniecību mo-
dernizācija‖, ―Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem‖, 
“Daļēji natur lo saimniecību p rstrukturēšana”.  

 Iesniegšanas termiņš  visiem projektiem no 
21.11.2011. līdz 21.12.2011.  

Informācija ir pieejama Lauku atbalsta dienesta 
mājas lapā www.lad.gov.lv. Ja ir iespējams izpildīt prasī-
bas un ir atbilstoši nosacījumi, tad, prātīgi izvērtējot sa-
vas iespējas,  rakstām projektu.  

Lauksaimniekiem, kuri tikai tagad iesaistīsies 
kādā no minētajiem projektiem vai vispār uzsāks saim-
niecisko darbību,  ir vērts padomāt par konsultāciju biroja 
pakalpojumu izmantošanu. Izdevību, kad 1.sadarbības 
gadā konsultācijām un grāmatvedības pakalpojumiem 
cenu atlaide ir 85%, 2.gadā – 70%, 3.gadā – 50%, ieteik-

tu izmantot. 

http://www.llkc.lv
http://www.lad.gov.lv
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Ziedu veidojumi un Miķeļdienas norises 

Ir paskrēju vasara ar savu nebēdnību, izklaidēm, 

sauli, peldi un pienācis laiks, kad jāuzsāk gaitas uz iestā-

di, kuru sauc Kaunatas Pirmsskolas izglītības iestāde 

„Zvaniņš‖. Te bērnus sagaida personāls, kas rūpējas par 

bērnu labsajūtu, drošību, izglītošanu un darbošanās prie-

ku. Katru gadu iestāde kopā ar bērnu vecākiem rīko krāš-

ņas ziedu izst des, bet šogad nolēm m veidot kompozīci-

jas no ziediem. Jāsaka liels paldies bērniem un vecākiem, 

kuri atsaucās uz aicinājumu veidot kompozīcijas no zie-

diem vai atnest ziedus, lai pēc tam bērni kopā ar skolotā-

jām un auklītēm paveiktu jauku darbiņu. Pie katras grupi-

ņas divu nedēļu garum  bērnus sagaidīja v vere, taurenis, 

vabole, saulīte, sēne un citas jaukas skulptūras. Tās prie-

cēja ne vien bērnu un vecāku acis, bet pievērsa uzmanību 

arī citiem garāmgājējiem. Ceram, ka nākošajā gadā būs 

vēl lielāka atsaucība un darboties prieks. 

 

Nepagāja ne cik ilgs laiks un klāt ir Miķeļdiena. Tā atnā-

ca ar necerēti krāšņu laiku ,jo viss vēl ziedēja un vilināja 

iet ārā no telpām. Šogad mēs nolēmām braukt izskraidī-

ties, sacensties, paskatīties tuvāko apkārtni – Lielo Liepu 

kalnu. Gan bērniem, gan personālam tas bija liels pārbau-

dījums, jo bija jāiet diezgan liels attālums līdz atpūtas 

vietai. Mūsu spēcīgie sešgadnieki, piecgadnieki un četr-

gadnieki uzkāpa līdz pašai kalna virsotnei. Tur pavērās 

skaisti skati uz bērnu dzimtajām mājām, ciematiem. Paši 

mazākie bērni ar pavadonēm palika atpūtas placī, kur 

viņus izklaidēja Miķelis. Pēc aktivitātēm, lai uzņemtu 

jaunus spēkus atpakaļceļam ,visi bērni tika cienāti ar riek-

stiem, sausiņiem, kurus sarūpēja Vāvere. Laiks paskrēja 

ļoti tri un visiem nogurušiem, bet laimīgiem par jauko 

atpūtu bija jāatgriežas atpakaļ uz iestādi. 

Kaunatas P.I.I „Zvaniņš’” vadītāja:   

Sandra Viša 
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Ombuds seminārs 

  

Š.g. 10. novembrī Rēzeknē, Rēzeknes rajona padomes 
lielajā zālē (Atbrīvošanas alejā 95), plkst. 12.00 notiks 

organizācijas Pacientu Ombuds rīkotais seminārs seni-
oriem ‘’Mūžam veseli’’, projekta ‗‘Senioru informētības 
un iesaistes līmeņa paaugstināšana veselības aprūpes 
jautājumos‘‘ ietvaros. Projektu finansē Šveices Konfede-
rācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sa-
darbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas 
Savienībai.  

 Kopumā projekts tiek īstenots sadarbojoties ar 
Latvijas pensionāru federāciju un tās reģionālām biedrī-
bām. Semināra mērķis ir informēt un aktivizēt pensionā-
rus no visiem Latvijas novadiem, lai tie spētu pilnvērtī-
gāk iesaistīties savā veselības aprūpē, būtu informēti par 
savām pacientu tiesībām, saņemt sev nepieciešamos pa-
kalpojumus un palīdzību veselības veicināšanai, kā arī 
dalīties ar jauniegūto informāciju ar citiem mērķa grupas 
pārstāvjiem. Projekts ir vērsts uz  sociālās atstumtības 
risku mazināšanu, jo īpaši senioru grupai trūkst atbalsta 
un informācijas par veselības aprūpes organizāciju un 
dzīves kvalitātes paaugstināšanas iespējām. Seminārā 
piedalīsies pārstāvji no veselības aprūpes un pašvaldību 
iestādēm, kā arī veselības nozares eksperti. 

  

Speciālisti gerontoloģijā Margarita Rupenheite un Jānis 
Zaļkalns seminārā skars tēmu par senioru socializācijas 
īpatnīb m, bet psiholoģe rija Karpova  run s par 
vecuma psiholoģiskajiem un sociālajiem aspektiem. At-
sevišķa tēma ir sāpju terapija, ar ko iepazīstinās speciāli-
ste neiroloģijā Ināra Logina. Farmaceite homeopāte Vija 
Eniņa iepazīstinās klātesošos ar informāciju par ārstniecī-
bas augu lomu veselības saglabāšanā, savukārt par veselī-
bas aprūpes organizācijas jautājumiem informēs Pacientu 
Ombuda pārstāve Ilze belniece, bet valdes priekšsēdē-
tāja Liene Šulce – Revele pievērsīsies pacientu tiesībām 
un juridiskajiem aspektiem senioru veselības aprūpē. 
Semināros piedalīsies arī Aina Verze, Pensionāru fed-
erācijas pārstāve. 

 Reģistrēšanās semināram no plkst. 11.30. Ieeja 
pasākumā ir bez maksas, katram semināra dalībniekam 
tiks izsniegta rokasgrāmata ‗‘Ceļvedis senioram veselības 
aprūpē‘‘. Apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties diskusijā 
un dalīties savā pieredzē, kas saistīta ar veselības aprūpi, 
lai Pacientu Ombuds varētu tālāk strādāt pie uzlabo-
jumiem. 

 Semināri paredzēti arī citās Latvijas pilsētās. 
Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties seminā-
rā, kā arī sekot līdzi aktuālajai informācijai Pacientu Om-
buda mājaslapā www.pacientuombuds.lv un citos medi-

jos. Papildus informācijai, lūgums zvanīt uz Pacientu 
Ombuda biroju: tālr.+371 28646268 vai +371 29814984. 
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http://www.pacientuombuds.lv/
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Rēzeknes novada pašvaldības          
deputātu un darbinieku sporta spēles  

Ar interesantām un aizraujošām atrakcijām aizri-
tējušas Rēzeknes novada pašvaldības deputātu un  darbi-
nieku sporta spēles. 17. komandas 9. septembrī pulcējās 
Kaunatā, lai atraktīvi pavadītu laiku. 

Sacensību atklāšanas ceremonijā notika komandu 
prezentācija—‖Kopā varam, kopā darām!‖  

 

 

 

 

 

 

 

Katrai komandai vajadzēja sevi pierādīt šādos 
sacensības veidos—mājokļa jautājums, bluķu mešana, 
olu ķeršana, lielgabala šāviens, cīņa par varu, vāveru ma-
ratons, lielais loms, brauciens uz riteņa, jautrā stafete, 
noslēpums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šogad pirmo vietu ieguva—Mākoņkalna pagasta 
komanda, otro vietu—Verēmu pagasta komanda, trešā 
vietā -Ozolaines pagasta komanda, bet godpilno ceturto 

vietu ieguva Kaunatas pagasta komanda. Kopīgais sacen-
sību noskaņojums bija labs un atraktīvs.    

 

Lāsma Leiņa 

Kaunatas vidusskolas skolēnu  
pašpārvaldes aktualitātes 

 Aktīvi ,radoši, azartiski un pārliecinoši savu   
darbu skolā uzsāka jaunā skolēnu pašpārvalde jeb       
skolēnu dome. 

 Domes sastāvu veido  Ilga Dubovska 12.kl.         
- prezidente, Evita Gaveika 12.kl.-sekret re, Dainis     
Korklišs 12.kl., Juta Silova 11.kl., Emīls Zagorskis10.kl., 
Raimonds Katkovskis10.kl., Lauma Zagorska 9.kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesanta, ar lielu atbildības un pienākuma   apziņu tika 
organizēta skolotāju diena. 

 Skolā regulāri notiek tematiskie skolas vakari, 
kuros domes locekļi atbild par disciplīnu un organizē  
dežūras. 

 20. oktobrī notika diskusija „ Es un skola‖ 

( 10.-12. kl.). 

 21.oktobrī  notika tematiskais skolas pasākums 
dienas garumā „ Life is life‖ un  diskotēka 80. gadu    
mūzikas ritmos. 

Novembrī dome plāno  „ Helovīnu nakts „ karnevālu. 

 

Dalieties savās atmiņās 

Sakarā ar Kaunatas TN lielo jubileju—50 

gadi– aicinām iedzīvotājus dalīties savās atmiņās—
interesantos notikumos, kuriozos, kas  saistīti ar 
tautas nama dzīvi. Ja ir fotogrāfijas, kurās iemūži-
nāti tautas nama notikumi, lūdzam atnest uz tautas 
namu vadītājai Nellijai un izstāstīt to vēsturi. 

Mums noderēs jebkura informācija. Materi-
li tiks izmantoti arī muzeja izst dei. Materi lus 

lūdzu iesniegt Kaunatas tn un Kaunatas pagasta 1. 
bibliotēkā. Kontakt. Tāl. Nellija—2946388,      

Lāsma—26400283 

Jubilejas pasākums notiks 2012. gada        
28. janvārī. Esat visi mīļi gaidīti! 
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      Lauku attīstības programmas pasākuma 

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā" ietvaros  Rēzeknes reģiona lauku sieviešu 

biedrība „Sidrabrasa‖  kopā ar Kaunatas pagasta pār-

valdi  realizē  divus projektus, kuri tiks pabeigti līdz 

šī gada beigām. 

 P r o j e k t a  „ J a u n i e š u  k l u b i ņ a 

”Kontaktligzda” izveide” kopējās izmaksas ir 

6967,59 Ls, t.sk. publiskais finansējums -6270,82 Ls

( 90% no projekta kopējās summas) un 700,00 Ls      

- pašvaldības līdzfinansējums( 10% no projekta ko-

pējās summas). 

 Projekta realizācijas rezultātā tiek veikta   

telpu renovācija- nomainīti logi, grīda, durvis.      

Iegādātas mēbeles-datorgaldi, nodarbību galdi,   

krēsli, grāmatu plaukti, skapis virsdrēbēm,  sadzīves 

elektrotehnika- ledusskapis, televizors, elektriskā 

plīts, datortehnika-datori, monitori, printers. 

 No pašvaldības līdzekļiem  papildus veikta 

ēkas jumta nomaiņa, rēj  ūdensvada pievads, iekšē-

jā ūdensvada izbūve, kanalizācijas izbūve, iekšējās 

siltumapgādes ierīkošana un siltumapgādes pievads 

no siltumtrases   par kopējo summu 3500 Ls. 

 Pagasta jaunieši iegūs aprīkotu pulcēšanās 

vietu, kas darbosies gan vakaros, gan arī brīvdienās. 

Jauniešu klubiņa izveidošana pavērs iespēju bērnu 

un jauniešu  intelektuālai attīstībai, interešu, spēju un 

talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, 

profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas 

organizēšanai. 

 Projekta „Sociālā pakalpojuma punkta  

izveide” kopējās izmaksas ir 4707,10 Ls, t.sk.     

publiskais finansējums 4236,40 Ls ( 90% no         

projekta    kopējām izmaksām), un 500,00  Ls- paš-

valdības līdzfinansējums( 10% no projekta kopējām 

izmaksām). 

 Projekta realizācijas rezultātā tiek veikta   

telpu renovācija- nomainīti logi, grīda, durvis. Tiks 

iegādātas divas veļas mašīnas, ierīkotas dušas telpas. 

Pagasta iedzīvotājiem būs iespēja izmazgāt un izglu-

dināt veļu, starplaikā iedzert tēju un paskatīties   

televizoru.  

 Projektā paredzētos remontdarbus veic pa-

gasta strādnieki, kā arī projektā „Apmācība darba 

iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir 

pašvaldība‖  iesaistītie  pagasta iedzīvotāji. 

Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības 

„Sidrabrasa”  locekle R.Tērauda 

Kaunatā būs jauniešu klubiņš „Kontaktligzda” un sociālais pakalpojumu punkts 
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Atbildīgā: Lāsma Leiņa 

Periodiskums: Reizi divos mēnešos 

E-pasts: lasma.leina@inbox.lv 

Šis materiāls  ir sagatavots  ar Kaunatas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu. 

Gaidām Jūsu rakstus, idejas, jautā-
jumus, priekšlikumus... 

AFIŠA, AFIŠA ... 

Kaunatas pagasta  1. bibliotēka:  

14.—22.novembrim Grāmatu izstāde ―Mana 
dzimtene‖ 

1.–28.decembrim Apmeklētāju veidotā izstāde 
“Brīnumu laiks” 

19.– 30. decembrim  Izstāde ―Balts gaišums plūst 
no svecītēm‖ 

6.– 30. decembrim Dzejas izstāde ―Ziemas prie-
ki‖ 

12.– 17. decembrim—Ziemassvētku radošā dar-
bnīca 

 

Dažādi 

Kaunatas pagasta 2. bibliotēka: 

Par pagasta līdzekļiem ir saņēmusi 28. jaunas      
grāmatas. No 31.oktobra—7. novembrim būs 
apskatāma jaunieguvumu izstāde. 

  

 

Kaunatas TN: 

12. novembrī plkst. 20.00 ―Mārtiņballe‖ ar 
“groziņiem”. Ieeja—1,50 Ls 

18. novembrī  plkst. 14.00 Valsts svētku koncerts. 

No 21.—30. novembrim izstāde—pārdošana ―Mans 
vaļas prieks‖  

24. novembrī  plkst. 18.00 Radošā darbnīca 
”gatavojam adventa vainagus” 

25. novembrī  plkst. 17.00 Deju kolektīva ―Rasa‖ 10. 
gadu jubilejas koncerts 

9. decembrī Adventa koncerts ―Šis klusais  Ziemas 
laiks‖ 

25. decembrī plkst. 14.00 Koncerts ―Balti nāca     
Ziemassvētki‖ 

25. decembrī plkst. 20.00  ―Ziemassvētku   balle‖ ar 
“groziņiem”. Ieeja—1,50 Ls 

27. decembrī plkst. 15.30 ―Liliputu cirks‖ no Ukrai-
nas. Sensācija—pats mazākais 

aktieris (89 cm) pasaulē. Biļetes iepriekšpārdošanā 
pie  tn vadītājas. Ieejas biļete—2 Ls 

28. decembrī plkst. 11.00 Bērnu Jaungada   eglīte. 

Biedrības „Rāzna Plus” projekts Nr.1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/147/36 „Mūsu  spēks  - Eiropas Savienības  un 

Latvijas NVO labās prakses adaptācijā, spēku konsolidācijā un  spējā pielāgoties globālā darba tirgus mainī-

gajām prasībām”, apakšaktivitātes nosaukums „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stipri-

nāšana”. 93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti 

administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas fondu. 

Projekts tika īstenots no . . - . 8. . Noslēguma informatīvais seminārs notika . 8.  Rēzeknē. 

Vairāk par projektu lasīsim turpmākajās avīzēs. 

Kaunatas Vēstneša redakcija 


