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Kaunatā veiksmīgi realiz ti 2 projekti 
 2011.gada februārī tika atbalstīti divi  Rēzeknes reģiona 

lauku sieviešu biedrības ”Sidrabrasa” projekti : 

 „Jauniešu klubiņa „ Kontaktligzda” izveide” ELFLA atklātā  pro-

jektu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un    

dzīves kvalitātes veicināšana viet jo attīstības strat ģiju īstenošanas 

teritorijā” Attīstības strat ģijas rīcībā „Daţādu jaunu klubiņu izvei-

de”  par kop jo summu 6967,59 LVL . Projekta finans juma avoti 

90% - publiskais finansējums no ELFLA- 6270,82 LVL, 10%- 

Kaunatas pagasta pārvaldes finans jums- 696, 76 LVL  un „Sociālā 

pakalpojuma punkta izveide” ”  ELFLA atklātā  projektu konkursa 

pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana viet jo attīstības strat ģiju īstenošanas teritorijā”     

Attīstības strat ģijas rīcībā „Sociālo pakalpojumu pieejamības     

nodrošināšana” par kop jo summu  4707,10 LVL. Projekta finans -

juma avoti 90% - publiskais finans jums no ELFLA- 4236,40  

LVL, 10%-Kaunatas pagasta pārvaldes finans jums-  470,70 LVL . 

turpinājums 2. lpp.  
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(sākums 1. lpp) 
Kaunatas pagasta pārvalde  bez projektu  10% 

līdzfinans juma, papildus ieguldīja līdzekļus 4800 Ls 
apm rā densvada, kanalizācijas, siltumapgādes ierīkoša-
nai, jumta nomaiņai . Bez  augstāk min to darbu veikša-
nas neb tu iesp jama  projektu  realizācija.  

Šos darbus veica pagasta komunālās saimniecības darbi-
nieki .  

Telpu renovācijas darbos  piedalījās   pagasta bezdarbnie-
ki, kuri tika iesaistīti „Darba praktiz šanas pasākumos” . 
Savu artavu projektu realizācijā deva arī pagasta uzņ m -
ji ( SIA ”Skaida PV” , zemnieku saimniecība ”Tip-tops”,  
SIA „Pie Rāznas”). 

Projekta realizācijas gaitā ir veikta klubiņam pa-
redz to telpu vienkāršota renovācija ( logu, durvju no-
maiņa, grīdas, sienu , griestu renovācija), iegādātas m be-
les( datora galdi, datora kr sli, nodarbību galdi, kr sli, 
grāmatu plaukti, skapis virsdr b m , televizora galdiņš, 
virtuves skapītis), iegādāta sadzīves elektrotehnika( le-
dusskapis, televizors, elektriskā plīts, t jkanna), iegādāta 
datortehnika( 2 datori, monitori, printeris). 

Jauniešu klubiņa izveide Kaunatas pagastā bija 
vitāli nepieciešama, jo b rniem un jauniešiem b s katra 
vecumam un vajadzībām nodrošinātas iesp jas attīstīt 
savu potenciālu. 

Projekta realizācijas rezultātā, Kaunatas pagasta 
b rni un jaunieši ir ieguvuši  gaišas, siltas, atbilstoši m -
bel tas un aprīkotas telpas.  

Jaunieši p c mācību, nodarbību laika, brīvdienās var s 
tikties ar vienaudţiem, izmantot informācijas tehnoloģi-
jas un piedalīties daţādās radošās, intelektuālās aktivitā-
t s, b s iesp ja attīstīt savas radošās  sp jas, lietderīgi un 
interesanti pavadīt brīvo laiku.  

 Savukārt sociālo pakalpojuma punktā bez telpu 
renovācijas  tika iegādātas 2 veļas mazgājamās mašīnas, 
ierīkotas divas dušas telpas, iegādāts televizors, dīvāns. 
Pagasta iedzīvotāji   var s izmantot veļas mazgāšanas 
pakalpojumus, dušas.  

31.janvārī notika  jauniešu klubiņa „Kontaktligzda” un 

sociālo pakalpojumu punkta  svinīga atklāšana  , uz kuru  
tika aicināti pagasta iedzīvotāji, pagasta komunālās saim-
niecības darbinieki,  kuri piedalījās projekta realizācijā,   
jaunieši, viņu vecāki, pagasta konsultatīvās padomes   
locekļi, uzņ m ji.  Savu sv tību deva arī Kaunata- Romas 

katoļu draudzes prāvests H.Broks. Biedrības „R zeknes 
rajona kopienu partnerība” koordinatore I.Brizga,       
R zeknes novada jauniešu lietu speciālists G.Rasims un 
R zeknes novada interešu izglītības speciālists G.Skudra 
sveica  klātesošos v lot  b t aktīviem arī turpmāk, iesais-
tīties jaunu projektu realizācijā  ,nodrošinot pagasta attīs-
tību, iedzīvotāju dzīves kvalitāti.  

Neizpalika arī sv tku torte, pie kuras risinājās sarunas par 

jauniešu klubiņa un sociālā pakalpojuma punkta  darbī-

bu , par   iesp ju  biedrībām realiz t projektus ar m rķi 

sekm t iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanu. 

      RRLSB ” Sidrabrasa” pateicas  pagasta pārvaldei, tās 
darbiniekiem,  pagasta iedzīvotājiem, pagasta uzņ m -
jiem, kas piedalījās  un atbalstīja projektu realizāciju. 

RRLSB „Sidrabrasa” locekle, projektu       
vadītāja Rita T rauda  



Kaunatas v stnesis Nr. 21 - 3 - 

 

 

Spožākie foto mirkļi 

                              Atklāšanas prieks                                                             Projekta realizācija 
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 Kaunatas TN 50 gadu jubileja 

    1961.gadā Kaunatā tika pabeigta un atvērta jauna ēka - 

sovhoza '' Kaunata '' kantoris un reiz  klubs. Jaunā kluba 

telpās mīļi visus sagaidīja kluba vadītāja Ir na Skudra 

( Potaše ). Bija daudz gan apmeklētāju, gan dalībnieku. 

darbojās gan teātris, gan p t ju orķestris, gan dejotāju 

grupa.  

Š.g. 28.janvārī tika svin ta Kaunatas TN 50gadu pastāv -

šanas jubileja. Pasākumā uzstājās viet jie pašdarbnieki, 

kaimiņu kolektīvi. Liels paldies jāsaka bijušajam sovhoza 

direktoram D.Čudaram par miļiem vārdiem. Paldies arī 

T.Meļņikovai par interesantu stāstījumu. Paldies 

I.Ţuravļovai par savām  atmiņām kā kluba vadītājai. Sa-

vās atmiņās  dalījās arī J.Kairiša, G.Skudra, 

O.Podskrjobiševs un v l daudzi citi. 

Lielu paldies jāsaka visiem, kas palīdz ja organiz t pasā-

kumu gan atnesot fotogrāfijas, gan daloties atmiņās par 

kluba dzīvi. Visi fakti netika min ti, jo informācijas bija 

ļoti daudz. Kluba dzīv  bija ļoti daudz vadīt ju, kolektī-

vu, apmekl tāju, kuriozu, un tieši tas sastāda kluba dzīvi.  

Cerams ka tā v l ilgi turpināsies. 

V l reiz visiem liels paldies! 

Informāciju sagatavoja TN vadītāja 

Nellija Vasiļjeva 

 

 

 

 

 

 

 Pašvaldība organiz s reidus 

Ar m rķi mazināt negadījumu risku b rnu un jauniešu vid , R zeknes novada pašvaldība drīzumā uzsāks reidus, lai 

pārbaudītu, kā pagasta iedzīvotāji iev ro sabiedriskās kārtības noteikumus. Reidi regulāri notiks visa gada garumā, 

un tajos piedalīsies daţādu jomu pārstāvji un speciālisti—narkologs, Valsts policijas inspektori, sociālā dienesta un 

bāriņtiesu darbinieki. Iesp ju robeţās tiks pieaicināti arī novada domes deputāti, iedzīvotāju konsultatīvo padomjulo-

cekļi un izglītības iestāţu darbinieki.                                                                                                          

Uzmanība tiks piev rsta tam, vai pasākumu norises vietās, kafejnīcās un uz ielas p c plkst. 22:00 bez vecāku uzrau-

dzības neatrodas b rni līdz 16 gadu vecumam, vai tiek iev rots aizliegums nepilngadīgajiem sm ķ t un lietot alkoho-

lu, vai cilv ki neatrodas narkotisko vielu reibumā, aizdomu gadījumā veicot narkotiku eksprestekstus, vai netiek  

pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi  u.tml. M.Švarcs atklāj, ka galvenokārt reidi tiks veikti sabiedrisko pasākumu lai-

kā, bet ne tikai— izbraukumi notiks arī v lās vakara stundās ar m rķi pārliecināties, vai pa ielām neklaiņo nepilnga-

dīgie b rni un jaunieši. 
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MEKL JAM PAGASTA BIBLIOTEK RU—GAISMAS NES JS! 
 

Latvijas Nacionālās Bibliot kas Atbalsta Biedrība izsludina konkursu uz gadskārt jo balvu 

“PAGASTA BIBLIOTEK RS—GAISMAS NES JS” 

Mīļie bibliot kas apmekl tāji! 

Ja uzskatāt, ka tiešu J su pagasta bibliotekārs ir “Gaismas nes js ” savā pagastā, tad aicinām par viņu pastās-

tīt arī mums, rakstot v stuli uz adresi—LNB Atbalsta biedrībai T rbatas ielā 75, Rīgā, LV—1001 

J su v stules par bibliotekāru gaidīsim līdz 2012. gada 23. martam 

 Kaunatas pagasta 1. bibliot kas  b rni 
v rt ja 2011. gada žūrijas grāmatas 

“B rnu/Jauniešu žūrija” Kaunatas pag. 1. bibliot ka ir 

pierādījusi, ka lasītkāre nav mazinājusies. Izlasot katrs    

5 piedāvātās grāmatas, līdz finišam tika 27 eksperti. Šo-

gad ţ rijā b rni piedalījās b rni no 2.—10. klasei, tie ir: 

Jānis Kovalevskis, Deniss Pertnikovs, Mairis Kablanovs, 

Eģita dre, Enija Kuzminska, Jolanta Bačkure, Linda 

Keisele, rika Peļņa, Inguss Sutins, Lija Saukāne, Ilze 

Verpakovska, Elvīra Vasilevska, Kate Strupiša, Undīne 

Strupiša, Liāna Zeltiņa, Diāna Pertnikova, Ilārija Kuzni-

cova, Justīne Kablanova, Tonijs Fernandess, Viktorija 

Avdejeva, Sanita Kuzminska, Andrejs Meikstums, Anna 

Novikova, Santa—Laura Jansone, Elīna Puncule,        

Maira—Līga Jansone, Ilona Rupaine. 

Paldies visiem skol niem par piedalīšanos “B rnu/

Jauniešu ţ rijā”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Informaciju sagatavoja Lāsma Leiņa 

Par iesp ju sportot 
 M s, kaunatieši, kuri atbalsta un populariz  aktīvu, veselīgu dzīvesveidu, pateicamies biedrībai „Rāzna Plus” 
un tās priekšs d tājai Janīnai Kairišai, biedrībai „Hokeja klubs „R zekne” ” un priekšs d tājam Edgaram   Teivā-
nam, Kaunatas pagasta pārvaldei un tās vadītājam Vasīlijam Bašmakovam, jauniešu iniciatīvu grupai un Edgaram 
Provejam, R zeknes novada jaunatnes lietu speciālistam Guntim Rasimam  par īstenotajiem projektiem m su pagas-
tā. 

Mums ir prieks, ka tika iekārtots labiekārtots laukums basketbolam, strītbolam, daţādām kustību sp l m un rotaļām 
Kaunatas vidusskolas sporta laukuma teritorijā. 

Pateicoties projektam „ Kaunatas pagasta sporta bāzes materiālā nodrošināšana sporta aktivitāšu dažādošanai un po-
pulariz šanai”  kaunatieši ieguva iesp ju sl pot, sp l t florbolu , novusu un citas galda sp les. 

Saņemot R zeknes novada atbalstu, m su jaunieši ierīkoja hokeja laukumu.  

Atcer simies, ka dzīvot ir daudz interesantāk, ja ir iesp ja aktīvi, interesanti un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, 
kaldināt jaunas idejas un īstenot tās. 

Daudzu kaunatiešu vārdā  E.Astiča 
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Šis materiāls  ir sagatavots  ar Kaunatas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu. 

AFIŠA, AFIŠA... 

Kaunatas TN:  

4. martā plkst. 14.00 koncerts “Ak sievietes, sievietes” 

Dubuļu TN: 
25  2012   13.00,   ''Д '' -

     ''М '' . 
П     '' ''   -

 . 

Malikatūras vākšanas konkurss  

”Otru elpu papīram”  

P.I.I “Zvaniņš” ir pieteicies konkursam un 
ļoti cer uz Jūsu atbalstu! 

Mācību gada ietvaros vācot makulatūru un 
sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestā-
dēm savāktajā makulatūras apjomā, vienlai-
kus cīnoties par vērtīgām balvām. 

P.I.I “Zvaniņš” vāc dažāda veida papīra iz-
strādājumus—avīzes, žurnālus, grāmatas, 
bukletus u.c.  

Mini hokejs 

3. februārī Kaunatas vidusskolas sporta laukumā notika mini hokeja laukuma atklāšana. Lieli un mazi, visi aicināti 
jauki pavadīt laiku slidojot, atp šoties draugu lokā. 

Dažādi 


