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1.SEPTEMBRIS — ZINĪBU DIENA
Apsveicam pagasta pirmklasniekus:
Gustavu Brokānu
Danielu Avlasinu
Šurp grāmatas, uz skolu,

Vinetu Ratniku

Es b šu teicamnieks!

Art ru Zelču

Tad māmiņai un tētiņam

Ēriku Ruhmani

Un dzimtenei b s prieks!

Eviju dri
Sveiciens skolēniem,
studentiem, skolotājiem

Marinu Rusakovu
Arni Boburovu

Zinību dienā!

Sergeju Bogdanovu
Rolandu Dekterevu
Maiguru Čangulu—Čivkulu

Šajā numurā:

Kaunatas vidusskolā tiek veikti renovācijas darbi
Jūnija mēnesī Kaunatas vidusskolā uzsākts skolas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kurus 75% apmērā no attiecināmajām
izmaksām līdzfinansē klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI).
Projekta mērķis ir samazinot Rēzeknes novada pašvaldības izglītības
iestāžu ēkās oglekļa dioksīda emisiju.
Kaunatas vidusskolā tiek veikti renovācijas darbi – fasāžu
renovācija un siltināšana, logu bloku nomaiņa, bēniņu pārseguma
siltināšana un jumta seguma nomaiņa.
Paveikto darbu atbilstību projekta ―Oglekļa dioksīda emisiju
samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās‖
autoruzraudzēbu veic A/S ―Komunālprojekts‖, būvuzraudzēbu SIA
―Sistēmeksperts‖.
Projekta kopējās izmaksas sastāda – 269359, 49 LS.
Informāciju sagatavoja:
Kaunatas vidusskolas direktore Sandra Brokāne

Kaunatas vidusskolā
renovācijas darbi
Patīkamās pārmaiņas
Veido savu nākotni
pats
... un būs tev ticēt...
ы а ва и ...
Kaunatas dejotājiem šī
vasara bija karsta
Lielajā Liepu kalnā—
skatu tornis
Bērnu žūrija aicina
Afiša
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Kaunatas vidusskolā ir noslēdzies projekts
―Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana‖ Nr. IIAA/029.
Skolēni jau šajā mācību gadā izmantos interaktīvās
tāfeles, datorus, kuri tika sagādāti projekta ietvaros.
Skolotāji ir apmierināti ar datu kamerām, kuros izmanto
jaunās vielas apguvē. Nopirktas arī grāmatas vidusskolas
klasēm: matemātikā, bioloģijā un fizikā.
Kaunatas vidusskolas grāmatvede
Marija Rukmane
Foto: L.Leiņa

Patīkamās pārmaiņas
Biedrība ―Rāzna Plus‖ vasarā uzsāka ieviešanu divu "Rēzeknes rajona kopienu partnerībā‖
iesniegtu un apstiprinātu projektu ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursā pasākumā „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā‖.
Ideju par iespēju realizēt Kaunatas sporta laukumā projektu ―Labiekārtots āra laukums basketbolam, strītbolam, dažādām kustību spēlēm un rotaļām‖ aktualizēja sporta skolotāja Eļa Astiča. Projekta
ietvaros plānots izveidot basketbola un strītbola laukumu ārā, iegādāties basketbola grozus, noasfaltēt
laukumu, izgatavot soliņus. Kopējā projekta izmaksas (par strītbola laukumu) ir 8975,88 Ls. Tas ļaus
dažāda vecuma pagasta iedzīvotājiem pavadīt brīvo laiku lietderīgi. Plānots, ka āra laukumu varēs izmantot
arī Kaunatas vidusskolas skolnieki. Tāpat arī viņu vecāki no Kaunatas pagasta un apkārtējiem pagastiem.
Tas veicinās veselīga dzīvesveida uzturēšanu, piesaisti sportiskai kultūrai – vingrošanai, treniņiem, sporta
spēlēm, kustību un izdomu rotaļām, veselīgam dzīves veidam.
Priecē tas, ka gan skolas sporta laukumā, gan Kaunatā kopumā taps par vēl vienu sakoptāku un
lietderīgi izmantojamo objektu vairāk!
Savukārt, tautas namam būs iespēja realizēt ilgi loloto sapni par jaunās aparatūras iegādi. Rudens sākumā
projekta ietvaros „Apskaņošanas, apgaismošanas un
video aprīkojuma iegāde Kaunatas tautas
namam
kultūras pasākumu pilnveidošanai, sarīkojumu veidu
paplašināšanai un dažādošanai‖ tiks iegādātas jaunas
digitālās klavieres, koru mikrofoni, videoprojektors
un prožektori, pults, CD atskaņotāji un akustiskā
atskaņošanas sistēma atbilstoši mūsdienīgām prasībām. Kopējās projekta izmaksas 4986,36 Ls.
Projektu realizācija ir iespējama pateicoties Kaunatas
pagasta pārvaldes atbalstam un līdzfinansējumam un
nesavtīgajam laika un darba ieguldījumam no Eļas
Astičas un Marijas Rukmanes puses. Paldies!
Biedrības „Rāzna Plus” priekšsēdētāja
Janīna Kairiša
Foto: J.Kairiša
„Vieta, kur taps realizēts projekts par strītbola laukumu‖
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Neformālās apmācības nedēļa
Kaunatas vidusskolā
„ Veido savu nākotni pats”
No 4. jūlija līdz 8. jūlijam Kaunatas vidusskola
īstenoja Rēzeknes novada IP apstiprināto projektu ar
mērķi motivēt jauniešus apgūt zināšanas un prasmes karjeras izvēlē.
Apmācību projekta aktivitātēs iesaistījās divdesmit 8.-12..kl.skolēni.
Neformālās izglītības darbu vadīja skolotāju grupa
„Kopsaucējs‖.
Tie bija dienas pasākumi no plkst. 10.00 līdz 17.00,
Ritas Tēraudas viesu mājā „ Pie Rāznas‖.

ss aktivitāšu apraksts:
- 4 dalībnieku brigāžu izveidošana, labvēlīgas sadarbības
noteikumu izstrāde, prezentācija, pašreklāma;
-Tikšanās ar karjeras izglītības speciālistiem I.Peļņu un
H. Broku (ievadlekcijas, pārrunas, informācija, testi,
analīzes, radošas darbības brigādēs, intervijas, lomu
spēles, lietišķie raksti);
- Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, praktiskas un
radošas nodarbības (D.Zagorska- stils, dizains, mode,
J. Stašule - uzņēmējdarbība laukos(10 gados padarītais un
iegūtais), E. Teivāns- atpūtas bizness, R.Tērauda- lauku
tūrisms,
H. Broks - Kaunatas katoļu draudzes priesteris,
J. Kuzminskis- kokgriezējs, V. Dunskis - būvinženieris;
- Brīvprātīgais darbs Kaunatas ciemata teritorijā ( viesu
mājas sakopšana, palīdzība);
- Aktivitāte „Ar savu darbu nopelni naudu‖ ( liepziedu ,
citu ārstniecisko augu, garšvielu vākšana un pārdošana,
ķiršu nolasīšana un pārdošana, kartupeļu ravēšana, puķu
dobju iekārtošana);
- Prezentācijas (labvēlīgas atmosfēras noteikumi brigādē ,nopelnītā nauda);
-Iepazīšanās ar ES jauniešu iniciatīvu projektiem
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( V. Dunskis , biedrība „Lead 4 Real‖);
- Brauciens uz „Ezerkrastiem‖( peldēšanās, ķermeņa
apgleznošana, sporta spēles);
- Brauciens uz saimniecību „Rudo kumeļu pakalni‖ ( izglītojošs pasākums par saimniekošanu un biznesu
laukos ar iespēju apskatīt zirgu šķirnes un citus mājdzīvniekus, vizināšanās);
Ekskursija „Latgales dievnami‖ ( katoļu baznīcas
Rundēnos, Nirzā, Pasienē, Šķaunē);
-Rīta un vakara aplis ( novēlējumi, brīvais mikrofons,
radoši vingrinājumi ,dienas rezumējums).
Jaunieši tika motivēti apgūt zināšanas un prasmes
turpmākās karjeras izvēlē.
Radoši strādājot brigādēs, veicot dažādus uzdevumus,
piedaloties dažādās diskusijās, pamatojot savu izvēli un
domas, guva iespēju konkretizēt savas spējas un intereses
karjeras izvēlē.
Radošs darbs un pozitīvisms brigādēs deva
iespēju daudziem skolēniem celt savu pašvērtējumu un
attīstīt saskarsmes spējas.
Tika sniegta plaša informācija un zināšanas par
karjeras izglītības procesu.
Optimisms, pozitīvisms, darba metožu dažādība
un aktivitāšu daudzveidība deva apmācībām efektivitāti.
Apmācību beigās tika veikta dalībnieku anketēšana par
neformālas apmācības „Veido savu nākotni pats‖ nedēļu .
Padarītais un guvums atzinīgi un pozitīvi novērtēts. Visi
dalībnieki izteica vēlēšanos , lai tādi pasākumi atkārtotos
katru vasaru.
Veiksmīgi tika savienota zināšanu sniegšana,
praktiska darbošanās, netradicionālās darba metodes, izbraukumi, padarītā izvērtējums, katra dalībnieka viedokļa
apzināšanās un atzinība.
Atzinīgi veidojās skolēnu saskarsmes un komunikācijas
spējas.
Nometnes dalībniekiem tika piedāvātas apmaksātas pusdienas un tējas pauzes.

Projekts izdevās arī tāpēc, ka nodarbības norisinājās
jaunā, neierastā, ļoti labiekārtotā vidē un Kaunatas
pagasta pārvaldes vadītājs Vasīlijs Bašmakovs vienmēr
atbalstīja mūsu iniciatīvas.
Informāciju sagatavoja
Skolotāju grupa „ Kopsaucējs”
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“... un būs tev tic t ... ”
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jautājumu risināšanā, kas saistīti ar draudzes atjaunošanu.

Nolēma: 1. Kaunatas pareizticīgo draudzes
27.06.2011 notika Rēzeknes novada Kaunatas
ciema Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo locekļu sarakstu sastādīs Helēna Romanova.
draudzes baznīcas ticīgo sapulce.
2.16.07.2011 plkst. 09:30 notiks baznīcas
Piedalījās: priesteris V. Teplovs, Kaunatas
teritorijas uzskopšanas talka.
pašvaldības priekšsēdētājs V. Bašmakovs, pagasta zemes
Sirsnīgs
paldies
Andželikai
Grišunovai,
ierīkotājs V. Grišunovs, Kaunatas ciema iedzīvotāji.
Romanam Sobinovam, Allai un Vladimiram Likoviem,
Darba kārtība: par Kaunatas ciema pareizticīgo
visiem, kas piedalījās talkā.
draudzes baznīcas atjaunošanas un paredzētajiem
darbiem ziņo priesteris V. Teplovs. Par Kaunatas ciema
pašvaldības atbalsta iespējām atjaunošanas darbos ziņo
pagasta priekšsēdētājs V. Bašmakovs.
Priesteris V. Teplovs pastāstīja klātesošajiem
sekojošo: „No Latvijas Republikas Valsts nacionālā arhīva saņemta izziņa par to, ka arhīva fonda „Valsts Statistikas pārvalde‖ dokumentos 1939. gada 29. jūnijā sastādītā
zemes īpašuma lapā redzams – Rēzeknes apriņķa Kaunatas pagasta Kaunatas ciema zemes īpašuma īpašniece
bijusi Kaunatas pareizticīgo draudze. 1962. gadā pareizticīgo baznīca tika slēgta. Pēc ciema iedzīvotājas Helēnas
Romanovas iniciatīvas un vietējo pareizticīgo atbalsta
sākās „bijušās‖ draudzes atjaunošanās pasākumi. Pirmais
pareizticīgo dievkalpojums notika 2011. gada Lieldienās
Kaunatas ciema TN (piedalījās 26 cilvēki). Lai pilnībā
varētu darboties, ir nepieciešama draudzes oficiālā
reģistrācija‖. Sanākušie atbalstīja saraksta sastādīšanas
nepieciešamību. Pēc tam V. Teplovs paziņoja klātesošajiem, ka 16.07.2011 notiks Kaunatas ciema, Rēzeknes un
Ludzas pilsētas pareizticīgo kopējā talka baznīcas
teritorijas sakopšanā.

Informāciju sagatavoja:
Helēna Romanova
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Kaunatas dejotājiem šī vasara bija karsta
4.jūnijā Krāslavā notika II Latgales novadu deju
kolektīvu sadancis. Sadancī piedalījās dejotāji no Balviem,
Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Preiļiem un
Rēzeknes, tai skaitā arī Kaunatas TN jauniešu deju kolektīvs
„Rasa” un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kaunata”, kopskaitā 82 tautas deju kolektīvi. Katrs novads piedāvāja savu
uzstāšanās programmu. Rēzeknes deju apriņķis 18 kolektīvu
sastāvā dejoja trīs dejas I. Dreļa horeogrāfijā un vienu
E. Spīča deju.
Krāslavas novada dome sadarbībā ar KN bija parūpējusies par
to, lai dejotāji lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku. Sadaņča
dalībnieki varēja ne tikai iegādāties pilsētas un apkaimes
amatnieku darbnīcās izgatavotos suvenīrus, bet arī paši iesaistīties darba procesā un pagatavot mākslas darbus savām rokām. Dejotājiem bija iespēja iepazīt pilsētu, dodoties organizētā ekskursijā pa Krāslavu.

23. jūlijā Kaunatas pagasta Iļjas gadatirgū vietējie pašdarbnieki- dejotāji tirgus apmeklētājiem un tirgotājiem sniedza nelielu improvizētu priekšnesumu. Caur
dejas mākslu tika parādītas jaunu meitu un puišu attiecības, māsu lielīšana, brašu vīru un koķetīgu sievu izrādīšanās, Latgaliešu kāzas, veltījums tirgotājiem-„ bramiem‖
un nobeigumā triju paaudžu kopdeja. Gala rezultātā skatītājos bija jūtams labsirdīgs
noskaņojums un dāsnums dejas atkārtošanai. Lielu paldies izsaku pasākuma
rīkotājiem: rikam Silovam, Oskaram un Valdim Duļķevičiem - skatuves dekorēšanā, Janīnai Kairišai –
priekšnesuma scenārija sastādīšanā, „Rasas” puišiemmūzikas uzstādīšanā, visiem dejotājiem par improvizētā
priekšnesuma rakstura veidošanu, TN vad. N.Vasiļjevai
par atbalstu un sarūpēto cienastu. Pasākumā piedalījās:
Kaunatas TN
jauniešu un vidējās paaudzes deju
16. jūlijā notika Rēzeknes novada dienu noslē- kolektīvi, kā arī Kaunatas vsk. 5.-6.kl. dejotāji.
guma pasākums Ančupānu kartodromā, kurā piedalījās
30.jūlijā Mākoņkalnā tika svinēti Volkenbergas
novada tautas mākslas kolektīvi, tai skaitā: Dricānu,
pils
svētki.
Uz svētkiem tika aicināti pašdarbnieku kolekMaltas, Verēmu, Kaunatas vidējās paaudzes deju kolektīvi.
Pasākumā
piedalījās: Mākoņkalna TN un Ratnieku
tīvi, Feimaņu ,Lendžu, Kaunatas, Dricānu jauniešu
deju kolektīvi. Pasākumā piedalījās arī viesi no kaimiņ- KN līnijdeju grupas; Feimaņu vēderdeju grupa, KN sievalstīm – Lietuvas un Baltkrievijas. Ančupānu kartod- viešu vok. ansamblis „Sonatīne‖ un dramatiskā kopa
roma gaisotnē valdīja svētku noskaņojums. Mākslinie- „Savējie‖; Kaunatas TN tautas deju kol. „Rasa” un
kiem un amatniekiem kārtējo reizi bija dota iespēja izrā- „Kaunata” , Kaunatas vsk. tautas deju kol. „Rasiņa”;
dīties un dalīties savā prasmē, kā arī iegūt jaunu pieredzi Dagdas KN folkloras kopa „Olūteņi‖; Blomes KN amatierteātris „Nenolaid rumpi‖; Stopiņu novada VPDK
un draugus.
„Stopiņš‖. Svētkus vadīja pati Volkenbergas princese ar
Velna purva kungu. Visi svētku dalībnieki tika cienāti ar
Mākoņkalna saimnieku sagatavoto viru.
Ar šiem pasākumiem beidzās tautas deju kolektīvu darba sezona. Pateicos Kaunatas deju kolektīvu dalībniekiem par ieguldīto darbu, pacietību, par vēlmi strādāt
ceļot savu māksliniecisko izaugsmi. Esmu pateicīga dejotāju radiniekiem par sapratni un atbalstu. Paldies Kaunatas pagasta pārvaldei. Gaidu jaunus dejotājus ar pieredzi
vai bez – galvenais ir vēlme, dejotprieks, mūsu vienotais
solis un sirdspuksti.
Kaunatas TN tautas deju vad. Alla Silova
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Lielajā Liepu kalnā—skatu tornis
Rāznas nacionālajā parkā Lielajā Liepu kalnā, 11. augustā, ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra Raimonda Vējoņa dalību tika atklāta jaunā tūrisma infrastruktūra, kas izveidota ar ES Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu.

Dažādi

Kaunatas pagasta 1. bibliotēka darbu uzsākusi Bērnu/
Jauniešu žūrija 2011

Kaunatas pagasta 2. bibliotēka
22.08.11—29.08.11 Grāmatu un ziedu izstāde, ―Ziedu krāšņums rudenī‖

Šogad ieviesta jauniešu žūrija
un tas nozīmē, ka varēs piedalīties vecāko klašu skolēni, līdz
pat 12.kl. ieskaitot!

29.08.11—05.09.11 Izstāde ―Zinību dienai gatavojoties‖

Nāc uz bibliotēku un kļūsti par
Bērnu/Jauniešu žūrijas 2011 lasītājiem, jo katrai grāmatai ir savs lasītājs, tāpat kā katram lasītājam ir
sava grāmata! Par katru izlasīto grāmatu bērni saņems Bublicious košļājamo gumiju. Kā arī projekta
beigās Jūs sagaida balvas! Nāc un piedalies!

Laipni aicināti uz— Skaistumkopšanas kabinetu!
Kaunata, Rāznas 38 ( ieeja no pagalma)
Tiek sniegti šādi pakalpojumi: Manikīrs, nagu pieaudzēšana, pedikīrs, uzacu korekcija, uzacu un
skropstu krāsošana, vaksācija.
Var arī iegādāties dāvanu kartes.
Darba laiks: Trešdiena—sestdiena
no plkst. 10.00—15.00

Vieta Jūsu ziņojumiem,
Atgādinājumiem.
Gaidām Jūsu rakstus, idejas, jautājumus, priekšlikumus...

P.S. Var arī vienoties par
dienu un laiku.
Mob. 28354521 (LMT)

Šis materiāls ir sagatavots ar Kaunatas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu.
Kaunatas vēstnesis
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