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Šajā numurā:
Valsts svētki
Kaunatas vidusskolas Lāčplēsis—2011
Vārda došanas svētki ponijam
Lietus līst un vēji pūš, bet
man priecīgs prāts
„Rasiņai – 5” un „Rasai – 10”
Afiša
Apsveikumi

Lai gaišs ir Adventes laiks.....
Ja mūsos būs ticība, cerība, mīlestība,
Mums piederēs laimes mirkļi.....
Klāt klusais Adventes laiks- gaidu, ilgu, lūgšanu un piedošanas laiks, kad iededzam Adventes svecītes, lai izgaismotu sevi domās,
darbos, attiecībās ar līdzcilvēkiem. Šajā laikā mēs gaidām īpašu sajūtu, kādu uzmanības apliecinājumu, sirsnību, mīlestību.
Četras patiesības- Miers, Mīlestība, Prieks, Cerība iestrāvo ik cilvēkā caur Adventes brīnumaino laiku.
oti gribētos, lai Adventes svecītes ienes vairāk gaišuma savstarpējās attiecībās ģimenēs, arī darbā un sadzīvē, lai cilvēku
sejas bieţāk rotātu smaids- labestīgs un neviltots.
Un tūlīt jau klāt būs arī Ziemassvētki un Jaunais gads!
Piepildīsim savu sirdi ar prieku par galvenajām vērtībām dzīvē- ģimeni, mīļajiem cilvēkiem, draugiem.
Lai Ziemassvētku miers ienāk Jūsu sirdīs, piepilda ar siltumu un gaismu Jūsu mājas, atver ceļu ticībai, cerībai un mīlestībai.
...Ieklausies Ziemassvētkos
Ieklausies sirdī...
Ieklausies mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī
Un tici.....
Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic....
Lai gaiši , balti, mīlestības pilni Ziemassvētki un baltām domām un abiem darbiem svētīts Jaunais gads!

Kaunatas pagasta pārvaldes lietvede Rita Tērauda

Kaunatas vēstnesis Nr. 20

-2-

Lai pa zvaigžņu ceļiem klusi
Mums visiem, visiem starot tā,

Sirdī ienāk svētvakars.

Kā svecei egles zariņā.

Un lai Jaunā gadā

Ikvienam roku noglāstīt

Prieku nes ik saules stars.

Un labu vārdu pasacīt,
Tā gaiši, silti uzsmaidīt!
Lai mums izdodas neaizķerties
nemainīgajā dienu ritmā un saskatīt
jaunas iespējas un pārsteigumus!
Ļausim svētkiem ienākt sirdīs un
apgaismot ikdienas gaitas!

Priecīgus, baltus un mīļus Ziemassvētkus
visām ģimenēm!
Darbīgu, bagātu, veselīgu un laimīgu Jauno
gadu pagasta iedzīvotājiem un it sevišķi savam kolektīvam novēl
Kaunatas P.I.I. ”Zvaniņš”
vadītāja Sandra Viša

Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs
Vasīlijs Bašmakovs

Zvaigţņu lietus nolīst klusi
Visa zeme mirdzēt sāk
Grieţas gads uz otru pusi,
Baltie Ziemassvētki nāk.
Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku visu cerību un domu piepildījumam Jaunajā gadā!
Bibliotēkas vadītāja - Lāsma Leiņa

Ar leduspuķu aizmargotām rūtīm
Tumst sniegains vecā gada novakars.
Nevienu dienu tukšā neaizvadīt,
Augt, audzināt, celt, dzīvē skaisto radītLai bagātīgi visi mūsu gadi.
(Z.Purvs)
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekam savā ceļā un piepildās visi tie sapņi,
kas mīlēti un loloti!
Kaunatas vidusskolas direktore
Sandra Brokāne
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Valsts Svētki
Mums ticis viszilākais ezers.
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
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Mārītei Seņkānei - par ilggadēju un godprātīgu
darbu;
Ţannai Viļumai - par augsti kvalitatīvu un profesionālu darbu;
Jāzepam Lovčinovskim - par garīgo vērtību popularizēšanu pagastā;
Jānim Kuzminskim - par bērnu un jauniešu radošuma veicināšanu;
Jurim Ciprusam - par ilggadēju un profesionālu
darbu;

Dievs ir atdevis mums.

Arnim Seimuškinam - par ilggadēju un godprātīgu
darbu;
18.novembrī - Kaunatas tautas namā pulcējās
pagasta iedzīvotāji, lai kopā svinētu Latvijas Jevgenijai Katkovskai - par ilggadēju, kvalitatīvu un
Republikas proklamēšanas 93.gadadienu.
profesionālu darbu iedzīvotāju medicīniskā apkalpoValsts svētkos mēs ne tikai atskatāmies uz pagātni,
izvērtējam šodienu, bet arī sapņojam kopīgus sapņus
par nākotni. Un lai nākotne būtu gaiša mums
ikvienam ir daudz jāstrādā un daudz jāpiepūlas, lai
mūsu bērni un mazbērni varētu skatīties nākotnē ar
paļāvību cerot, ka savā mūţā sasniegs visu to, ko ir
iecerējuši.

šanā;

Marijai Jeršovai - par aktīvu sabiedrisko darbu ;
Veronikai Bernānei - par radošu darbu vispārējā
izglītībā un ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā;
Marinai Ameļčenkovai - par radošu darbu vispārējā
izglītībā un ieguldījumu skolēnu patriotiskajā
audzināšanā;
Ritai Tēraudai - par ilggadēju un godprātīgu darbu,
aktīvu dalību projektu realizācijā.
Ar skaitu koncertu un svētku torti izskanēja
Latvijas 93.dzimšanas dienai veltīts pasākums.
Būsim pārliecināti par sevi un savu valsti,
būsim laimīgi savā zemē, paši to veidojot labāku ar
savu darbu un mīlestību!
Kaunatas pagasta pārvaldes lietvede Rita Tērauda

Valsts svētku reizē virknei pagasta iedzīvotāju tika
pasniegti Kaunatas pagasta pārvaldes atzinības
raksti:

“Palīdzētprieks”

Kaunatas vidusskolas vecāku padome no 28. noEļai Astičai par aktīvu dalību projektu realizācijā un vembra līdz 2. decembrim aicināja piedalīties
pagasta iedzīvotāju iesaistīšanu sportā un veselīgā Ziemassvētku akcijā ―Palīdzētprieks‖ un lūdza ziedot
tīru apģērbu, apavus, rotaļlietas un bērnu grāmatas, kas
dzīves veidā;
pašu ģimenēm vairs nav vajadzīgas.

Ligitai Uļjanovai- par godprātīgu, ilggadēju darbu
Paldies par atsaucību—Katkovskai Anitai, Pedānei Elebērnu audzināšanā;
onorai,Jermakovai Valentīnai, skolotājai Lilija Trūle
Tatjanai Valeniekai - par radošu, aktīvu darbu (Lipuški), Kablanovai Tamārai, Biedrībai “Mēs par stipru
ģimeni”, Bačkurei Žannai, Čudarei Marutai, Duļkevičai
pirmskolas izglītības iestādes attīstībā;
Ţannai, Viļumai Ţannai,

Kvitkovskim Oļegam ( Čor-

Veronikai Taukačai- par ilggadēju un godprātīgu najas pag.), Popovai Valentīnai, Boriņai Lienītei, Ţogodarbu;
tai Ilgai, Ruhmanei Annai.
Annai Ruhmanei darbu;

par ilggadēju un godprātīgu Šīs lietas var sasildīt un iepriecināt daudzas ģimenes!
KVS vecāku padome
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“Kaunatas vidusskolas Lāčplēsis—2011”
Jau otro gadu Pēc kārtas 11. novembrī Kaunatas vidusskolā
notika Lāčplēša dienai veltīts pasākums, kurā šogad piedalījās 18
brašākie Kaunatas vidusskolas 8.—12. klašu zēni. Šajā pasākumā
jaunie vīrieši centās pierādīt sevi daţādās sporta aktivitātēs—
šautriņu mešanā ( labākais bija Dainis Korklišs), 3 soļu lēcienā
(labākais bija Ivars Batarevskis—12. klase), 2 bumbu metienā ( labākais bija Andris Pūris—10. klase), lecamauklā (labākais bija Oskars
Grišāns—11. klase), 16. kg. Svara bumbas celšanā ( labākais bija
Kristaps Brokāns—11. klase), roku saliekšanā un iztaisnošanā
(labākais bijaElnūrs Silkalns—8. klase). Katrā no stafetēm bija
jāpieliek lielas pūles, bet neskatoties uz to lielas traumas netika
gūtas, līdzjutēji bija apmierināti. Visas šīs sporta aktivitātes vērtēja
sporta skolotāji—E. Teivāns un E. Astiča, treneris A. Šlapakovs, kā
arī viņiem palīdzēja skolēnu domes pārstāvji. Tomēr neskatoties uz
visiem Kaunatas vidusskolas 2011. gada Lāčplēša titulu:
1. vietu ieguva 10. klases skolnieks Andris Pūris. Nedaudz atpaliekot 2. vietu ieguva 11. klases skolnieks
Kristaps Brokāns. 3. vietu ieguva 10. klases skolnieks Raimonds Katkovskis.
Mēs pateicamies visiem jauniešiem, kuri nekautrējās sevi parādīt skolas priekšā. Ceram, ka nākošgad
pretendentu uz gada Lāčplēša titulu būs daudz vairāk!
Kaunatas vidusskolas skolēnu
pašpārvaldes prezidente: Ilga Dubovska

Vārda došanas svētki ponijam
Novembra beigās z/s „Rudo kumeļu pauguri‖ pulcēja pie sevis 32 Kaunatas vidusskolas skolēnus, kuri
piedalījās saimniecības izsludinātajā konkursā par
vārda izvēli mazajai poniju meitenei, kura pateicoties Jeļenas, Kristīnes un Ivara Stašuļu lielajai
mīlestībai pret zirgiem, nonāca viņu gādīgajās rokās.

pienu - kumisu. Patiess prieks, ka tepat Kaunatas
pagastā ir tik jauka vieta, atsaucīgi cilvēki, kuri
dzīvo saskaņā ar dabu un ir gatavi savā mīlestībā
dalīties ar citiem. Domāju kā daudzi skolēni atbraukuši no šī pasākuma, vēlēsies šeit atgriezties kopā ar
vecākiem un draugiem. Paldies par jauko pasākumu
projekta koordinatorei Margaritai Ignatjevai un
Kaunatas pagasta pārvaldei par transportu!

Starp daudzajiem piedāvātajiem, tika izvēlēts
vārds Deizija, kuru ponijai izdomāja Kaunatas
vidusskolas 5.a klases skolniece Anastasija Čonka.
Pasākuma laikā skolēniem bija dota brīnišķīga iespēja iepazīties ar mazajiem ponijiem, lielajiem zirgiem
un citiem zemnieku saimniecības iemītniekiem. Daudzi no viņiem šādus dzīvniekus tik
tuvu redzēja pirmo reizi. Lai arī pakalnos pūta rudenīgi drēgni vēji, apkārt skanēja bērnu smiekli, sajūsmas saucieni un valdīja jauka noskaņa. Kā jau īstā
vārda dienā, ciemiņi tika cienāti ar siltu tēju un pīrādziņiem, bet drosmīgākie vārēja nogaršot ķēves Sandra Brokāne, Kaunatas vidusskolas direktore
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Lietus līst un vēji pūš,
bet man priecīgs prāts
Tā gribas teikt par pasākumu, kas notika Kaunatas P.I.I. ‖Zvaniņš‖ novembra sākumā.
Pateicoties
vecāku lieliskajai izdomai un lielajai mīlestībai pret saviem mazajiem bērneļiem, tapa zābaciņu un lietussargu
izstāde.Te varēja redzēt skaistus, krāšņus, stilīgus un
vienreizējus modeļus. Ikviens bērns, kurš mājās kopā ar
vecākiem bija ieguldījis darbu sava modeļa tapšanā, iestādē uz modes mēles nodemonstrēja ģimenes veikumu.
Paldies visiem vecākiem, kuri
atrada laiku, spēku un
vēl klāt pielika izdomu, lai bērnu ikdienu padarītu jautrāku, skaistāku un priecīgāku. Paldies skolotājām, kuras
prata noorganizēt tik krāšņu pasākumu.

Kaunatas P.I.I. ”Zvaniņš”
vadītāja Sandra Viša

„Rasiņai – 5” un „Rasai – 10”
25.novembrī Kaunatas vidusskolas tautas deju kolektīvi atzīmēja savas mākslinieciskās darbības jubileju ar pašu un
draugu kolektīvu koncertu.
Koncertā piedalījās kaimiņi: no Stoļerovas pagasta Rēznas pamatskolas tautas deju kolektīvs „Rēzna‖ – vadītāja Silvija Pranča, Dricānu vidusskolas JDK „Jumalāni‖ – vadītāja Silvija Bokta, tālākie ciemiņi no Lubānas vidusskolas 7.-9. kl., 10.-12.
kl. dejotāji – vadītāja Lienīte Ozolniece, pašu mājas 7.-9. kl. dejotāji – vadītāja Regīna Katkovska, 4.-5. kl.moderno deju dejotāji – vadītāja Gita Gudramoviča, kā arī paši jubilāri un viņu deju tradīciju turpinātāji 1.-2.kl .un 3.-4. kl. dejotāji – vadītāja
Alla Silova. Dejotāju paleti ar tautas dziesmām papildināja Kaunatas vidusskolas folkloras kopa „Rāznaviņa‖ – vadītāja Sandra
Viša un tautas deju pieredzes bagātie Kaunatas TN VPDK „Kaunata‖.
Pasākumā valdīja labestīga, mīļa, draudzīga svētku noskaņa. Jubilāriem un vadītājai tika adresēts daudz labu vārdu,
novēlējumu , skaistu un vērtīgu dāvanu no ciemiņiem, vecākiem, skolotājiem, bijušajiem „Rasas‖ dejotājiem, skolas direktores
Sandras Brokānes. Labus panākumus novēlēja „Rasiņas‖ krustvecāki – Janīna Kairiša un riks Silovs, „Rasas‖ krustvecāki –
Rita Tērauda un Antons Kukuls, kā arī bijusī tautas deju vadītāja Genovefa Batarevska.
Katram no mums ir sava iemīļota
nodarbe, kas ļauj justies radošiem un dzīvības
pilniem, kas ļauj sajust piederību kādai lielākai pasaulei. Iemīļotās nodarbes sniedz mums
divas dāvanas: prieku un energiju. Prieks ir
viens no visradošākajiem spēkiem, un enerģija rada iespēju paveikt kaut ko labu. Paldies
tiem dejotājiem, kuri sagādā prieku un labestīgu energiju netikai citiem, bet pirmām kārtām
sev, izrāda caur deju savu skaistumu. Lai
Jums veicas, lai labi panākumi, lai ir kas novērtē!
„Visu panākumu pamatā ir mirdzums acīs un vēlme virzīties uz priekušu.
Bet, kad cilvēks ar savu entuziasmu aizrauj
arī citus, viņa spēks pieaug vairākas reizes! ‖
Liels paldies pasākuma organizētājiem, atbalstītājiem, vecākiem, dejotājiem!

Tautas deju kol. „Rasiņa” un „Rasa” vadītāja A.Silova
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Dubuļu TN:

AFIŠA, AFIŠA...
Kaunatas TN:
25. decembrī plkst. 20.00 Ziemassvētku balle ar galdiņiem. Ieeja 1,50 Ls
27. decembrī plkst. 15.30 ―Liliputu cirks” no Ukrainas.
28. decembrī plkst. 14.00 Bērnu Jaungada eglīte.
31. decembrī plkst. 21.00 Jaungada karnevāls.

25.decembrī plkst. 20.00 ielūdzam uz
Ziemassvētku vakaru. Līdzi ņemiet labu
garastāvokli un mazu „groziņu”.
28. decembrī plkst. 12.00 ielūdzam visus
ciemata bērnus uz Jaungada eglīti, uz
izrādi „Jaunais gads un visi , visi,
visi ... !”
Kaunatas pag. 2. bibliotēka:

Ieeja brīva.

15. – 23. decembrim izstāde „ Klusi nāca
Ziemassvētki ‗‘

01.01.2012. no plkst. 1.00 Diskotēka.

19. – 30. decembrim izstāde bērniem „ Ķekatnieki nāk !‗‘

Kaunatas pag. 1. bibliotēka:
1.—28. decembrim, apmeklētāju veidotā
izstāde ―Brīnumu laiks”

Auklē mani māmulīte,

19.—30. decembrim, izstāde ―Balts gaišums plūst no svecītēm”

Vieglajām rociņām;
Kad uzaugšu aptecēšu

12.—17. decembrim Ziemassvētku radošā
darbnīca

Vieglajām kājiņām.
Kaunatas pagastā 2011. gadā piedzimuši:
Fedorenkovs Renārs, Gumeliča Edīte, Jeršovs Egīls,
Kablanovs Emanuels, Meļņičenko Aleksis, Ornicāns
Aleksandrs, Peļņa Marika, Potjomkins Ervīns,
Rakeviča Ksenija, Rudanovs Artemijs, Spruţevnieks
Glebs, Ubagevičjute Inna, Zeļča Gabriela.

Tāpat kā iepriekšējos gados Kaunatas
pagasta pārvalde izsludina konkursu
”Sagaidīsim Ziemassvētkus un Jauno
gadu izrotātiem skatlogiem, izgreznotām fasādēm, pagalmiem”.
Pieteikties konkursam varat Kaunatas
pagasta pārvaldē
līdz 21.decembrim,
tālrunis 64667000

Sveicam vecākus un vecvecākus!

Šis materiāls ir sagatavots ar Kaunatas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu.
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