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Šī nakts mirdz gaismā brīnišķā,
Šai naktī sirds spēj mieru gūt
Un Svētā Bērna tuvumā

Šajā numurā:


Informācija no pagasta pārvaldes



VPDK “Kaunata” un JDK “Rasa”
jubilejas

Mums gribas labiem, mīļiem būt.
Mums gribas degt un starot tā
Kā svecei egles zariņā,
Ikvienam roku noglāstīt
Un laipnu vārdu pasacīt…



Kaunatas vidusskolas dzīve



Kaunatas pagasta bāriņtiesa



Intervija ar Ievu Zeltiņu



Kaunatas TN afiša

/A. Lūsis/
Lai gaišais Ziemassvētku laiks piepilda mūs ar patiesi sirsnīgām jūtām
un pozitīvām domām!
Stiprināsim sevī ticību, iedvesmosimies no labiem un krietniem darbiem,
saglabāsim sirds mieru un dvēseles prieku!
Jaunajā gadā vēlu gūt pārliecību saviem spēkiem,
rast vietu radošām idejām un izaicinājumiem,
uzturēt možumu un dzīves sparu, saglabāt saticību un mīlestību ģimenē!
Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs
Sergejs Bašmakovs

Kaunatas vēstnesis Nr.48

-2-

“Rit gadu kamols un nesteidz stāties”
Viena no mūsu tautas lielākajām vērtībām un bagātībām - latviešu tautas deja, joprojām tiek atzinīgi
vērtēta visā pasaulē un rūpīgi kopta gandrīz katrā Latvijas nostūrī paaudžu paaudzēs. To starp, arī Kaunatas
pagasts, kurš īpaši bagāts ar tautas dejas tradīcijas saglabāšanu un uzturēšanu.
Kaunatas vidējās paaudzes kolektīva
pastāvēšanas vēsture ir viena no senākajām
Rēzeknes novadā. Šī gada pavasarī, kad
1986.gadā sanāca vienkop pirmie dejotāji,
kolektīvam apritēja 30 pastāvēšanas un
darbības gadi. Darbības uzsākšanas
iniciatorē, aktīva dalībniece un visu šo gadu
kolektīva dvēsele ir Rita Tērauda. Gadu
garumā kolektīva vadīšanu savā laikā
uzņēmās Maija Strutinska, Zuzanna Štekele,
Ruta Mika. No 1989.gada kolektīvu ilgus
gadus vadīja Genovefa Batarevska. Pēdējos
piecus gadus vidējās paaudzes deju
kolektīvu vada Alla Silova.
Kolektīva pastāvēšanas laikā par deju
kolektīva dalībniekiem pabijuši vairāk nekā
70 Kaunatas ciemata, blakus pagastu un Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji. Dejotāju vidū ir dalībnieki ar 30, 28, 25, 20 gadu
dejošanas stāžu! Notiekot paaudžu maiņai, kad līdzās vecākiem dejot sāk viņu bērni, kolektīva dalībnieki saglabā arī
ģimeniskās vērtības un nodot dejas mīlestību nākamajām paaudzēm.
Vidējās paaudzes deju kolektīva “Kaunata” jubilejas dati sakrita ar vēl vienu jauku notikumu – Kaunatas jauniešu deju
kolektīva “Rasa” 15 darbības gadu jubileju. “Rasa” savu darbību uzsāka jau Kaunatas vidusskolā. Visus šos gadus
kolektīvu vada Alla Silova.
VPDK “Kaunata” ir septiņu un JDK “Rasa” ir divu Vispārējo Latviešu Dziesmu
un Deju svētku dalībnieks. Kolektīvi piedalās republikas, novadu kultūras
pasākumos un starptautiskajos festivālos. Kaunatas pagastā kolektīvi piedalās
gadskārtas pasākumu uzvedumos un koncertos.
Novembra pēdējā sestdienā tika
nosvinētas abu kolektīvu
dzimšanas dienas ar svētku
koncerta sarīkošanu Kaunatas TN.
Sniegtajā programmā atmiņā tika
atsauktas un izrādītas Dziesmu un
Deju svētku dejas, latgaliešu deju
raksti, demonstrēti foto mirkļi no deju kolektīvu dzīves.
Līdzās jubilāriem, koncertā piedalījās Dricānu VPDK “Jumalo” un JDK
“Jumālēni” (vadītāja Silvija Bokta), Riebiņu JDK “Strūga” (vadītāja Līga
Uzulnīce), Stabulnieku VPDK “Stabulnieki” (vadītāja Natālija Balode).
Īpašie viesi - ilggadējais sadraudzības Lietuvas republikas Druskininki
pilsētas senioru kolektīvs “Kadagys”, vadītāji Izolina un Aļģimantas Stanioni.
No sirds pateicas saviem uzticīgiem un atsaucīgiem skatītājiem, pasākuma atbalstītājiem un sponsoriem: Ritai un
Viktoram Tēraudiem, Serģejam Bašmakovam, Inārai Graudumniecei, Ainai Postejevai, Aivaram Brolišam, Ērikam
Silovam, Ingusam Trūlim, Oskaram un Janīnai Kairišiem, Oskaram un Žannai Duļķevičiem, Marijai Kozlovskai,
Pēterim Katkovskim, Dacei Zagorskai, Ainai Divanovskai, Oksanai Beinarovičai, Nellijai Vasiļjevai, Guntai Paulānei,
Kaunatas Vissvētākās Jaunavas Marijas katoļu draudzei, Kaunatas folkloras kopas “Rāzna” dalībniekiem!

Rit gadu kamols… Deju kolektīvu darbība pašlaik vērsta uz Latvijas simtgades Dziesmu svētkiem.
VPDK “Kaunata” un JDK “Rasa”
dalībnieki un vadītāja
Alla Silova
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Intervija ar Ievu Zeltiņu
Ievu Zeltiņu es sākumā iepazinu sociālajos tīklos caur viņas darbiem – tie bija iedvesmojoši, koši un
dzīvespriecīgi. Tādi paši kā Ieva, kas ienāca pie manis kādā pelēkā rudens dienā, purinot brūnos, spīdīgos
matus, un atnesa līdzi fotogrāfijas, ko varēja apskatīt personālizstādē “Mirkļi” Kaunatas TN. Ievas darbi
atšķiras ar to, ka viņa iemūžina mirkļus, kas ir tik acīmredzami, saprotami, reāli, bet tomēr gaistoši. Viņa
māk atrast to “stīgu”, kas uzrunā cilvēku, patur un notur šīs emocijas kadrā. Atvērta, radoša un
daudzsološa fotogrāfe ar savām idejām, vīzijām un mērķiem.
Lūdzu Ievai sniegt mazu interviju.
Par sevi:
Mani sauc Ieva Zeltiņa. Esmu dzimusi Rēzekne,
taču jau otro gadu dzīvoju Rīgā.
Mācos Rīgas Tehniskajā Universitātē, kur arī vadu
savas fakultātes studentu pašpārvaldes sabiedrisko
attiecību nodaļu. Skolas laikā, labprāt, nodarbojos
ar dejošanu, taču kopš dzīvoju Rīgā, tam vairs nav
tik daudz brīvā laika.
Kad un kā Tu sāki nodarboties ar fotografēšanu?
Fotografēt sāku pirms nedaudz vairāk kā 3 gadiem,
kad vecāki man uzdāvināja manu
pirmo spoguļkameru.
Kas Tevi visvairāk interesē fotogrāfijā?
Tas, cik dažādi var atainot cilvēka būtību.
Kur Tu smelies idejas un iedvesmu saviem
darbiem?
Iedvesmojos no apkārtējas vides, skaistām vietām.
Mācos no dažādiem ārzemju fotogrāfiem.
Ko Tu vislabprātāk fotografē?
Bērnus un cilvēkus, kam ir daudz īstenojamu ideju.
Kādi ir Tavi turpmākie plāni vai projekti, kas saistīti ar fotografēšanu?
Vēlos vairāk praktizēties kāzu fotografēšanā. Esmu sadarbojusies ar internetveikalu un
modes blogu Lattitude, iespējams, arī turpmāk turpināsim sadarbību.
Vai fotogrāfijām būs nākotne mūsdienu pasaulē? Kāpēc?
Jā, jo ar fotogrāfiju, atmiņas var padarīt netikai neaizmirstamas, bet arī taustāmas.
Cik bieži Tu esi sastopama Rēzeknē?
Rēzeknē esmu sastopama, kādā no mēneša nedēļas nogalēm, kad arī piedāvāju fotosesijas šeit. Rezervēt
fotosesiju sev var, rakstot uz: ieva5zeltina@gmail.com
Tavs novēlējums mākslas mīļotājiem:
Censties katru dienu ieraudzīt kaut ko tik apburošu, lai tas paliek atmiņā uz gadiem!
Paldies Ievai Zeltiņai, viņas ģimenei un visiem, kas atbalstīja šo ideju!
Kaunatas TN vadītāja
Gunta Paulāne
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ISO 100
No 4.novembra Kaunatas TN bija apskatāma “ISO
100” foto izstāde, kuru autori ir Mihails Stecjuks un
Jevgenija JS. Izstādes tēma bija “Helovīnu nakts”,
kurā tika atspoguļoti baisi notikumi – rēgu un mošķu
ballīte. Iedomātajos tēlos iemiesojās Linda Silova,
Mihails Kločko, Diāna Viktorovna, Alekss Rezvovs,
Diāna Bogdanova un Aleksandra Strazdiņa. Bildes
atšķirīgas un unikālas padarīja tumšais nakts fons un
Helovīnu laikam atbilstošs grims – asas saspraužu
maskas uz sejas, sarkana lūpu krāsa, ugunīgas acis,
bāla seja, izgaismotas cilvēka kontūras, zvīņu maskas
un citi brīnumi.
Par grimu parūpējās Aleksandra Strazdiņa un Alekss
Rezvovs, par atmosfēru un fotogrāfijām - “ISO 100”
foto studija, kas atrodas Latgales ielā 20. Šāda izstāde
tika rīkota pirmo reizi un mēs esam pateicīgi par unikālo iespēju apskatīt “Helovīnu nakti”!
Paldies par darbu un gaidām jaunas ierosmes nākamajam gadam!
Kaunatas TN vadītāja
Gunta Paulāne

Teātru SAIETS.
26. novembrī Viļānu KN pirmo reizi notika
krievu amaterteātru SAIETS!
Kolektīvs "Traļi-Vaļi" saņēma ielūgumu un
piedalījās pasakumā.
Viļānu skatītājiem tika izrādīts skečā ''Kaķu
teātris".
Skečā darbojās trīs aktrisi : Karina Karpova,
Alla Smirnova, Žanna Aniščenko,
Mēs esam ļoti priecīgi, ka varējām piedalīties
šajā pasākumā, guvām lielu pozitīvu lādiņu uz
ilgu laiku.
Liels paldies mūsu šoferītim
Vasīlijam Kablanovam.

Dubuļu TN vadītāja Žanna Aniščenko
Foto Larisa Kablanova
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Bāriņtiesa- palīgs bērnam un ģimenei
2016.gads visām Latvijas Republikas bāriņtiesām bija nozīmīgs gads, jo kopš Latvijas bāriņtiesu un pagasttiesu
izveidošanas apritēja 20 gadi.
2007. gada 1. janvārī, stājās spēkā jauns Bāriņtiesu likums, kurš noteica piešķirt visām aizbildnības un aizgādnības
iestādēm vienotu nosaukumu – bāriņtiesas.
2009. gada 1. oktobrī pēc pagastu bāriņtiesu reorganizācijas sakarā ar novadu teritoriālo reformu, Rēzeknes novadā
darbu sāka kopumā piecas bāriņtiesas, tajā skaitā
arī Kaunatas bāriņtiesa. Kaunatas bāriņtiesas
darbības teritorija ir Kaunatas pagasts,
Mākoņkalna pagasts, Čornajas pagasts,
Stoļerovas pagasts un Griškānu pagasts. Pašlaik
Kaunatas bāriņtiesas komandā strādā
priekšsēdētāja Alla Smirnova (Kaunatas
pagastā), priekšsēdētājas vietniece Jeļena
Kručāne (Griškānu un Čornajas pagastā),
bāriņtiesas locekles - Ina Muravska (Stoļerovas
pagastā) un Evita Vaļuma (Mākoņkalna
pagastā), lietvedību un bāriņtiesas arhīvu kārto
sekretāre Anita Proveja.

Bāriņtiesas funkcijas ir ļoti plašas tajā skaitā
bērnu adopcijas, audžuģimeņu, aizbildnības jautājumi, domstarpību risināšana vecāku starpā, visas saskarsmes
kārtības noteikšana un bērnu dzīvesvietas noteikšana pēc tiesas pieprasījuma, aizgādņa iecelšana pilngadīgām
personām ar ierobežoto rīcībspēju, mantojuma pieņemšana bērnu vārdā. Bāriņtiesa uzrauga audžuģimenes,
aizbildņus un aizgādņus, iesniedz tiesā prasības pieteikumus aizgādības jautājumus. Nodrošinot bērna vai aizgādnībā
esošās personas interesēs un gatavojoties izskatīt lietu, bāriņtiesa pieprasa nepieciešamo informāciju no dažādām
iestādēm un institūcijām, aptaujā iedzīvotājus, veic pārrunas ar bērniem, vecākiem, aizbildņiem un citām personām.
Bāriņtiesas darbinieku pakalpojumi ir pieejami katrā Kaunatas bāriņtiesas pagastā un darbinieki veic arī
apliecinājumus, jeb tā saucamās notariālās darbībās Kaunatas bāriņtiesas teritorijas deklarētiem iedzīvotājiem.
Uzskaitīju tikai dažas no bāriņtiesas funkcijām.
Bāriņtiesas darba apjoms ar katru gadu mainās, paaugstinās prasības bāriņtiesu darbinieku kvalifikācijai un līdz ar to
palielinās atbildība, bet gadiem nemainās bāriņtiesu darbinieku ienesums darbā ar ģimenēm, kurās bērniem klājās ne
tik labi. Bāriņtiesas svarīgākais uzdevums ir atbalsts bērnam ar ģimeni, tādēļ kļūdains ir stereotips, ka bāriņtiesu
darbinieki nodarbojas tikai ar bērnu izņemšanu no ģimenes, jo tas ir jau galējais lēmums. Diemžēl mūsu bāriņtiesa arī
nonāk situācijās, kad nākas pieņemt lēmumus par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, bet ne viens šāds lēmums
netiek pieņemts pavirši un ir vērsts uz atbalstu un rūpēm par bērnu, viņa tiesībām un turpmāko dzīvi. Bāriņtiesa
nedrīkst stāstīt sabiedrībai, kas noticis ģimenē, kuras problēmu risināšanā ir iesaistījusies bāriņtiesa, jo ar lietas
materiāliem drīkst iepazīties tikai lietas dalībnieki, to nosaka likums un bāriņtiesa to ievēro. Nereti bāriņtiesas
darbiniekam ir jābūt stingram, taisnīgam un pat bargam, bet vienlaicīgi arī saprotošam un atbalstošam. Bāriņtiesas
darbs ir ļoti specifisks, atbildīgs un ne vienmēr apkārtējiem ērts un pieņemams, bet gandarījumu mums sniedz
priecīgs un laimīgs bērns, kam ir izdevies palīdzēt.
Pozitīvas emocijas ikdienas darbībā mēs iegūstam arī sadarbojoties ar mūsu aizbildņiem un audžuģimenēm. Kaunatas
bāriņtiesa lepojas ar Kaunatas pagastā esošajām trim audžuģimenēm: Tatjanas un Gunāra Gudramoviču, Anitas un
Staņislava Gribustu, Tatjanas un Nikolaja Mihejevu ģimenēm, kurās pašlaik ir ievietoti 13 bez vecāku gādības
palikuši bērni, kuriem mūsu audžuģimenēs ir nodrošināta ģimeniska vide. 12 Kaunatas bāriņtiesas bērniem ir
nodrošināta aizbildnība un iecelti aizbildņi.
Turpinājums 6.lpp.

Sākums 5.lpp.
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Bāriņtiesās jau 20 gadu darbības laikā gūta stingra pārliecība par to, ka ikvienam bērnam visvairāk vajag savu
ģimeni, kurā ir mamma un tētis un to, ka bērni ir jāaudzina pašiem vecākiem. Bāriņtiesa aicina vecākus
apzināties savas problēmas un sākt tās risināt savlaicīgi, nāktu pēc padoma un mēs mēģināsim palīdzēt. Tas,
ka ģimenes ar bērniem nāks uz bāriņtiesu pēc padoma, nenozīmē, ka tās nonāks bāriņtiesas vai sociāla
dienesta redzesloku.
Bāriņtiesu jubilejas gadā un Ziemassvētkiem tuvojoties gribu izteikt pateicību visiem Kaunatas bāriņtiesas
darbiniekiem: gan bijušajiem kolēģiem, kuri stāvēja pie pagasttiesas izveidošanas, gan visiem tiem, kuri
kādreiz strādāja bāriņtiesā.

Īpašs paldies un sirsnīga pateicība Kaunatas bāriņtiesas esošai komandai, kurā
strādā lieliski, godprātīgi, spēcīgi un profesionāli kolēģi.
Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un Laimīgu 2017. Jauno gadu!
Rēzeknes novada pašvaldības
Kaunatas bāriņtiesas priekšsēdētāja

Alla Smirnova

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes,
ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt.

Jaunajā gadā - piepildīt iecerēto,
nepazaudēt iegūto,
atrast meklēto!
Vēlamies pateikt Paldies rūķenēm Zalinai un Guntai par palīdzību Salatētim

Kaunatas PII
” Zvaniņš” kolektīvs
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Ziemassvētku zvaigzni katram-

tāds šogad bija moto Kaunatas vidusskolas Ziemassvētku koncertam. Katra klase lika lietā savu fantāziju un prasmes,
izgreznojot iepriekš sagatavoto zvaigznes pamatni skolotājas Daces Zagorskas vadībā: gan ar krāsainiem diegiem, gan
aplikāciju, gan Ziemassvētku rotājumiem. Koncertam bija jāsagatavo arī priekšnesums kā veltījums vecākiem,
skolotājiem, draugiem, ģimenei, novadam, valstij. Gan zvaigznes rotāšana, gan priekšnesuma gatavošana visiem kopā
rosināja Ziemassvētku noskaņu.
Kad pēdējā skolas diena bija klāt, visus skolas foajē gaidīja piparkūku smarža – tur notika ikgadējais piparkūku tirdziņš,
kur varēja pamielot ne vien acis pie skaistajiem darinājumiem, bet arī nopirkt un apēst šo Ziemassvētku gardumu. Pēc
tam visi kopā devās uz Kaunatas TN, kur uz skatuves nāca klase pēc klases un dāvāja sarūpēto uzstāšanos gan ar
dzejolīšiem par Ziemassvētkiem, gan Ziemassvētku dziesmām,
gan ar iestudētu skeču populāra hīta pavadībā, gan ar ģitārspēli –
visi bija sagatavojušies dāvāt Ziemassvētku noskaņu.
Koncerta noslēgumā tika apbalvotas klases, kuru mācību
rezultāti skolā ir visaugstākie – pirmo vietu dalīja 12.klase
(audz.B.Potašova) ar 4.a klasi (audz.G.Savicka). Tāpat tika
apbalvota aktīvākā klase Rūķu nedēļā – 12.-16.decembrim skolā
bija Rūķu dienas, kas saturēja dažāda rakstura uzdevumus
Ziemassvētku noskaņās, piemēram, pirmdien visiem bija jānāk
vilnas zeķēs, otrdien – rūķu frizūrās, bet piektdien bija jānāk
rūķu cepurēs. Arī te aktīvākie bija 12-ie, kuri izpildīja visus
nedēļas uzdevumus visi kopā. Rūķu nedēļa noslēdzās ar kopīgu
klašu fotosesiju lielajā Ziemassvētku rāmī pie skolas, ko var
apskatīt skolas mājaslapā un skolas foajē. Kā visaktīvākā rūķe
tika apbalvota Līna Šlapakova no 9.a klases.

Seminārs 8.klašu skolēniem par personības tapšanu
Kaunatas vidusskolas 8.a un 8.b klases skolēni jau otro gadu piedalās Latvijas Republikas pētījumā par
alkohola prevencijas pasākumiem ”Alkohola lietošanas izplatība un paradumi 7.-9.klašu skolēnu vidū
Latvijā”. Tiešsaistes aptaujas mērķis ir noskaidrot skolēnu izpratni par
alkoholu un attieksmi pret tā lietošanu, kā arī informāciju par alkohola
lietošanas pieredzi un tās dinamiku. Skolēni tiek anketēti divas reizes 7.klasē,
pa vienai reizei 8. un 9. klasē. Aptauja ir anonīma un neviens skolēns netiek
identificēts ar sniegtajām atbildēm, kā arī netiek ievākta konfidenciāla
informācija. Aptaujas anketa izveidota tā, lai rosinātu skolēna pašrefleksiju par
alkohola un atkarību tēmu. Tā var kalpot kā vērtīgs instruments
pašnovērtējumam un preventīvo pasākumu sastāvdaļa skolā pēc rezultātu
apkopošanas. Projekta ietvaros audzinātājas I.Paramonova un M.Ameļčenkova
jau 2 gadus pirms skolas sākuma apmeklē apmācības, kuru laikā ne tikai
iepazīstas ar pētījuma aktualitātēm, bet arī iegūst pieredzi no „Runājot par
alkoholu” izaugsmes trenerēm, iepazīstas ar uzdevumiem no metodiskā
materiāla „Runājot par alkoholu”. Skolēni regulāri aizpilda pētījuma
dienasgrāmatu tiešsaistē, tā nodrošinot atgriezenisko saiti un pārskatu par
projekta aktivitātēm.
Šogad 2.decembrī Kaunatas vidusskolā pie 8.a un 8.b klases viesojās Linda
Sinka, kas ir izglītības iniciatīvas Learn IT aizsācēja un programmas „Runājot
par alkoholu” projekta asistente. Absolvējusi Rīgas Biznesa skolu un jauniešu attīstības programmu „Go
Beyond” ar izcilību. Piedalījusies dažādos brīvprātīgos projektos Rīgā un ārpus Latvijas, kā arī vadījusi
darbnīcas jauniešiem par radošo domāšanu
„Junior Achievement” organizācijas ietvaros. Semināra laikā skolēni analizēja dzīves situācijas, kurās
atspoguļojas atšķirīga cilvēku motivācija, pieņemot lēmumus. Strādājot gan individuāli, gan grupās skolēni
nonāca pie secinājumiem un izprata ārējos un iekšējos faktorus, kas ietekmē mūsu rīcību dažādās dzīves
situācijās.
Kaunatas vidusskolas skolotāja
Ināra Paramonova

Kaunatas vēstnesis Nr.48

-7-

Kaunatas vidusskolā viesojās matemātikas mācību grāmatu autore,
Daugavpils Universitātes profesore Elfrīda Krastiņa
8. novembrī Kaunatas vidusskolu apmeklēja Daugavpils Universitātes zinātniece, matemātikas mācību grāmatu
autore, profesore Elfrīda Krastiņa.
Apmeklējuma laikā profesore iepazinās ar Kaunatas vidusskolu un novadīja semināru Kaunatas vidusskolas
sākumskolas skolotājiem un 5.,6.klašu matemātikas skolotājiem par tēmu “Skaitļošana uz pirkstiem – pieredze caur
sajūtām”. Semināra laikā profesore pamatoja skaitļošanas uz pirkstiem nozīmīgo lomu skaitļošanas prasmju apguvē.
Kā uzsvēra profesore: “Sākumā skolēniem attīstās uzskatāmi darbīgā domāšana. Cik ilgi bērns izmantos šo
paņēmienu, tas ir katram individuāli. Bērns pārstās izmantot uzskati tiklīdz iztēlē veidosies uzskatāmais tēls.
Aizliegums uzskatē izmantot pirkstus skaitļošanas prasmes apguvē var radīt bērnos psiholoģisko barjeru.”
Kaunatas vidusskolas skolotāji tika iepazīstināti ar citu valstu pieeju, metodēm skaitļošanas prasmju apguvē,
piemēram – Kā izmantot plaukstiņpolku skaitļošanas prasmju apguvē 10 apjomā?, Cik liela nozīme ir skaitļa sastāva
apguvē draudzīgajām vienādībām?, Kā izmantot domino, trimino, tetramino spēles skaitļošanas prasmju apguvē?
Kopīgi tika analizētas tipiskākās skaitļošanas procesā pieļaujamās kļūdas un to cēloņi. Profesore iepazīstināja
skolotājus ar reizināšanas uz pirkstiem metodisko paņēmienu, kas spēj atvieglot skolēniem nogurdinošo reizināšanas
tabulas iegaumēšanu 100 apjomā. Ar interesi skolotāji vēroja japāņu paņēmienu reizināšanā ar daudzciparu skaitļiem,
kur reizināšanu ar daudzciparu skaitļiem rakstos var aizstāta ar maģisko līniju reizināšanu.
Noslēgumā Elfrīda Krastiņa iepazīstināja skolotājus ar jauno mācību grāmatu 1. un 2.klasei “Matemātika, mājturība
un tehnoloģijas”. Grāmatā tiek demonstrēta matemātikas prasmju apguve caur praktisko darbošanos.
Semināra laikā valdīja patiesi pozitīva un produktīva gaisotne.
Profesore Elfrīda Krastiņa izteica gandarījumu par skolotāju atsaucību un vēlmi ieklausīties. Semināra laikā gūtās
atziņas, jaunie metodiskie paņēmieni ir nozīmīgs ieguldījums pārejai uz kompetencēs balstītu pieeju izglītībā, kur
būtiska ir indivīda spēja reflektēt, izmantot savas metakognitīvās prasmes (domāt par domāšanu), būt radošam,
patstāvīgam savā domāšanā, kā arī kritiski izvērtēt savu rīcību un uzņemties par to atbildību.

Kaunatas vidusskolas skolēnu mācību ekskursija uz Rīgu
Novembra mēnesī, izmantojot sponsoru finansiālo atbalstu transporta pakalpojumu un skolēnu ēdināšanas
pakalpojumu segšanai, Kaunatas vidusskola organizēja mācību ekskursiju Kaunatas vidusskolas 9.-12.klašu
skolēniem. Kopumā ekskursijā piedalījās 65 skolēni un viņu audzinātāji.
Ekskursijas sākumā skolēni apmeklēja LR Saeimu, vēroja LR deputātu darbu, apmeklēja sēžu zāli, iepazinās ar LR
Saeimas ēkas vēsturi.
Ekskursijas turpinājumā skolēni viesojās Eiropas Savienības māja. Viesojoties Eiropas Savienības mājā, skolēni
noklausījās izglītojošu interaktīvo semināru par ES darbību, būtību un mērķiem un piedalījās diskusijā par ES lomu
lokālajā, vietējā un personīgajā līmenī. Kaunatas vidusskolas skolēni saņēma uzaicinājumu piedalīties ES mājas
organizētajā konkursā Euroscola.
Pēc LR Saeimas un Eiropas Savienības mājas apmeklējuma, sponsoru finansiāli atbalstīti, skolēni devās ieturēt
pusdienas ēdināšanas centrā Lido.
Veicinot karjeras izglītību Kaunatas vidusskolā, ekskursijas maršrutā tika iekļauts Rīgas brīvostas kapteiņdienesta
apmeklējums un ekskursija uz ledlauža Varma. Ekskursiju Rīgas brīvostas kapteiņdienestā vadīja Rīgas brīvostas
kapteiņdienesta vadītāja vietnieks. Skolēni guva iespēju iepazīties ar darba tirgū pieprasītākajām profesijām, kas
saistās ar jūrniecību, un vērot ostas kapteiņu darbu klātienē. Īpaši aizraujošas, ar humoru piesātinātas sarunas izvērtās
ar ledlauža Varma kapteini. Ledlauža Varma kapteinis ne tikai dalījās pieredzē par kapteiņa darba ikdienu, bet arī ļāva
skolēniem izstaigāt kuģa teritoriju sākot no komandtiltiņa līdz motordzinēju telpām.
Ekskursijas noslēgumā mūs gaidīja Dailes teātra apmeklējums, teātra izrādes - traģikomēdijas “Kāds pārlaidās pār
dzeguzes ligzdu” noskatīšanās. Filigrānā, aizraujošā Latvijas izcilāko aktieru spēle un asais, mūžīgi aktuālais sižets
aizrāva mūsu sirdis. Izcila izrāde, kas caur smalku humoru lika mums aizdomāties par to, cik stiprs var būt cilvēks un
cik maz vajag, lai to salauztu, par cilvēka brīvības un sistēmas bezgalīgo, nežēlīgo cīņu.
Mājas ieradāmies pārguruši, bet patiesi gandarīti. Pateicamies mūsu sadarbības partneriem – Konrāda Adenauera
fondam par atbalstu!
Kaunatas vidusskolas direktore
Skaidrīte Ūzuliņa
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Kaunatas pagasta pārvaldes informācija
No 2017.gada 1.janvāra stāsies spēkā jauni Kaunatas pagasta pārvaldes atkritumu izvešanas tarifi
daudzdzīvokļu mājām un elektroenerģijas koplietošanas tarifi kāpņu telpas un saimniecības ēkas:

c. Kaunata, Jaunatnes ielā 7, 9, 11 un 18 – EUR 1.46 bez PVN 21%; c. Kaunata, Rāznas
ielā 22, 24 un 30 – EUR 1.99 bez PVN 21%.

Tarifi pārskatīti sakarā ar iedzīvotāju skaita samazināšanu. Pēdējo reizi minētie tarifi apstiprināti 01.03.2014.
Pēc detalizētākās informācijas var griezties Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā.

Kaunatas pagasta 1.bibliotēka
Kaunatas 1.bibliotēka šā gada laikā piedalījās akcijā ‘’ Makulatūras vākšanas maratons ‘’. Tās rezultātā tika
savākti 2088 kg makulatūras. Tas bija labs darbs, jo jūs atbrīvojāties no liekiem papīriem, bet bibliotēka iegūs
iespēju saņemt kopējamo papīru bibliotēkas un arī jūsu vajadzībām. Kaunatas 1.bibliotēka saka lielu paldies
visiem, kas piedalījās ‘’ Makulatūras vākšanas maratonā ‘’.
Kaunatas 1.bibliotēkā ir izsludināts konkurss ‘’ Kaunatas 1.bibliotēkas logo ‘’. Konkurss turpināsies
līdz 2017.gada 15.janvārim. Esat atsaucīgi! Jūs gaida balvas !

Tas, kurš lasa grāmatas, izdzīvo simtiem dzīvju. Tas, kurš nelasa, tikai vienu.
Kaunatas pagasta 1.bibliotēkā ir 230 lasītāju. Liels prieks par tiem lasītājiem, kam bibliotēka
ir vērtīga grāmatu krātuve. Bibliotēkas grāmatu fonds katru gadu atjaunojas. Šeit ir lieliskas
bērnu, jauniešu un pieaugušo grāmatas, preses izdevumi. Bērniem ir lieliska izdevība paspēlēt
dažādas galda spēles. Ir arī citas nodarbes. Bibliotēkā var gūt dažādu informāciju. Bet
galvenais, ka bibliotēkā var izņemt sev tīkamu grāmatu un izbaudīt visus dzīves
pārbaudījumus, kas tevi neskaras. Mīļš paldies visiem lasītājiem, bibliotēkas durvis būs
atvērtas arī nākamajā gadā. Bet vēl šogad gribas nosaukt labākos Kaunatas 1.bibliotēkas
lasītājus:
T.Kablanova, J.Kablanova, M.Kablanovs, E.Kablanovs, Z.Brokāne, V.Isajeva
L.Loce, V.Solovjova, M.Jeršova, V.Kraulis, L.Uļjanova, M.Grišunova, L.Podvinskis,
V.Bernāne, R.Paramonovs, I.Paramonova.
Jūs gaida mazas dāvanas.
Nākamajā gadā gaidām jūs atkal un protams visus vecos un jaunos lasītājus.
Cilvēks ar labu grāmatu rokās nekad nebūs vientuļš.
Dižens gailis izriež krūtis,
Kaimiņmājām nodreb rūtis,
Gailis mums ar augstu noti,
Ziņo Jaunā gada toni!

Graudi būs, bet jāsēj pašam,
Ūdens būs, bet jāsmeļ pašam,
Viss labais tiks mums nākamgad dots,
Ja vien paši paņemt prot!

Laimīgu, veselīgu, bagātu, saticīgu Jums visiem Jauno 2017.gadu!
Kaunatas 1.bibliotēkas vadītāja
Nellija Vasiļjeva
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AFIŠA
31.decembrī plkst.21:00-23:00 Kaunatas TN Jaungada karnevāls
un no plkst.01:00 diskotēka 80-90 gadi.
Ieeja no 18 gadiem. Galdiņu rezervācija:
Gunta tel.29353006 vai Aina tel.26576396.
19.- 31.decembrim Kaunatas TN Sergeja Neščerecka (Rēzekne)
foto izstāde "Sievietes"
un Mika Šēļa (Rīga) foto izstāde "Baltās kāzas"
10.janvārī plkst.13.00 Kaunatas TN optikas
"Elegantas brilles" redzes pārbaude un iespēja
iegādāties un pasūtīt brilles

Šis materiāls ir sagatavots ar Kaunatas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu.
Kaunatas Vēstnesis
www.kaunata.lv
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informatīvais izdevums
Atbildīgā: Nellija Vasiļjeva
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