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Tuvojas Ziemassvētki....  

Laiks, kad aiz loga lēni krīt sniega pārslas, bet sirdī ir 
siltums, ko rada m su tuvinieki, draugi un svētku 
noskaņa. Un tas baltums, ar kādu uzsnieg pirmais sniegs, 
ienāk arī m su sirdīs, liekot mums novērtēt, apjaust un 
ticēt. 

Tas ir pārdomu laiks... Pārdomu laiks par paveikto, 
pārdzīvoto un izjusto, par atbalstu, ko saņemam no sev 
mī iem cilvēkiem, un to, ko spējam citiem dot. Un pat, ja 
tas ir tikai smaids vai labs vārds, tas spēj paveikt daudz. 
Un varb t tieši tas ir īstais Ziemassvētku brīnums - sirds 
siltums, ko rada smaids, labs vārds. 

Ziemassvētku laiks nav tikai dāvināšanas laiks, bet arī 
mīlestības, gaišuma, piedošanas un pārdomu laiks. 
Katram no mums ir kāds, kam pateikt mī us vārdus, ko 
apskaut un mīlēt, kam l gt atbalstu, kā azotē iemigt. 

Gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus! 

Sniegbaltas domas, smaržīgu prieku un mīļus 
cilvēkus blakus, Ziemassvētkus gaidot! 

Lai pārsteidzoši gaišs un mīļš Jums uzaust  

Ziemassvētku rīts! 

Kaunatas pagasta pārvaldes lietvede Rita Tērauda 

Ziemassvētki ir laiks, 
kad sadzirdēt nesaklausāmo, 

saredzēt nemanāmo, 
sajust neapjaušamo... 

Lai mums dzirdīgas ausis, 
redzīgas acis un jūtīga sirds! 

Lai baltie Saulgrieži atnāk klusā vakarā 
ar mieru, labestību, brīnumu un 

mīlestības mirdzumu. Gaišus 
Ziemassvētkus un mums visiem kopā 

izturību, veselību Jaunajā gadā! 

Lai mums izdodas! 

 

Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs  

Vasīlijs Bašmakovs 

Raudzīties drošu skatu, 
Paturēt siltumu smaidā, 

Nosargāt laimi sirdī, 

Gribēt mazliet vairāk par gribu, 
Starot mazliet tālāk par staru, 

Mīlēt ar mīlestību. 
(M. Laukmane)  

Gaišus, dvēseliskus 

un saskanīgus 

Ziemassvētkus! 

Laimīgu un jaukām domām pilnu 

Jauno gadu! 

 Kaunatas P.I.I. ”Zvaniņš” vadītāja  

Sandra Viša 
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Novembris un decembris Jauniešu centrā aizvadīts 
uz augstas nots. 
18. novembrī Kaunatas pagasta jaunieši piedalījās 
ikgadējā Rēzeknes pilsētas ielu skrējienā, kas tika 
veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai „Ieelpo Rēzekni 2012”. Jaunieši 
piedalījās skrējienā ar komandu “Jaunais 
Dinamietis”, jo t                              as bija kā 
noslēgums projektam „Rāznas regate”, ko atp tas 
bāze Jaunais Dinamietis realizēja sadarbībā ar 
Kaunatas jauniešiem. 
No pavasarī iesniegtā projekta ieg tajiem līdzek iem 
tika iegādāts m zikas centrs, kā arī galda spēles. 
Galda spēles aktīvi izmanto Kaunatas bērni un jau- 
nieši, kā arī tie, kas centru apmeklē, gaidot 
autobusus. M zikas centrs tika iegādāts pēc jauniešu 
pieprasījuma, jo bija vēlme atnākot paklausīties 
m ziku, turklāt m zikas centrs tiks izmantots, 
skatoties filmas, jo b s labāka un pilnāka skaņa. 
Novembra mēnesī Rēzeknes novadā tika izsludināts 
projektu konkurss inventāra iegādei. Jauniešu centrs 
iesniedza projektu „Florbola spēles popularizēšana 
Kaunatas pagastā”. Projekts izturēja konkursu un 
decembra sākumā tiks iegādātas 2 jaunas florbola 
vārtsargu formas, kas jau tiks izmantotas decembra 
vid  paredzētajā novada florbola turnīrā.  
Ziemassvētku noskaņās Kaunatas jaunieši apciemos 
vientu os pensionārus, dāvājot tiem jauku dziesmu 
un bērnu darinātas dāvaniņas. 
Kaunatas jauniešu centrs novēl visiem Priecīgus 

Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu! 
 

 

 

 

 

 

 

Kā visur Latvijā un pasaulē arī Kaunatas vidusskolā 
gatavojas Ziemassvētkiem. 30.novembrī skolā 
notika Adventes vainagu meistardarbnīca, kuru 
vadīja viena no skolēnu māmiņām Sandra Sutina. 
Klašu pārstāvji nāca ar savām idejām un 
izvēlētajiem materiāliem un profesionālas floristes 
vadībā gatavoja savas klases vainadziņus. Daudziem 
sākumskolas skolēniem tā bija pirmā pieredze darbā 
ar līmpistoli. Meistardarbnīcā tapa arī lielais skolas 
vainags ar eņģeli, kas pirmdienās sagaida skolēnus 
ar vēl vienu aizdegtu sveci. Adventes laiks skolā 
sākās ar Svētrītu, kurā arī tika nosvētīti šie vainagi. 
Katru gadu  pasākumā piedalās Kaunatas draudzes 
prāvests Haralds Broks. Viņš arī organizē un 
sponsorē balvas  Ziemassvētku konkursiem. Tie ir 
zīmējumu, eseju un radošo darbu konkursi dažādām 
klašu grupām. Svētrīts noritēja ar skaistām atziņām, 
vēlējumiem, m ziku un sveču gaismu, aicinot visus 
uz mirkli apstāties, aizdomāties, saskatīt, izvērtēt un 
apzināties šī laika nozīmīgumu. Šajā pasākumā tika 
uzsākta jauna tradīcija – Labestības balvas 
pasniegšana. Pašu sar pētu balvu  skolotāji 
pasniedza kādam skolēnam nevis par sasniegumiem 
mācībās vai skolas aktivitātēs, bet gan par sirsnību, 
labestību, atvērtību, prieku satikt un parunāties. 
Nākošajā gadā jebkurš varēs gan pasniegt, gan 
saņemt šo Labestības balvu, ja vien b s to pelnījis 
un ticis novērtēts. 

 Pašreiz skolā notiek centīga gatavošanās daudziem 
Ziemassvētku pasākumiem, kuros iesaistās gan 
skolēnu pašpārvalde, vecāki un ciemata iedzīvotāji: 
tradicionāli skolā notiks skolēnu vecāku va asprieku 
izstāde, dāvanu un pipark ku tirdziņš, “Blu a 
vakars” ciematā, ”Baltais koncerts”, Ziemassvētku 
koncerts svētku priekšvakarā Kaunatas baznīcā 

  Gaidot gaismu  un piedaloties šajos pirmssvētku 
pasākumos, vairosim labestību, sirsnību un 

iecietību. Lai mīlestības siltuma pilni  un gaiši 
Ziemassvētki ! 

Aktīvais rudens jauniešu centrā 

Vitālijs Beļakovs 

Ziemassvētku laiks Kaunatas vidusskolā 

Dace Zagorska 
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Katru gadu 
Kaunatas PII 
„Zvaniņš” ir 
Mārtiņi. Tie ir 
vieni  no 
gadskārtu 
ieražu 
svētkiem, kurus 
gaida bērni, jo 
lielu prieku un 
gandarījumu 
sagādā „Kurmja 
pagraba” 
apciemojums. 
Arī šogad katrs 

bērns no mājām atnesa pašgatavotu un skaisti 
noformētu ievārījuma, salātu vai kompota burciņu. 
Te jāsaka liels paldies visiem vecākiem par 
interesantām idejām. Viss pasākums sākās ar ciemos 
iešanu pie Peles, kura visus cienāja ar saviem 
ziemas krājumiem – barankām, auzu pārslām, 
dažādām maizes š irnēm. Paldies skolotājai Janīnai! 
Tālāk mēs visi devāmies pie Lapsas, kuras alā  
notika ievārījuma  degustācija un tējas dzeršana. 
Bērniem oti garšoja aveņu un melleņu ievārījums, 
kā arī dzērveņu ogas. Te paldies jāsaka skolotājai 
Marijai. Tālāk dziesmas pavadījumā mēs visi 
devāmies pie Kurmja, kur notika loterija un 
pasākuma noslēgums. Kurmja lomā iejutās skolotāja 
Žanna. Lai pasākums būtu jautrs un pamācošs, par 
to r pējas Gailis – skolotāja Ilga. Bērni ar pozitīvām 
emocijām un dāvanām no Kurmja pagraba priecīgi 
atgriezās grupiņās. Lai pasākums izdotos, par to 
r pējās auklītes, kuras katram bērnam sagādāja 
kr zītes, karotes, salvetes. Ceru, ka arī nākamajā  
gadā Kurmis b s strādīgs, darbīgs un bērnus aicinās 
ciemos. 

 

Kurš gan nav klausījies, skatījies vai lasījis grāmatu 
par Kukulīti. Es domāju, ka ikviens mēs zinām šo 
pasaku, bet laikam jau reti kurš ir piedalījies un 
izdzīvojis šīs pasakas sižetu. Mums, Kaunatas PII 
”Zvaniņš” bērniem un kolektīvam, tāda iespēja bija, 
jo decembra sākumā pie mums notika pasākums 
”Cepu, cepu, kukulīti”. Skolotājas Ilga un Žanna 

bērnus aizveda uz pasakas notikumiem un deva 
iespēju visu to pārdzīvot bērniem. Bērni centās 
iejusties dažādos tēlos, bet pasākuma noslēgumā, lai 
vectētiņš un vecmāmiņa nepaliktu neēduši, visi 
bērni taisīja un cepa kukulīšus. Paldies pavārei 
Sandrai, kura bija sataisījusi mīklu, no kā savu 
kukulīti izdevās izveidot arī pašiem mazākajiem 
bērniem – 1.7 gadīgiem. Kad viss bija sacepts, tad 
bērni launagā savus kukulīšus varēja nogaršot pie 
tējas tases.  

 

 

Katru gadu Kaunatas PII ”Zvaniņš”, sākoties 
adventes laikam, tiek rīkotas dažādas izstādes. 
Šogad  tā bija  Adventes  vainagu izstāde, kurā mēs 
visi varējām smelties idejas vainagu darināšanā un 
priecēt acis ar krāšņuma un izdomas pilniem 
darbiem. Paldies vecākiem, kuri aktīvi piedalījās 
izstādē! 

Mārtiņš brauca ciemoties 

Cepu, cepu kukulīti 

Adventes vainagu daudzveidība 

Ieskatu pasākumu gaitā mums sniedza 
Kaunatas P.I.I. ”Zvaniņš” vadītāja Sandra Viša 
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      Bērna pilnvērtīgai attīstībai ir nepieciešama 
ģimeniska vide, mīlestība un sapratne. Diemžēl 
daudziem bērniem tas ir liegts. Audžuģimene un 
aizbildņa ģimene dod bērnam šo iespēju. Tā auj 
bērnam, kura vecāki un tuvinieki dažādu iemeslu dē  
nespēj uzņemties atbildību par bērnu, varb t pirmo 
reizi m žā piedzīvot vecāku r pes un mīlestību, g t 
pozitīvo savstarpējo attiecību pieredzi un iemācīties 
noderīgas dzīvei prasmes, uzaugot ģimeniskā vidē. 
M su valstī ir vairāki ārpusģimenes apr pes veidi, 
divi no tiem ir pazīstami daudziem Kaunatas pagasta 
iedzīvotājiem: tie ir aizbildnība un audžuģimenes. 
      Šajā rakstiņā man vairāk gribētos pastāstīt par 
audžuģimeņu kustību, jo tas m su valstī ir samēra 
jauns pasākumus, kā arī tāpēc, ka audžuģimenēs 
atš irībā no aizbildņu ģimenēm uzņem lielāku bērnu 
skaitu. Aizbildniecību uzņemas pamatā bērna 
tuvinieki vai radi, bet audžuģimenes uzņem savā 
ģimenē nepazīstamus bērnus.  
       Rēzeknes novadā audžuģimenes statuss ir 
pieš irts piecām ģimenēm… Četras no tām ir   
Kaunatas Bāriņtiesas audžuģimenes! Visas četras 
audžuģimenes dzīvo  Kaunatas pagastā, un  lielākai 
da ai pagasta iedzīvotāju viņas ir labi pazīstamas. 
Tās ir Tatjanas un Gunāra Gudramoviču, Tatjanas 
un Nikolaja Mihejevu, Anitas un Stanislava 
Gribustu un Ingrīdas Bankovskas audžuģimenes. 
Vienlaikus ar audžuģimenes pienākumiem T. 
Mihejeva un A. Gribuste audzina pa vienam 
aizbilstamam bērnam un pilda aizbildņa 
pienākumus. Aizbildņa pienākumus ar lielu 
atbildību un atdevi pilda m su pagastā jauka, jauna 
sieviete, divu bērnu māmiņa Karīna Karpova, kura 
pieņēmusi savā ģimenē sešgadīgu zēnu.  
       Pašlaik Kaunatas bāriņtiesas audžuģimenēs 
kopā dzīvo 20 audžubērni, no tiem septiņi Kaunatas 
Bāriņtiesas bērni, divi Rēzeknes novada citu pagastu 
bērni, kā arī apkaimes novadu bērni. Lielākā daļa šo 
bērnu mācās Kaunatas vidusskolā un apmeklē 
Kaunatas PII ”Zvaniņš”. Tātad, pateicoties 
audžuģimenēm un aizbildņiem, tiek atbalstītas arī 
m su izglītības iestādes. 
       Man kā Kaunatas bāriņtiesas priekšsēdētājai ir 
liels prieks, ka m su bāriņtiesai ir šāds resurss. 
Pieņemot smagus lēmumus par bērnu apr pes 
tiesību atņemšanu vecākiem un ārpusģimenes 
nodrošināšanu viņu bērniem, bāriņtiesa var pa auties 
uz „savām” audžuģimenēm, nodrošinot uzturēšanos 

bērniem pēc iespējas tuvāk mājām un ierastai videi. 
B t par audžuģimeni nemaz nav viegli; 
audžuģimenei ir diezgan liela atbildība un vairāki 
pienākumi, kas viņiem jāveic saskaņā ar 
normatīviem aktiem.  
         Audžuģimenes tiek regulāri kontrolētas gan no 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas puses, 
gan no bāriņtiesas puses. Tiek veiktas bērnu dzīves 
apstāk u pārbaudes mājās, pārrunas ar katru bērnu 
par viņa dzīvi audžuģimenē. Informācija par 
audžuvecāku attieksmi pret bērnu audzināšanu tiek 
ieg ta no izglītības iestādēm, no citiem 
speciālistiem, kas strādā ar bērniem.  
       Novembra mēnesī Kaunatas bāriņtiesa ir veikusi 
padzi inātu dzīves apstāk u pārbaudi bērniem, kuri 
ievietoti audžuģimenēs, un tā rezultātā konstatēts, ka 
visiem audžubērniem nodrošināti visi nepieciešamie 
apstāk i dzīvei un attīstībai. oti patīkami bāriņtiesai 
bija saņemt izglītības iestāžu pedagogu pozitīvos 
atzinumus par audžuvecāku attieksmi un viedok us, 
ka audžuvecāki sniedz saviem audžubērniem tādu 
uzmanību, kādu dažreiz nesaņem bērni parastās 
ģimenēs no saviem īstajiem vecākiem.            
Kaunatas audžuģimenes ir ieguvušas pietiekami 
lielu pieredzi audžubērnu audzināšanā. Viņi 
pastāvīgi pilnveido savas zināšanas un iemaņas 
darbā ar bez vecāku gādības palikušiem bērniem, 
piedalās apmācības semināros, katru mēnesi 
apmeklē atbalsta grupas. Viss augstākminētais 
varb t izklausās kā vienkāršas formālas frāzes, bet 
aiz tām ir audžuvecāku patiess un reāls darbs, kuru 
veic m su audžuģimenes un veic ar vislielāko 
apzinību. Ar naudu nevar izmērīt to ieguvumu, ko 
saņem no audžuģimenes „svešais” bērns: kad 
audžuvecāki kopā ar viņu iet pārgājienā vai piedalās 
klases pasākumā, kad visi kopā brauc pie Rāznas 
ezera vai uz izrādi Rēzeknē, kad visi kopā palīdz 
dārzā vai k tī, kad no bērna salasītām meža ogām 
„mamma” izvāra ievārījumu vai kad cep mājas 
maizīti, taisa ukraiņu „vareņikus”, kad viņa 
dzimšanas dienā visi kopā rīko pikniku, kad 
meistaro karnevālu maskas un kopā ar 
audžumammu iet uz masku balli, kad ziemas 
vakaros rīko kopīgas pasēdēšanas  

Audžuģimeņu devums 

Turpinājums 5. lpp. 
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 virtuvē un vienkārši runā ar bērniem… L k, tādas 
vienkāršas un vienlaikus oti vērtīgas lietas, kas dod 
bērnam to, ko viņš nav saņēmis savā „īstajā ģimenē” 
notiek m su audžuģimenēs!... Esmu droša, ka, 
vienkārši apzinoties pienākumus, m su audžuvecāki 
nevarētu tik pilnvērtīgi darīt šo darbu, jo tam jāb t 
īpašam iekšējam cilvēka aicinājumam, kas nav 
balstīts tikai uz materiālām vērtībām. 
         Cienījamie aizbildņi un audžuvecāki! Vēlos 
izteikt vissirsnīgāko pateicību par darbu, ko Jūs 
darāt, ļaujot bērniem, kas palika bez vecāku 
gādības, izaugt ģimeniskā vidē. Priecīgus un 
gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! 
Lai vienmēr Jums blakus iet ticība, miers, laba 
veselība un gaišas domas! 
 

 

Savus vasaras darbus Kaunatas VPDK un 
vidusskolas tautas deju dalībnieki iesāka ar Rāznas 
nacionālā parka 5 gadu jubilejas pasākumu. Svinības 
notika 26.maijā Kaunatas pagasta Lielajā Liepu 
kalnā, kur netr ka skaistu priekšnesumu gan no 
dziedātājiem, dejotājiem, teātru dalībniekiem, kā arī 
varēja novērot amatnieku darbošanos un nogaršot 
viesmīlīgo saimnieču mielastus. 

2. jūnijā, sākoties vasaras brīvlaikam, Kaunatas 
vidusskolas 3.-9.kl. grupu dejotāji devās uz   Tautas 
deju festivālu “Latvju bērni danci veda” “Burvju 
stabulīte” Gulbenē. Festivālā piedalījās 3 261 
dejotājs, 176 - deju kolektīvi no 22 Latvijas 
novadiem un 2 pilsētām: no Aglonas, Al ksnes, 
Babītes, Balvu, Cesvaines, Ciblas, Gulbenes, 
Il kstes, Kārsavas, eguma,  Lielvārdes, Lubānas, 
Ludzas, Madonas, Mālpils, Prei u, Riebiņu, 
Rēzeknes, Rugāju, Varakļānu, Viļakas, Viļānu 
novadiem; Daugavpils,  Valmieras pilsētām; viesi 
no Pleskavas apgabala (Krievija) un  Svenčionis 
rajona (Lietuva). Lai skolas dejotāji varētu 
piedalīties šajos svētkos, lielu paldies sakām SIA 
„Skaida un PV” vadītājam Pēterim Katkovskim par 
finansiālo atbalstu. 

30. jūlijā Kaunatas TN VPDK „Kaunata” un JDK 
„Rasa” dalībnieki piedalījās  III Latgales novadu 
Sadancī Prei os. Sadanča dalībniekiem bija iespēja 
ne tikai parādīt sevi Rēzeknes novada programmā, 
bet arī ar nākamo Dziesmu un Deju svētku 

repertuāra dejām pievienoties Latgales novadu 
kolektīviem. 

21. jūlijā Kaunatas pagasta Iļjas gadatirg  dejotāji 
tirgus apmeklētājiem un tirgotājiem sniedza nelielu 
ikgadējo deju virpuli. Tie bija gan Tautas nama 
dejotāji, gan Kaunatas vidusskolas dejotāji.  

28. jūlijā Mākoņkalnā tika svinēti Volkenbergas 
pils svētki. Uz svētkiem tika aicināti pašdarbnieku 
kolektīvi, tai skaitā piedalījāmies arī mēs - Kaunatas 
TN un  vidusskolas dejotāji. Neskatoties uz oti 
karsto laiku, svētki izdevās un katrs svētku 
dalībnieks saņēma sev tīkamu gandarījumu gan no 
pašdarbnieku sniegumiem, gan no svētku cienasta, 
gan no atvēsinošiem Rāznas ezera vi ņiem. Ar šiem 
pasākumiem beidzās tautas deju kolektīvu 
2012.gada darba sezona. No septembra dejotāji 

atsāka jauno deju sezonu ar jaunām dejām, 
dalībniekiem, draugiem. Skolas un TN rudens 
pasākumi neizpalika bez m su pašu dejotājiem, kuri 
cenšas pilnveidot savu dzīvi caur dejas mākslu un 
priecēt savus tuviniekus, draugus, vienkārši 
skatītājus. Paldies Kaunatas deju kolektīvu 
dalībniekiem par ieguldīto darbu, vēlmi strādāt, 
darboties, pilnveidoties, g t neatņemamu bagātību 
un pieredzi! Ziemassvētku noskaņā veltām Jums 
Imanta Ziedoņa rindas: 

Gribas, lai baltā pasaulē balti sniegi snieg  

Un uz  baltiem lielceļiem balti cilvēki iet. 
Un lai baltos cilvēkos baltas domas dzimst, 

Un lai baltās darbdienās balti svētki ir. 

 

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas 
bāriņtiesas priekšsēdētāja Alla Smirnova 

Vasaras darbi beigušies, sākās jauna 
deju sezona 

 Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 
gadu novēl  Kaunatas TN, vidusskolas tautas deju 

vadītājas: Alla Silova un Regīna Katkovska. 
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 18. novembra pēcpusdienā Kaunatas tautas namā 
notika svinīgs pasākums par godu Latvijas 
proklamēšanas 94. gadadienai. Pirms 94 gadiem tika 
īstenota mūsu senču gadsimtiem lolotā ideja par 
patstāvīgu valsti. 18. novembris – tas nav tikai 
atgādinājums par tiem, kuri cīnījās un strādāja, lai 
m su valsts b tu neatkarīga. 18. novembris ir 
apliecinājums tam, ka joprojām esam stipri, saliedēti 
un apņēmības pilni, ka mīlam un mīlēsim m su 
Tēvzemi Latviju arī dienās, kad tai neklāsies 
viegli… Latvijas valsts – tie esam mēs paši, katrs ar 
savu dzīves stāstu un pieredzi, katrs ar savām 
iespējām, domām un nostāju, tik oti atš irīgi un 
unikāli.  Tāpēc atbalstīsim savu valsti, priecāsimies 
par m su cilvēkiem, palīdzēsim viens otram saprast, 
ka tikai kopā esot, darbojoties, nenosodot, bet 
atbalstot mēs saglabāsim svarīgāko, kas mums 
pieder, m su valsti! Valsts svētku reizē virknei 
pagasta iedzīvotāju tika pasniegti Kaunatas pagasta 
pārvaldes atzinības raksti:  

Žannai Aniščenko - par ilggadēju un radošu darbu. 

Inārai Graudumniecei - par ilggadēju, apzinīgu, 

profesionālu darbu 

Ingrīdai zulānei - par kult rvēstures mantojuma 
saglabāšanu un skolēnu patriotisko audzināšanu 

Ainai Postejevai - par ilggadēju un apzinīgu darba 
pienākumu veikšanu 

Sandrai Punculei - par apzinīgu darbu 

Ivo un Sandrai Sutiniem - par lauksaimniecības 
attīstības veicināšanu pagastā, ģimenisko vērtību 
stiprināšanu 

Grigorijam Novikovam - par apzinīgu darbu Eiropas 
Sociālā fonda projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie 
darbi” realizācijas gaitā. 

Svētku noskaņu radīja gan tautas nama 
noformējums, gan brīniš īgais koncerts ko 
ieskandināja PII „Zvaniņš” bērnu jaukās dziesmiņas, 
Kaunatas vidusskolas tautas deju kolektīvu 
spriganās dejas, folkloras kopas „Rāznaviņa” 
skanīgās balstiņas un Rēzeknes m zikas vidusskolas 
skolēnu priekšnesumi. Svētku izskaņā kopīgi 
dziedātas dziesmas, arī Rēzeknes novada himna, 
radīja savi ņojošu brīdi! Un kā jau katru gadu 
neizpalika arī svētku torte.  

Atbalstīsim labās idejas, kas palīdz attīstīties 
ikvienam arī turpmāk! Lai vārdi, ko sakām, 
domas, ko domājam, un darbi, ko ikdienas 

darām, patiesi izteic mīlestību mūsu Latvijai! 

No 3.-7.decembrim, atsaucoties uz RN jaunatnes 
lietu speciālista Gunta Rasima aicinājumu, 5.-12. 
klašu kolektīvi aktīvi iesaistījās uzņēmējdarbības 
nedē as pasākumos. 5.a, 6.a, 6.b klase, klašu 
audzinātāju Marijas Mukānes, Irēnas Selivončikas 
un Ingrīdas zulānes vadībā devās ekskursijā uz 
Rēzekni un Rēzeknes novadu. Skolēni iepazinās ar 
uzņēmējiem, kuri aktīvi un veiksmīgi darbojas 
šobrīd, kā arī guva priekšstatu par to, kādi 
uzņēmumi darbojās Rēzeknē agrāk. Ar pipark kām 
un tēju viņus uzņēma laipnie un atsaucīgie „ Za ās 
salas” saimnieki Rita un Viktors Tēraudi. Viņi 
pastāstīja , kā tapa viesu nams, kādi pasākumi un 
svinības tur notiek, kādas ieceres un idejas vēl 
īstenojamas. Ekskursijas laikā, apskatot 
uzņēmumus, kuri kādreiz darbojās Rēzeknē, lielu 
interesi izraisīja informācija, kā strādāja šie 
uzņēmumi, kādu produkciju ražoja, cik cilvēku tika 
nodarbināti šajos uzņēmumos.7.a klase un 
audzinātājs  Edgars Teivāns, viņš arī uzņēmējs SIA 
„ Rāznas līcis”, darbojās grupās, veidoja un 
prezentēja savus uzņēmumus- SIA „Dārzi”, 

Latvijas proklamēšanas gadadienas 

 svinības Kaunatas pagastā 

Kaunatas pagasta pārvaldes lietvede Rita Tērauda 

Uzņēmējdarbības nedēļa Kaunatas  

vidusskolā 

Turpinājums 7. lpp. 
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9.a un 9.b klase ( kl. audz. Daina Maslovska un 
Marina Dudareva) tikās ar kaunatieti Irēnu Brolišu, 
kuras uzņēmējdarbība saistās ar t rismu. Irēnas 
kundze pastāstīja par iespējām piesaistīt naudu 
plašai uzņēmējdarbībai un kā to uzsākt bez naudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. un 12. klase ( kl. audz. Eļa Astiča un Ināra 
Paramonova) tikās ar uzņēmējiem Intu un Jāzepu 
Vjaksēm, kuriem Kaunatas ciematā pieder SIA 
„Kurbads V”. Viņi arī stāstīja, kā dibināt uzņēmumu 
un ar kādām problēmām ir jāsaskaras. Skolēni 
labprāt pievērsa savu uzmanību uzņēmējdarbības 
tēmai, viņi bija uzmanīgi klausītāji un aktīvi 
dalībnieki debatēs. 
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Informācija ņemta no interneta resursiem 

SIA „Kurbads V” uzņēmēja Inta Vjakse 

Informāciju sagatavoja E. Astiča 
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Kaunatas vēstnesis 

www.kaunata.lv 

Kaunatas pagasta 

 informatīvais izdevums 

Atbildīgā: Tamāra Kablanova 

Periodiskums: Reizi divos mēnešos 

E-pasts: tamarakab@inbox.lv 

 

Šis materiāls  ir sagatavots  ar Kaunatas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu. 

Ziemassvētku ieskaņas pasākumi 

Kaunatas Tautas namā 

25. decembrī plkst. 20.00 
Ziemassvētku balle.  

   Ieeja 1,50 ls 

28. decembrī plkst. 10.30 
Rūķu Rikšu jampadracis 

bērniem 

31. decembrī plkst. 21.00 Jaungada karnevāls 

Ieeja brīva 

Dubuļu Tautas namā 

25. decembrī  plkst. 11.00 Svētku eglīte 
bērniem ”Jaungada izklaides”  

25. decembrī plkst. 21.00 Ziemassvētku 
vakars 

Kaunatas pagasta 2. bibliotēkā 

Izstāde bērniem ”Jautrās ķekatas” 

Izstāde pieaugušajiem “Rotāšanas 
prieks” 

Kaunatas pagasta 1. bibliotēkā 

10. - 28. decembrim izstāde ”Darbiņi 
čaklām rociņām” 

Tāpat kā iepriekšējos gados Kaunatas pagasta pārvalde izsludina 
konkursu "Sagaidīsim Ziemassvētkus un Jauno gadu izrotātiem 

skatlogiem, izgreznotām fasādēm, pagalmiem". 
Pieteikties konkursam var Kaunatas pagasta pārvaldē līdz 

21.decembrim.  

 

 

 

Svētā apustuļa Jāņa dienā – 27. decembrī, svēta sauso vīnu un sulas. 

.de em ris Adve ta IV svētdie a Sv. Mise plkst. .  

  

  

.de em ris 

  

  

Kristus Dzi ša as svētku vigīlija 

Plkst. .3  Zie assvētku 
dzies as 

  

Sv. Mise plkst. .  

  

Šodie  jāievēro gavē is u  
aturī a o gaļas ēdie ie  
līdz vigīlijas sv. Misei 

.de em ris Kristus Dzi ša as svētki Sv. Mise plkst. .  

.de em ris Sv. Ģi e es svētki Sv. Mise plkst. .  

.de em ris   Patei ī as Sv. Mise 

plkst. .  


