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Čornajas pagasta  

pārvaldes informatīvā lapa 

Svētku izdevums 
Decembris 2014  Nr. 38 

Cienījamie pagasta iedzīvotāji! 

Atkal esam svētku priekšvakarā – tepat, tepat jau Zie-

massvētki un Jaunais gads būs klāt.Liekas, ka pavi-

sam nesen viens otru sveicām aizvadītā gada svētkos 

un nu  jau jāsāk rosīties un domāt par dāvanām, kuras 

pasniegsim šajā gadā saviem mīļajiem un tuvajiem. 

Aizvadītais gads ikvienam no mums paliks atmiņā ar 

kaut ko labu, kaut ko sliktu, kaut ko ļoti neaizmirsta-

mu un ļoti nozīmīgu, jo tāda ir dzīve un katra diena ir 

savādāka par iepriekšējo, tādēļ cerēsim uz labāko un gaidīsim brīnumu, jo tikai cerība pa-

līdz izdzīvot. 

Lai labestības gariņš klauvē katrās durvīs,  

Jo katram cilvēkbērnam cerība ar gaismu aust. 

Ar sniega pārslu rotājas lai vakars,  

Ar Ziemassvētku zvaigzni uzzied rīts. 

Lai miers Jūsu sirdīs , ticība, cerība Jūsu dvēselē , lai laba veselība , veiksme un labklājība 

pavada Jūs ik dienas! 

Izdevuma „Vōrpa „ veidotāja  - Vija Jeršova 

Jaunā gadā mirdzumu acīs un siltumu dvēselē, veselību pa-

šam un veselus mīļos. 

Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku rīta bučai, iedvesmu 

darbā un aizmiršanu par Zemes pievilkšanas spēku,  

Apņēmību izpildīt pašam dotos solījumus un drosmi sev 

noticēt, enģeli uz pleca un mīļu cilvēku cieši sev blakus,  

Mīlestību pret sevi pašu un mīlestību pret pasauli aiz loga! 

Priecīgus ziemassvētkus un laimīgo Jauno gadu! 

 

 Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs Oļegs Kvitkovskis   
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"Sadosimies roku, rokā un palīdzēsim visi kopā" 
13.12. Čornajas tautas namā notika lab-

darības koncerts, kurā uzstājās: 

Puncuļu ģimene, Višu ģimene, gru-

pa"Gandrīz desmitniekā",Enija Kuzminska, 

Čornajas tautas nama pašdarbnieki(folkloras 

kopa, meitenes ģitāristes). 

Tika saziedots 58.08eur šis ziedojums tika 

novirzīts biedrībai "Eņģeļi ar mums" 

http://www.biedribaengeli.lv/ 

var apskatīties un ziedod savus līdzekļus 

bērniem ar veselības traucējumiem. 

Mācaties dāvāt-ziedot kaut ko no sevis 

pretīm neprasot it neko! 

Paldies visiem, kuri ņēma aktīvu līdzdalī-

bu šajā pasākumā un radīja gaišo pirms-

svētku noskaņu. 

Visiem novēlu klusu, gaišu un ar mīlestību 

piepildītu šo Adventes laiku, lai katrā ģi-

menē mājo ēņģelis kurš dāvā mieru. 
Čornajas tautas nama vadītājs Jānis Aleksāns    

(autora foto) 

Gaišas domas, prieks un labestība, 

Lai pār slieksni Ziemassvētkos nāk, 

Un ne tikai saņemt mīlestību - 

Citiem dot to arī sirds lai māk! 

           

             ***          *** 

Gads aizsteidz, aizsteigsies vēl simti 

Mēs nespējam tiem tālo ceļu liegt, 

Bet katrs jaunais sveiks mūs silti 

Ja paši spēsim laimei roku sniegt. 

 

 

   Lai ikvienā  mājā ir saticība, labklājība un līdzjūtība vienam pret otru. 

   Lai sargeņģelis katram ir līdzās un ticība labajam mājo katrā sirdī. 

 Gaišu, līksmu, siltuma un mīlestības pilnu Ziemassvētku noskaņu un sirdsmieru svēt-

kos, kā arī Laimīgu, veiksmes un panākumiem bagātu Jauno  2015.gadu visiem  Čor-

najas pagasta iedzīvotājiem novēl sociālā darba speciālisti - 

 

Inta Vegileja un Silvija Slūka 

http://www.biedribaengeli.lv/lv/paldzi
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Lai labestības gariņš klauvē katrās durvīs,  

Jo katrā cilvēkbērnā cerība ar gaismu aust, 

Ar sniega pārslu rotājas lai vakars, 

Ar Ziemassvētku zvaigzni uzzied rīts. 

 

Sirsnīgi sveicu visus Ratnieku bibliotēkas lasītājus un apmeklētājus Ziemassvētkos un Jaun-

ajā gadā! Lai tas ir gaišāks par aizejošo, lai katrā mājā ir maize, miers un saticība! 

                                                                                                                                                                                                                                            

Ratnieku bibliotēkas vadītāja Alla Bule 

Klāt ziemas mēnesis decembris , atpūšas zemīte un reizē cilvēks arī var mazināt savu darba 

gaitu. Māte zeme pārklājas ar baltu segu ziemas mieram , bet cilvēks gatavojas lieliem svēt-

kiem, ko dāvā ik gadu debesis. 

 Zvaigznītes , sniegpārsliņas, saulīšu konstrukcijas apaļās bumbas no niedrēm, salmiem, la-

bības , ziediem tiek izgatavots Saules un Zemes apaļums. Aplis, arī bumba ir veiksmes , pil-

nības , auglības un izdošanās simbols .  Puzuri dot debesu  un Zemes savienojumu, tāpēc 

senči māju rotāja ar lukturīšu un salmu puzuriem. Puzura trijstūris ar galotni uz augšu- nes 

debesu  garīgo dievišķo enerģiju ,bet otrādais trijstūris ar galotni uz leju – Zemes materiālo, 

pasaulīgo cilvēcisko enerģiju. Te lūk  ir , ka debesu enerģija nolaižas uz Zemi, garīgā bagā-

tība tuvinās materiālajai, dievišķais savienojas ar cilvēcisko. 

   Kādi Ziemassvētki būs katra mūsu mājā ? Kā mēs katrs saprotam šo svētku būtību , nozī-

mi , tā arī rotājam savas mājas un liekam galdā savus iecienītos svētku ēdienus. Tomēr jāpa-

tur prātā senču gudrība- pateicies par visu debesu un zemes māmuļai,  tad arī šajos svētkos  

ikvienā sirdī atdzims sen zināmie vārdi : ‘’ Gods Dievam augstībā , miers virs zemes cilvē-

kiem , pie kā Viņam labs prāts’’. 

Balti sniega audekli klājas, 

Egļu smarža pasauli sedz. 

Lai nāk miers un laime Jums    mā-

jās 

Ziemas saulgriežu naktī, kad sirdis 

Spožas cerību svecītes dedz! 

 

Priecīgus Kristus dzimšanas svēt-

kus, un lai Jaunais gads mums visiem jaunu ceļazvaigzni dedz! 

                                                                                                 Zemes lietu speciālists Edgars Paškovs 
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Izdevējs:                                                                        Čornajas pagasta pārvalde                                               64637598 

Izdevumu sagatavoja                                                      Vija Jeršova                                                                      64640979 

Šajā naktī zvaigznes lejup laižas, 

Un kā sudrabs egļu zaros krīt. 

Sveču staros visas domas gaišas,- 

Lai tās būtu tādas jums arvien. 

Un lai Jaunā gada dienu rakstā 

Laimes māte dzīpariņu sien! 

 

Skaistus  Ziemassvētkus un saticības, mīlestības un laimes pilnu Jauno gadu! 

 

Čornajas pagasta pārvaldes lietvede Anna Magazniece  

Kultūras ziņas Ratnieku tautas nmā. 

 

 Mīļie pirmsskolas vecuma bērni un vecāki! 

26.decembrī, plkst.10.00 Ratnieku T/N pasaku va-

roņi gaidīs Čornajas pagasta pirmsskolas vecuma 

bērnus uz  Jaungada eglītes izrādi  „Jaunais 

gads ar Vinniju Pūku ”. 

Уважаемые дети и родители! 

Сказочные герои будут ждать Вас 26.декабря 

в 10.00 в Ратниекском клубе на детскую Но-

вогоднюю елку. 

 

Gaidīsim pagasta iedzīvotājus, ciemiņus Ratnie-

ku T/N 26.decembrī plkst.20.00 uz 

 Ziemassvētku balli 

Līdzi ņemiet „groziņu”un ļoti labu noskaņojumu. 

Pasākuma laikā liesim laimes, iesim rotaļās, darbo-

sies lotereja – 0.20 EUR, atnācējus priecēs Ratnieku 

dramatiskais kolektīvs, Salatētis, Sniegbaltīte, Lai-

mes māte. 

Ballē dziedās un spēlēs Jānis Poplavskis. 

Ieeja - brīva 

 

Уважаемые жители волости, гости! 

Будем ждать жителей волости, гостей 

26.декабря в 20.00 в Ратниекском  клубе на  

Рождественский бал. 

Радовать всех будет Дед Мороз, Снегуроч-

ка,будем играть,лить счастья, будет лотерея 

– 0.20EUR 

Петь и играть будет Янис Поплавскис. 

Вход – бесплатно. 

Kultūras pasākumi Čornajas  

tautas namā. 

 
26.12. plkst.12:30 Jaungada pasākums bērniem 

uzstājas studijteātris "Joriks" ar jaungada izrā-

di. 

 

28.12. plkst.14:00 Ziemassvētkiem veltīts kon-

certs ar Puncuļu ģimeni. 

 

01.01.15. no plkst. 01:00-06:00 Jaungada balle, 

spēlēs un dziedās muzikants no Dagdas. 

. 

26.12. в 12:30 Новогоднее мероприятие детям , 

выступает театральная студия "Йорик" с нов-

огодним выступлением. 

 

28.12. в 14:00 Рождественский концерт с сем-

ьѐй Пунцули. 

 

01.01.15. с 01:00 до 06:00 Новогодний балл, за 

хорошую музыку будут отвечать музыканты 

из Дагды. 

 


