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Čornajas pagasta  

pārvaldes informatīvā lapa 

Oktobris 2014  Nr. 38 

 

Cik ātri pagāja vasara. Tā pārbrauca pāri laukiem,  

mežiem un izgaisa nākotnē. 

Rudens ir kā sētnieks, kurš ar savām vēju slotām noslauka 

pēdējos vasaras krāšņumus, kad vasara atblāzmojas 

pēdējos saules staros, pirmajās rudens peļķēs un lietū.  Ar 

katru mirkli dienas kļūst drūmākas un jau rudens pazīmes 

mēs varam sastapt debesīs, kas atspoguļojas pelēkajās 

peļķēs. Drīz vien salna ar savu ledus šķēpu caurdurs visas 

daiļās puķes un zaļo zālīti. Sāk likties, it kā kāds drūms 

mākslinieks pārkrāso visu pelēkajos un brūnajos toņos. 

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārvēlēšanas. 

 

2014.gada 22.oktobrī 

plkst. 17.00 Čornajas Saietu 

Namā  un plkst. 18.00 Ratnieku 

Tautas namā  notika iedzīvotā-

ju konsultatīvās Padomes pār-

vēlēšanas. 

Čornajas iedzīvotāji līdz 

20.oktobrim tika aicināti ieteikt 

savas kandidatūras pa norādīto 

telefonu. Diemžēl nebija neviena 

zvana. 

Vairākus kandidātus pieteica 

biedrība „Šodiena-Rītdienai”. : Rita Aleksejeva, Regīna Demarčuka,Margarita Mališeva, Bernarda Dudkeviča, 

Biruta Paškova,Vija Čehoviča,Ainārs Augstars. 

 Sapulces laika gaitā tika  pieteikti vēl kandidāti: Marina Mihalķeviča, Linda Uškāne, Donata Dubkeviča,Elga 

Elksne ,Artūrs Kukuļs. 

Trīs kandidāti atsauca savu kandidatūru: Biruta Paškova, Margarita Mališeva, Bernarda Dudkeviča. 
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Balsošanas rezultātā iedzīvotāju  konsultatīvā padom sastāv no 8 personām .Turpmāko četru gadu laikā, 

pie šiem cilvēkiem Čornajas pagasta iedzīvotāji var griezties ar saviem jautājumiem un piedāvājumiem! 

Čornajas ciematā tie ir: Rita Aleksejeva, Regīna Demarčuka, Marina Mihalķeviča, Linda Uškāne. 

Ratnieku ciematā: Ainārs Augstars, Artūrs Kukuļs, Vija Čehoviča ,Elga Elksne. 

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja: Elga Elksne. 

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks: Rita Aleksejeva 

Sekretārs: Artūrs Kukuļs. 

 Informāciju sagatavoja - Irina Kudrjavceva 

Tādi debess mūs sauc. 

(dzeja veltīta visiem un ikvienam ) 

Kad 15.augustā , ceļos nometies, augšā 

Pie Aglonas Marijas bildes 

Lūdzos un vēroju, skatos,  

Kā daudzi pie žēlīgās Marijas mātes 

Degošām acīm cieši tā lūdzas,  

Tā lielās sirds sāpēs, grūto rūgtumu mākti,  

Tvīkstošām asarām karstas lūgšanas lūdzas 

Un saspiestā roka met dārgāko graša dāvanu 

Upura traukā. 

Zemībā slēptā, ticības tikumā svētā un skaistā; 

Paši ejot ik dienas nabaga maizē,  

apavā, apģērbā gaužā,  

Visu ziedo no sirds dziļumu mīlas lūgšanā skaistā, 

Sāpīgā sauciena vaidā, sirds skaistumā svētā 

No Marijas palīgu gaida un lūdz. 

Tad arī man sirds netur, ko actiņas redz,  

Un iesaucas sāpīgā raudā: 

Ak, Marija Māte, nu pieņem un apžēlo mūs! 

Ak, Jēzu Glābēj, cik svēts un dārgs ir šis 

Lūgšanu mirklis arī tev, dārgais Marijas bērns,  

Un katram tam, kas kā Jēzus svētnīcā esot pretī 

Upuru lādei, prot tādu siržu dārgos nodomus  

Redzēt un svētos gaišumos celt, līdzās tiem just,  

Līdzi tiem dzīvot, to pārdzīvot, vērot,  

Un Debessdieva gaišajos saldumos kūst. 

Tad mana sirds pušu var plīst, tad arī es  

Līdzi Jums jūtu, tad arī es līdzi Jums esmu,  

Tad arī es līdzi Jums raudu un kvēlas asaras 

Līdzi Jums leju par dzīves likteņaseju, 

Un Jūsu sirsniņām savu svētību lieku,  

Ar cerību svētu, lūdzot no Dieva Jums spēku,  

Lai Dievs dod Jums palīgu svētu,  

Tam skaistajam cerību ceļam 

Taisni un svēti stāvēt līdz galam. 

Vientuļiem, slimiem un visiem dzīves nelaimēs 

Slīgstošiem, spiestiem līdz savā sirsniņā jūtu 

Šī likteņa jūgu ar sāpi tā grūtu. 

Tādēļ par visiem es Jēzu , Mariju lūdzu 

Un visām tām sāpīgām sirdīm savu sveicienu,  

Svētību sūtu, visus svētīju ar svētās cerības 

Skaistuma vārdiem  un Dieva godības varu, 

Ka debesīs ir visiem mums žēlīgais Dievs,  

Mūsu Radītājs Tēvs, kas savā gādībā 

Reiz ik asaru sāpju parvērss 

Svēts dārgumu graudos,  

Mūžībā, priekā un debesu laimē. 

Debess gaišumu siltajā saldumu saulē,  

Lai mūžīgi priecāties varam debess lauku  

Košumā skaistā sirds plašumu saldmē, 

Kad Dievs ievadīs mūsu dzīvi 

Debess dzidrumu laimē, tai mūžīgā gaismā,  

Kur nav ne skumju, ne asaru sēru,  

Ne trūkumu, bēdu,  

Lai mūžīgi baudītu dzīvi ar saldumu svētu 

Kopā ar Dievu Tēvu. 

Sveiciens no Augstības  Jums skolas vadības gana kungs, 

Un pārējiem visiem, skolas gaišumu spēkiem un bērniem. 

Novēlu uz to visu ceļot un iet, 

Lai nezaudēt cerību ceļu tik svētu un dārgu, 

Likteni, Dievbērnu skaistu un vienreiz tā gaišu. 

Bet zaudēto mantot nespēsim vairāk nekad. 

Stoļerovas draudzes pr.Juliāns Butāns 
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Rēzeknes novada uzņēmumiem tiek piedāvāts atbalsts infrastruktūras pievadu izbūvei 

 

Rēzeknes novada pašvaldība aicina sadarboties novada uzņēmējus, kuri plāno attīstīt uzņēmējdarbību un veikt in-

vestīcijās savā īpašumā, it sevišķi, ja tas ir uzskatāms par degradētu jeb ražošanai šobrīd nepiemērotu zemi, ēku vai 

būvi. Pašvaldība piedāvā iespēju sadarboties Eiropas Savienības finansējuma piesaistē tieši ar tiem uzņēmējiem, 

kuri plāno izveidot jaunas darba vietas Rēzeknes novadā. Veidojot sadarbības projektu, iespējamais atbalsts no 

pašvaldības puses varētu būt uzņēmuma ražotnei nepieciešamo infrastruktūras pievadu izbūve (elektrības, ūdens-

apgādes, kanalizācijas, siltumapgādes tīklu izbūve, ceļu rekonstrukcija utml.). Lai pašvaldība sadarbībā ar  

uzņēmumu varētu piesaistīt ES fondu līdzekļus, nepieciešami arī nozīmīgi ieguldījumi no uzņēmēja puses, turklāt 

augstāks atbalsta procents būs tieši vairāku, kaimiņos izvietotu uzņēmēju kopīgai lietošanai nepieciešamās infra-

struktūras izbūvei. Jāatzīmē, ka neatbalstāmās nozares ir tirdzniecība, tabakas izstrādājumu, alkoholisko dzērienu, 

ieroču ražošana, nekustamo īpašumu bizness. 

Ja pārstāvat ražojošu uzņēmumu, kas darbojas jau vairākus gadus un plānojat paplašināt savu darbību, aicinām 

tikties ar Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Annu Jaudzemu sev piemērotā laikā un pārrunāt nākotnes sadarbī-

bas ieceres (iepriekš piesakot tikšanos pa tālr. 64607197 vai e-pastu: anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv, darba 

dienās no plkst. 8.00-16.30, Rēzeknes novada domes ēkā – 3. stāvā, 32. kabinetā, Atbrīvošanas al. 95A, Rēzekne).  

Informāciju sagatavoja  un iesniedza - Anna Jaudzema 

Gan maizīte godināta,gan  estrāde iedancota Ratniekos. 

 

Nu jau ceturto gadu Ratniekos augusta pēdējā nedēļā tiek svinēti  ciemata svētki.Šogad svētku nedēļas garumā laika 

apastākļi gan lika par sevi manīt, jo saulīte mijās ar melniem  lietus mākoņiem, bet svinēt svētkus tas netraucēja. 

Nedēļas garumā  Ratnieku  ciemata ļaudis varēja  skatīt mūsu iedzīvotājas  ķeramiķes – mākslinieces Zentas Vaivo-

des darbu izstādi ,  bērnu veidoto  ziedu izstādi,  Rāznas nacionālā parka  foto izstādi  un fotopulciņa „ Smaidu studi-

ja”  - Daba manā dzimtajā ciematā  fotoizstādes , visas izstādes bija skatāmas un izvietotas tautas namā. 

Pirmsskolas vecuma  bērni un skolēni pēdējā vasaras brīv-

dienu nedēļā varēja izpriecāties uz piepūšamajām atrakci-

jām, kuras piedāvāja „Riča rotaļu placis”, kā arī savas spē-

jas zīmēšanā bērni un jaunieši demonstrēja dāvājot ciema-

tam savus zīmējumus uz asfalta.Visgaidītākā bija sporta 

diena, kur bērni un jaunieši rādīja savas spējas dažādos 

sporta veidos.Šogad par sportiskāko jaunieti „Ratnieki – 

2014” kļuva Ēriks Kudrjavcevs, kurš  nopelnīja  balvas un  

četras uzvaras medaļas.Liels paldies jāsaka tiesnešiem  par 

darbu , kuri izbrīvēja savu brīvo laiku –Vijai Čehovičai  , 

Olgai Petuhovai, Bernardai Dudkevičai, Anitai Čehovičai, 

Jeļenai Guļajevai, Intai  Seņkāne, Borissam Masloboje-

vam, Levam Maslobojevam, Vilim Ratniekam.Kā pēdējā 

svētku noslēguma diena 30.augusts bija veltīta diviem svētkiem – estrādes atklāšanai (projekts „Skani mana valodi-

ņa no Ratnieku ciematiņa pār Rēzeknes novadiņu”) un maizes svētkiem  „Kāpēc maizi sauc par maizi”. Pagasta ie-

dzīvotāji varēja priecāties par skanīgo folkloras kopu uztāšanos, kuru dziesmas aizkustināja līdz sirds dziļu-

miem.Paldies Mākoņkalna folkloras kopai un vadītājai Inārai Smirnovai, Ratnieku folkloras kopai un vadītājai Lau-

rai Sprudzānei, Čornajas folkloras kopai un vadītājai Santai – Višai Gaisiņai . Paldies par pirmiem iedancotiem deju 

soļiem  Verēmu VPDK „Kūzuls”, vadītājai Vinetai Āboliņai, VDK”Kaunata”, vadītājai Allai Silovai. Paldies  

Kaunatas T/N amatierteātra  „Runotōji” vadītājai Nellijai Vasiļjevai  par attēloto problēmu  - jauniešu aizbraukšanu 

no Latvijas. 

mailto:anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv
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Izdevējs:                                                                        Čornajas pagasta pārvalde                                               64637598 

Izdevumu sagatavoja                                                      Vija Jeršova                                                                      64640979 

Paldies Čornajas pagasta pārvaldei par finasiālo atbalstu, 

biedrības „Šodiena – Rītdienai” valdes priekšsēdētājam 

Edgaram Paškovam par lielo  izpalīdzību un labiem vār-

diem, Staņislavam Šķesteram  par jauko stāstījumu un 

kopīgo dziedāšanu, biedrības „Rēzeknes rajona lauku 

partnerība” izpilddirektorei   Inetai Brizgai par sniegto  

atbalstu ,  IK „Latgales galdnieks” vadītājam  Mārim 

Vilcānam par godīgu  darbu pie projekta nodošanas. 

 Kā  jau minēju, ka otrie  svētki , kas tika svinēti, tie bija 

maizes svētki un vislielākais paldies jāsaka Aglonas 

maizes muzeja vadītājai Vijai Kudiņai par jauko, mīļo 

un sirsnīgo stāstījumu, jo neviens labāk par Viju nepratīs 

izstāstīt visus maizītes noslēpumus, tāpēc klausoties Vijas stāstījumā katrs no mums pārdomāja maizītes vērtību un 

to lielo un svēto darbu kas tiek ielikts  lai maizīte nonāktu uz mūsu galda. 

Paldies kolektīviem, skatītājiem, ciemiņiem par jauko vakaru, kur kopīgi gan padziedājām, gan padejojām, gan 

mīklu pamīcījām un vienkārši atpūtāmies. 

 Īpašs paldies mūsu saimniecītei Olgai Dombrovskai par garšīgo kartupeļu sautējumu, kuru baudījām pēc pasāku-

ma, paldies visiem, kas apmeklēja rīkotos  pasākumus nedēļas garumā. 

Спасибо всем, кто посетили  мероприятия в течение праздничной  недели и до встречи в мае, когда будет 

открытие эстрады летнего сезона. 

До встрече в мае ! 

Ratnieku tautas nama vadītāja -Vija Jeršova 

Foto – Jeļizaveta Jermakova 

(fotopulciņa „Smaidu studija” dalībniece) 

Ratnieku tautas namā. 

8.novembrī plkst.20.00 Ratnieku t/n tik aici-

nāti  zemnieki, uzņēmēji, pagasta iedzīvotāji 

uz  Mārtiņdienas  balli. 

Ballē dziedās un spēlēs Elmārs(Rēzekne) 

Līdzi ņemiet  „groziņu” un ļoti labu noskaņoju-

mu, jo Jums par prieku uzstāsies Ratnieku  dra-

matiskais kolektīvs „Sit saujā”, līnijdeju grupa 

„Lycky” un ciemiņi eksotisko deju grupa 

„Eridan”. 

Ieeja – brīva 

8.ноября и 20.00 в Ратниекском клубе бу-

дем ждать кресть-

ян,предпринимателей,жителей волости на 

осенний бал. 

Петь и играть будет Элмар (Резекне) 

С собой берите” корзиночку „и очень хо-

рошее настроение! 

Вход – бесплатно. 

Ratnieku tautas namā. 

No 10.11. – 21.11.tautas namā skatāma fotoizstāde”Uguns brīnums” 

No 13.11 – 21.11 skatāmas rokdarbu, amatnieku , zīmējumu izstādes 

„Mans devums Latvijai” 

17.11. plkst.12.00  Ratnieku t/n tiek gaidīti pagasta iedzīvotāji, ciemi-

ņi uz  svinīgu pasākumu veltītu   Latvijas Republikas  proklamēšanas 

96.gadadienai „Tev mūžam dzīvot Latvija”. 

Programmā – čaklāko, strādīgāko darba darītāju apbalvošana,biedrības 

”Kroma kolna bruoleste”stāstījums par seno ieroču cīņas arodu, seno lat-

gaļu svētku svinēšanu, rekvizītu demonstrēšana,  koncerts,  tēja , svētku 

torte . 

18.11. plkst.18.00   - „Izgaismo Latviju” – gājiens,  svecīšu iedegšana  

pie Ratnieku ciemata  centrālās zīmes . 

Čornajas kultūras namā. 

18.novembrī plkst. 14.00 Čornajas k/n tiek gaidīti pagasta iedzīvo-

tāji uz Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienas pasākumu 

„Ko lai dodu Tev, Latvija?” 

Programmā – pagasta ietvaros nominēto goda pilsoņu apbalvošana, 

svētku koncerts, kurā piedalās  kultūras nama pašdarbības kolektīvi, 

Čornajas PII bērni un skolotāji. 

Pasākuma nobeiguma daļā svētku kliņģeris un karsta tēja. 

Ieeja - brīva 

Kultūras ziņas. 


