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Svētku izdevums 

 

Lūgsim Ziemassvētku zvaigznēm 

Tā kā ziediem debess laukā plaukt, 

Zaļo egļu zaros svecēm 

Tā kā ugunskuram spožās liesmās degt. 

Lūgsim Ziemassvētku naktij 

Gaismas spēku mūsu sirdīs liet, 

Iesim Ziemassvētku naktī 

Mieru, mīlestību savās dvēs'lēs smelt! 

Ziemassvētki ir laiks, kad mēs dalāmies priekos un cerībās. Katrs pārdomājam, kas ir pa-

veikts, un ko nav izdevies īstenot. 

Ziemassvētku un Jaunā gada gaidās galvenais ir, lai pulksteņi mērītu mūsu labo nodomu, 

lielo darbu un jauno cerību stundas. 

Ticēsim, ka Jaunajā gadā mēs būsim labvēlīgi, iecietīgi, saudzīgi un izpalīdzīgi, jo šajā 

mājā, ko saucam par Zemi, visi mēs esam tā vai citādi cits no cita atkarīgi. 

Katrs cilvēks – neatkarīgi no materiālā nodrošinājuma un ieņemamā amata – var daudz 

darīt, lai ģimenē,  darba kolektīvā, attiecībās ar draugiem, radiem un kaimiņiem būtu vairāk gai-

šuma, labestības, sirds siltuma un vēlēšanās uzklausīt, palīdzēt, līdzi just. 

 Novēlam  jums gaišus, priecīgus un miera pilnus Ziemassvētkus, zaļās egles sīkstumu jūsu 

cerībām, dvēseles mūžību jūsu darbiem, veselību, saskaņu un mīlestību jūsu ģimenēs. 

Lai Jaunais gads dod spēku, prātu, izturību un veiksmi piepildīt jūsu mērķus! 

  

 Čornajas pagasta pārvaldes darbinieki 

 

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim; 

Būs laime tad, ja pratīsim to dot; 

Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim; 

Vien dodot citiem, varam laimi gūt. 

Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē, veselību pašam 

un veselus mīļos, laiku zvaigžņu skaitīšanai, mazus 

brīnumus ikdiena un lielus brīnumus sirdī Jaunajā 

2016.gadā Jums novēl pagasta pārvaldes  vadītājs 

Oļegs Kvitkovskis 
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Ir katram gadam laimes brīdis savs – 

kā katram rītam sava gaišā mala. 

Mīļš cilvēks atnāk, pieliecas pie auss 

un pačukst tev par savu sapņu salu. 

Vēl katram gadam ir savs svētvakars, 

savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu: 

pie loga putenis tik tīru dvieli kar, 

un egles apsnigušās pilnas baltu vēdu. 

            

Jaunā gadā mirdzumu acīs un siltumu dvēselē, veselību pašam un veselus mīļos. 

Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku rīta lūgsnai, 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! 

Ļauj, lai prieks atmiņu kupenas bradā,  

Uzticies brīnumam trauslam kā sniegs.  

Prieka, veselības, mīlestības un patīkamu pārsteigumu pilnu Jauno gadu visiem Čornajas pagasta 

iedzīvotājiem novēl izdevuma „Vōrpa” veidotāja Vija Jeršova 

 

Lai varam iet pa dzīvi soļiem možiem, 

Lai varam ticēt baltai nākotnei, 

Mums dota Ziemassvētku zvaigzne spožā, 

Kas svētību pār mūsu mūžiem lej. 

 

 

Sirsnīgi sveicu visus Ratnieku bibliotēkas apmeklētājus Ziemassvētkos!  Jaunajā gadā 

vēlu mieru, saticību, lai jūsu mājas  piepilda ar siltumu un gaismu! 

          Paldies visiem, kuri apmeklē bibliotēku un saulaicīgi nodod izņemtās grāmatas.  

Taču daži ir tādi, kuri jau dažus gadus nevīžo atnest grāmatas. Ļoti ceru, ka nākamajā 

gadā šiem lasītājiem nāks saprāts un grāmatas nonāks bibliotēkas plauktos, lai varētu tas 

lasīt arī citi bibliotēkas apmeklētāji.                                                              

                                                              Ratnieku bibliotēkas  vadītāja Alla Bule!                               
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Cienījamie pagasta iedzīvotāji! 

Lai Ziemassvētku brīnumainais mirdzums ienes mieru Jūsu sirdīs; 

labklājību, mīlestību, saticību un prieku katrā mājā. 

 

                         Lai Jūsu cerībām 

                         Zaļas egles sīkstums, 

                         Lai Jūsu darbiem 

                         Dvēseles mūžība, 

                         Lai Jūsu domām 

                         Ziemassvētku gaišums! 

    

 Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus, laimīgu un        

panākumiem bagātu Jauno 2016.gadu! 

 

                         Novēl sociālā darba speciālisti I.Vegileja un M.Mihaļkeviča   

 

Raznys maratons 
 

19.decembrī pulksten 11.00 no Čornajas TN atskanēja starts maratona skrējienam apkārt Rāznai, kurā 

ņēma līdzdalību 35 iedzīvotāji no dažādiem Latvijas nostūriem (Rīga, Salaspils, Rēzekne u.c.). Ir apbrī-

nojami tas, ka Rāznas ezers pēdējo gadu laikā ir kļuvis ļoti iecienīts tūristiem pateicoties tā ainaviskajai 

pievilcībai. 42km maratona skrējiens cauri Čornajas, Kaunatas, Mākoņkalna, Lūznavas pagastiem ilga kā 

nu kuram dalībniekam vienam 4studas, savukārt citam 6stundas. Šajā ziemīgajā skrējienā, kurā nebija 

nedz sniega, nedz ledus, tomēr varēja baudīt skaistos Rāznas skatus, sadzirdēt ko čukst mazā Latgales 

jūra un ko vēsta ar teikām apvītais Mākoņkalns. Dregnais laiks, smidzinošais lietus un dubļainie ceļa 

posmi neapturēja nevienu dalībnieku noskriet līdz finišam. Finišējot pie Čornajas TN uz kvēla ugunskura 

jau gaidīja no Rāznas ezera veltēm vārīta silta zivju zupa. Bet Čornajas TN degošās trīs Adventes vaina-

ga sveces iededza nelielielu cerību, katra dalībnieka sirdī par to, ka jātic kaut kam gaišākam un labestīgā-

kam. Paldies par komandas darbu (Veronikai Vincukovai, Regīnai Aleksānei, Elīnai Kučerei, Kristīnei 

Novikovai, Čornajas pagasta pārvaldei), kas parūpējās par dalībnieku labsajūtu un mājīguma radīšanu 

svešā vidē. Raznys maratona dalībniekiem novēlu vēl lielāku izturību un veselību nākošā gada mērķu 

sasniegšanai. 

Teksta autors Jānis Aleksāns 

              Nu jau pagājušas pāris dienas un beidzot cilvēki ir atguvušies un aptvēruši, cik fantastisks pasā-

kums bijis nedēļas nogalē. Gribu vēlreiz pateikties! Skrējēji ir vienkārši sajūsmā gan par to, ka tādā ap-

dzīvotā vietā ir tik skaists TN, bet vēl jo vairāk par vietējo cilvēku atvērtību, atsaucību un maratona laikā 

nodrošināto servisu! Dažādos komentāros dažādās lapās no dalībnieku puses tiek slavēta uzņemšana, gar-

šīgā zupa, jaukais muzikālais priekšnesums, pirts, arī pati ainaviskā apkārtne. Cilvēki nebija cerējuši uz 

tik jautru, izdevušos pasākumu un ka tik daudz tiks domāts par viņu labsajūtu. Ne velti neviens īpaši ne-

steidzās prom pēc skrējiena :) Var vien teikt, ka nekad koptreniņos nav bijis tik vilinoši, lai sagaidītu vi-

sus finišētājus. Šis tika pacelts jaunā līmenī :) Daudz tiek pieminēts Jūsu vārds un neizsakāma pateicība 

tieši Jums. Daudz tiek jautāts "Kad būs vēl" un tie, kuru nebija, ir palikuši apskaužot. Paldies Jums par 

ieguldīto laiku un pūlēm. Atskan vēl viens jauks vārds par Jums, TN, pagastu, novadu un Latgali kopu-

mā! :)  

Dalībnieki iesūta iemūžinātos brīžus, tie ir redzami facebook.com lapā: https://www.facebook.com/

events/914098698672902/ 

 

http://facebook.com
https://www.facebook.com/events/914098698672902/
https://www.facebook.com/events/914098698672902/
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Izdevējs:                                                                        Čornajas pagasta pārvalde                                               64637598 

Izdevumu sagatavoja                                                      Vija Jeršova                                                                      64640979 

Pateicība. 

Ikvienam bērnam dzīves ceļā 

Balts eņģelis par sargu nāk, 

Liek savu roku bērna plaukstā, 

Ar smaidu katru rītu sāk. 

Ja kāda asara pār vaigu 

Tik klusi rit,sirds bērnam sāp. 

Ar debespieskārienu maigu 

Nāk eņģelis to mierināt. 

 

 

13.decembrī Ratnieku t/n tika organizēts labdarības pasākums „ Teci zvaigznītei pa pē-

dām” sadarbībā ar Čornajas PII”Brīnumzeme”audzēkņiem un pedagogiem. 

Paldies jāsaka tiem cilvēkiem, kuri nāca , atbalstīja , piedalījās pasākumā, jo mūsu mērķis 

bija palīdzēt saziedot līdzekļus Rēzeknes novada slimo  bērnu ārstēšanai.  

Paldies grupām „Baltie lāči”, „Ginc un es”, brāļiem Puncuļiem, postfolkloras grupai 

„Rikši”, Čornajas PII „Brīnumzeme”audzēkņiem, pedagogiem  un  vadītājai Olesjai Api-

nei  par jauko , sirsnīgo  sniegumu. 

Mēs visi kopā darījām vienu lielu labu darbu, palīdzējām kādam bērniņam ieraudzīt mā-

miņu, saulīti, dienas gaišumiņu. Būsim laipnāki, draudzīgāki , izpalīdzīgāki viens pret otru 

un cilvēki  arī kļūs laipnāki un labāki pret jums.  

Labdarības pasākumā tika saziedoti 245.24.EUR. 

Paldies visiem , kas nāca un palīdzēja  kādam bērniņam dzīvot! 

Ratnieku t/n vadītāja Vija Jeršova 

Paldies par svētku eglīti! 

 

Ratnieku ciemata iedzīvotāji saka kārtējo paldies 

Zentai un Artim Vaivodiem  par dāvāto svētku egli 

Ratnieku tautas namam. 

Eglīte ir izpušķota un gaida gan lielus, gan mazus  ap-

meklētājus uz svētku sarīkojumiem! 

 

Ratnieku tautas nama vadītāja – Vija Jeršova 

 


