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Čornajas pagasta  

pārvaldes informatīvā lapa 

Decembris 2016 Nr. 45 

 

Pirms iededz sveci egles zarā, 

Dedz svētku liesmu sirdī savā, 

Ar piedošanu, sapratni, 

Ar mīlestības dzirksteli 

Un tici – tas ir Tavā varā 

Nest gaismu, kā to sveces dara....  

 

Lai katrs jauns rīts atnes ko nezināmu... 

Lai katra diena steidz satvert un piepildīt to, 

Lai vakars atalgo ar prieku un mieru! 

Lai Jaunajā gadā piepildās tas,  

                                 kas vecajā meklēts un neatrasts! 

 

 Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs Oļegs Kvitkovskis 

 

Kā vēsta tradīcija, četras svētdienas pirms Ziemas saulgriežiem katrā svinētāja mājā jābūt Adventes vai-

nagam, kurā saspraustas četras svecītes. Kādēļ? Atbilde droši vien visiem jau ir zināma: jo klāt ir Advente 

– gaidīšanas laiks. Tas ir tāds pārdomu brīdis vairāku nedēļu garumā – klusuma un miera laiks. Periods, 

kad tuvojas gada skaistākie, baltākie un sirsnīgākie svētki - Ziemassvētki.  

 Cienījamie pagasta iedzīvotāji! 

Ir dīvaina sajūta gadu mijā,  

Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,  

Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs,  

Ko nākamā gada puteņi sūtīs -  

Ir dīvaina sajūtā tādā brīdī,  

Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:  

Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,  

Bet domas sen jau atrodas iekšā. 

                       Laimīgu 2017. gadu! 

Izdevuma „Vōrpa” veidotāja  Vija Jeršova 
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ŠIS  IR TAS LAIKS, KAD GAISMAS LOKI  LIECAS                                                                                   AP 

SVEČU MIRDZUMU UN  SIRDI  DEDZ,                                                                                         VIEN  MAZ-

LIET  PRETĪ  JĀPASNIEDZAS,                                                                                               LAI  LABESTĪBU  

MŪSU  SIRDĪS  REDZ .... 

GAIŠAS DOMAS, PRIEKS UN LABESTĪBA  

         LAI PĀR SLIEKSNI ZIEMASSVĒTKOS NĀK.  

              UN NE TIKAI SAŅEMT MĪLESTĪBU –                                                                                        CITIEM 

DOT TO ARĪ SIRDS LAI MĀK! 

 

      NO  SIRDS  VĒLĀM  VISIEM  PAGASTA  IEDZĪVOTĀJIEM  GAIŠUS, SILTUS UN  PRIECĪGUS  ZIE-

MASSVĒTKUS!              

      LAI  JAUNAJĀ 2017.GADĀ PIEPILDĀS  VISI  JŪSU LABIE SAPŅI, KAS TICĪBAS KAMOLĀ SATĪTI, 

MĪLĒTI UN LOLOTI!  LAI  SATICĪBA, MIERS  UN LABKLĀJĪBA VALDA  KATRĀ ĢIMENĒ .  

ČORNAJAS PAGASTA sociālā darba speciālisti Inta Vegileja , Marina Mihaļkeviča 

 Uzsākta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam grozījumu izstrāde 

 

Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka Rēzeknes novada do-

me 2016.gada 3.novembra sēdē pieņēma lēmumu par Rēzek-

nes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam grozīju-

mu izstrādes uzsākšanu (protokols Nr.25, 1. §) . 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde uzsākta, pamatojoties uz 
vairāk nekā 30 fizisko personu iesniegumiem ar lūgumu mainīt 
atsevišķus teritorijas plānojumā noteiktos apbūves parametrus 
(apbūves blīvums un stāvu skaits) vasarnīcu un dārzkopības koo-
peratīvu teritorijā. Papildus Teritorijas plānojuma grozījumu iz-
strādes ietvaros ir paredzēts pārskatīt un precizēt Rēzeknes nova-

da ciemu ielu klasifikāciju un izstrādāt ciemu ielu sarkano līniju plānu, kā arī izvērtēt esošo Rēzeknes novada ciemu 
robežas un nepieciešamības gadījumā veikt to precizēšanu.  Tiks veiktas arī citas tehniska rakstura izmaiņas gan 
teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, gan teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, saskaņojot plānošanas 
dokumentu ar spēkā esošo normatīvu prasībām. 

Aicinām tos zemes īpašniekus, kuri laika posmā līdz 2024.gadam (kas ir  spēkā esošā ter itor ijas plānojuma 
darbības beigu gads) ir ieplānojuši krasi mainīt sava īpašuma izmantošanu, piemēram, no lauksaimnieciskās darbī-
bas uz rūpniecisko ražošanu, izmantot iespēju un sniegt priekšlikumus atļautās izmantošanas maiņai kādā 
konkrētā zemes gabalā.  

Iesniegumus aicinām rakstīt tiem īpašniekiem, kuri ir ieplānojuši BŪTISKI mainīt zemes izmantošanu un 

viņiem ir jau reāli plāni (piem. no  Lauku zeme (L) mainīt uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R), jo plāno 

būvēt kādu jaudīgu ražotni vai uzņēmumu, kuram ir nepieciešams arī liels apbūves blīvums 

(salīdzinājumam - lauku zemēs arī drīkst būvēt vieglās vai vispārīgās ražošanas objektus, bet apbūvēt drīkst 

tikai 30 % no zemes gabala platības, bet rūpnieciskajā zonā - 80 % ar neierobežotu apbūves augstumu). 

Lauksaimniecības teritorijas jeb Lauku zemes (L) kā arī Mežu teritorijas (M) - tiks automātiski nolasītas un 
katrā zemes gabalā attēlotas atbilstoši jaunajai topogrāfijai (2015.-2016.gada LĢIA dati). Un arī LIZ zemes 

apmežošanas izvērtēšanas procedūrā neko būtisku neplānojam mainīt vai grozīt. Tātad- īpašnieks, kuram 
šobrīd ir lauku zeme (kas parādās topogrāfijā), bet kuru viņš plāno apmežot - zonējumu uz meža zemi mēs 
nedrīkstēsim mainīt un nedrīkstēsim paši zemes gabalu iekrāsot zaļā krāsā. Apmežošanas kārtība paliek ve-
cā- izvērtējam katru gadījumu atsevišķi atbilstoši apbūves noteikumos atrunātajam! 
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Informācija jauniešiem! 

Malnavas koledžā   notiek pieteikšanās profesionālās pilnveides kursiem  

BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA  

Licence Nr. P – 14238 izdota 2016.gada 14.jūlijā  180 stundu apjomā 

 

Mācību sākums:  2017.gada 20. janvārī 

Mācību ilgums:  trīs – četri mēneši, nodarbības notiek piektdienās un sestdienās. 

Norises vieta:   Malnava, Kļavu iela 17, Kārsavas novads; 

   Višķi, Višķu tehnikuma ciems, Daugavpils novads. 

Mācību maksa:  180.00 EUR 

Mācību noslēgumā dalībnieki saņems valsts atzītu izglītības dokumentu – Apliecību par profesionālās pilnveides 

izglītību. 

Lūdzam iepriekš pieteikt savu piedalīšanos mācībās: zvanot pa tālruni 65733274 - Malnavā, 65476051 – Višķos; 

ierodoties personīgi. Dalībniekiem, ierodoties uz mācībām, līdzi jāņem pase.  

PRIECĀJAMIES PAR ZIEMU!  

Beidzot ziema ir klāt un Čornajas pagasta jaunieši var izbaudīt tās priekus!  

Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības piešķirtajam finansējuma, biedrība 
“Rāznas ezera krasta jaunieši” rudens beigās īstenoja jaunatnes inventāra 
projektu “Priecājamies par ziemu”. Projekta ietvaros kopā tika iegādāti 14 
slidu pāri, kas domāti gan meitenēm (daiļslidošanas), gan zēniem (hokeja).  

Vietējie un “ašākie” jaunieši jau paspēja izmantot izdevību un paņemt uz 
laiku savā īpašumā slidas un sākt baudīt ledus priekus. 

Projekts sekmē jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu Čornajas pagastā 
un veselīga dzīvesveida kopšanu. Jaunieši arī plāno rīkot sacensības hokejā gan vietējās, gan aicinot citu pagasta 
jauniešus uz sadraudzības spēlēm. 

Slidas iespējams paņemt Čornajas tautas namā (pie vadītājas). Tomēr, ja priekš tevis nebūs vairs palicis neviens 
pāris, tad nebēdā, jo jaunieši mainās viens ar otru.  

Čornajas t/n vadītāja, BDR “Rāznas ezera krasta jaunieši” valdes locekle Santa Viša—Gaisiņa 

Foto — Santa Viša –Gaisiņa      

Rakstiskus priekšlikumus funkcionālā zonējuma maiņai vai ieteikumus Teritorijas plānojuma grozījumu iz-
strādei (atbilstoši apstiprinātajam darba uzdevumam) aicinām iesniegt Rēzeknes novada pašvaldībai līdz 
2017.gada 1.februārim (adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbr īvošanas aleja 95A, Rēzeknes, LV-4601; e-
pasts: info@rezeknesnovads.lv). 
Ar jautājumiem vērsties pie:  

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājas Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teri-

torijas plānotājas Līgas Romančukas (tālrunis 64607205, liga.romancuka@rezeknesnovads.lv); 

Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālista Čornajas un Stoļerovas pagasta pār-

valdēs Edgara Paškova klientu pieņemšanas laikā, tālrunis 64637598, e-pasts:( edgars.paskovs@cornaja.lv) 

Informāciju sagatavoja zemes lietu speciālists Edgars Paškovs 

 

http://www.garkalne.lv/new/TPg-darba-uzdevums.pdf
mailto:info@rezeknesnovads.lv
mailto:liga.romancuka@rezeknesnovads.lv
mailto:edgars.paskovs@cornaja.lv
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Izdevējs:                                                                        Čornajas pagasta pārvalde                                               64637598 

Izdevumu sagatavoja                                                      Vija Jeršova                                                                      64640979 

 

Paldies par svētku eglīti! 

Ratnieku ciemata lieli un mazi iedzīvotāji saka 

paldies z/s „BUŠI” saimniekam  Jānim Buļam  

par  dāvāto skaisto un kuplo svētku  egli, kura 

izpušķota gaidīs savus apmeklētājus  Ratnieku 

tautas namā uz svētku sarīkojumiem! 

Paldies par Jūsu labestību! 

Ratnieku t/n vadītāja Vija Jeršova 

 

Kultūras pasākumi Čornajas tautas namā. 
 

25.12. plkst.20:00. Ziemassvētku balle 
kopā ar Brāļiem Puncuļiem 
 
 
27.12. plkst.10:00. Eglīte bērniem kopā 
ar teātra studiju Joriks. 

 

Kultūras pasākumi Ratnieku tautas namā. 

 

25.decembrī plkst. 16.00 Ratnieku t/n tiek gaidīti pagasta iedzīvotāji, ciemiņi uz  Ziemassvētku kon-

certu „Lai iededzas sveces”. 

Koncertā piedalās  - brāļi Puncuļi un  Ratnieku t/n bērnu dramatiskais kolektīvs"Draiskulīši” .  

Ieeja – brīva 

27.decembrī plkst. 12.30 Ratnieku t/n uz Jaungada pasākumu tiek gaidīti   Čornajas pagasta pirms-

skolas vecuma bērni uz izrādi ”Ezīša eglīte”.  

Piedāvā  teātra - studija ”Joriks” . Klātesošos gaida saldi pārsteigumi. 

 

14 января 2017 года в 20.00 Дед Мороз и Снегурочка 

будут ждать жителей волости на проводы Старого Но-

вого года. Будут игры, конкурсы, лотерея.  

Веселиться будем в ритмах 80-ых (дискотека)  

Dj Arnis (Виляны) 

Вход - бесплатно 


