
 

1 

 

Čornajas pagasta  

pārvaldes informatīvā lapa 

Jūnijs 2017 Nr. 47 

 

Kad diena ir visgarākā un nakts – visīsākā, latvieši svin 

krāšņākos, dziesmām un ieražām bagātākos svētkus – vasa-

ras saulgriežus.  Jāņu naktī dzied un danco līdz rīta gaismai. 

Līdz Zāļu vakaram jābūt padarītiem visiem pavasara dar-

biem, pagalmam izslaucītam, vārtiem appušķotiem, citādi 

nevīžas un sliņķi var tikt aplīgoti. Jāņuzālēm un ziediem 

Jāņu vakarā piemīt ārstniecisks spēks. Kad saulīte uzlēkusi, 

maģiskais spēks ziediem un rasai ir zudis.  Papardes ziedam 

Jāņu naktī piedēvē brīnišķīgu spēku. Ja kādam laimējas pa-

pardes ziedu atrast, tam piepildās viss, ko viņš vēlas. .... 

Par Rēzeknes novada domes vēlēšanu 2017.gada 3.jūnijā rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 44.panta pirmo daļu, 

45.1pantu, saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 
25.panta pirmās daļas 10.punktu un Centrālās vēlēšanu komisijas Republikas pilsētas domes un novada do-
mes balsu skaitīšanas instrukcijas 65.punktu, Rēzeknes novada vēlēšanu komisija n o l e m j: 

Apstiprināt Rēzeknes novada domes 2017.gada 3.jūnija vēlēšanu rezultātus un noteikt, ka Rēzeknes novada 

domē ievēlēti:  

 
Nr.p.k

. 
Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums 

1. Regīna Baranova "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 

2. Vasīlijs Bašmakovs "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 

3. Aivars Buharins "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 

4. Zigfrīds Lukaševičs "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 

5. Elvīra Pizāne "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 

6. Viktors Ščerbakovs "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 

7. 
Vilis Deksnis 

LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Partija "VIENOTĪBA" 

8. 
Anita Ludborža 

LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Partija "VIENOTĪBA" 

9. 
Ērika Teirumnieka 

LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Partija "VIENOTĪBA" 

10. 
Monvīds Švarcs 

LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Partija "VIENOTĪBA" 

11. 
Normunds Zušs 

LATGALES PARTIJA, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Partija "VIENOTĪBA" 
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Šo lēmumu var apstrīdēt Centrālajā vēlēšanu komisijā (Smilšu ielā 4, Rīgā, LV-1050) 3 (triju) darb-
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

Komisijas priekšsēdētāja  I.Turka 

Komisijas sekretārs  J.Zvīdriņš 

 

12. Pāvels Melnis Zaļo un Zemnieku savienība 

13. Pēteris Stanka Zaļo un Zemnieku savienība 

14. Staņislavs Šķesters Zaļo un Zemnieku savienība 

15. Igors Kolosovs Politiskā partija "Alternative" 

16. Frīdis Zenčenko Politiskā partija "Alternative" 

17. Guntis Rasims Latvijas Reģionu Apvienība 

Izlaidums Čornajas PII,,Brīnumzeme’’ 
,,Lai spoži mirdz zvaigznes” 

Nu bērnība man sveikas saka,  
Jo jāiesāk ir skolas taka,  
Tur sudrabaini skanot zvaniņš,  
Man pavēstīs, -  
Ka esmu kļuvis gan ciparu, gan burtu 
ganiņš. 
 
31.maijā Čornajas PII,,Brīnumzeme’’ 
sveikas savai bērnības zemei teica divi 
braši zēni –Lauris Uškāns un Volodja 
Timošenko. 
 
Bērni vēlējās ielūkoties nākotnē un uz-
zināt, kas viņus sagaida  skolā. Lai uz-
devums būtu interesantāks, saviem   
spēkiem un prasmēm  tika   uzmeistarota  
raķete. 
 Pie bērniem ieradās Ceļa zvaigzne no zvaigžņu 
pasaules, kas spēja zēniem uzdāvināt raķeti, lai 
viņi varētu doties nākotnē ! Virzienu, kur      
doties ,viņiem rādīja neparastās zvaigznes. 
Lauri un Valodju ceļā  centās aizkavēt Pirāti, 
bet tas viņiem neizdevās, un bērni laimīgi devās 
tālajā ceļojumā . 
 Zēni nokļuva Robotu planētā, kur varēja vērot 
robotu dzīvi, dejas, darbības, bet lai dotos tālāk,  
zēniem bija jāizpilda dažādi vairāk vai mazāk 
sarežģīti  uzdevumi, ar kuriem tie  teicami tika 
galā ,bet  tālāk  ceļu uz nākotni  norādija 
Panākumu un Zināšanu zvaigznes.Nākošā  pie-
tura , kur Lauris ar Valodju  nokļuva bija 
Rotaļlietu planēta. Šeit mazos gaviļniekus   
sagaidīja Feja.   

Feja bija  priecīga satikt zēnus  rotaļlietu  planētā un  
mudināja  visus planētas  bērnus nodejot deju ar 
rotaļlietām. Pirms doties tālāk Feja uzdāvināja  
zēniem Draudzības zvaigzni , kas rādīja ceļu kur dot-
ies  , lai viņi neapmaldītos.Iesēdušies  raķetē mazie 
nākotnes pazinēji  nokļuva Bērnības planētā, kur bija 
daudz mazu bērnu un visi dejoja jautro draudzības 
deju. Bēŗnības planētā  Laurim un Valodjam tika    
uzdāvināts zieds ,ko drīkstēja apskatīt tikai at-
griežoties  bērnudārzā. 
 No Bērnības planētas ar uzmeistaroto raķeti  zēni at-
lidoja uz bērnudārzu ,un steidzās apskatīt uzdāvināto 
ziedu. Uz katras ziedlapiņas bija uzrakstīts 
pirmsskolnieka vecāku zvērests ,  ar kuru  viņi 
apliecināja ka ir gatavi uzsākt skolas gaitas  kopā ar 
saviem bērniem.  
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 Ar skaistiem , svinīgiem vārdiem  izlaidumniekus 
sveica  iestādes  vadītāja  Sandra Viša un uz-
dāvināja bērniem pamācošas enciklopēdijas.    
 
Ar laba vēlējumiem zēnus sveica pirmsskolas 
skolotājas un kolektīvs.                                                               
  

   
Informāciju sagatavoja Čornajas PII  

“Brīnumzeme” skolotāja 

 Alla Bondarenko 
Foto – Rita Aleksejeva 

 

 

Čornajā veselības nedēļa. 
Pagājusī nedēļa Čornajas ciematā bija sporta aktivitāšu un notikumu pilna. Tā kā visā Latvijā notika 

Veselības nedēļa jeb Mowe Week, arī Čornajas ciemats jau otro gadu pēc kārtas aktīvi ņēma savu dalību 

šajā projektā. Lai gan laikapstākļi mainījās te uz katru brīdi, tomēr tas netraucēja Čornajas aktīvākos ie-

dzīvotājos pievērsties sporta aktivitātēm.  

Pirmdien visi iedzīvotāji tika aicināti skriet vai iet 2 km garu distance. Šeit aktīvu līdzdalību ņēma 

bērni un jaunieši, kur daži no tiem vēlējās parādīt savu sportiskumu un distanci pieveica ļoti ātri (var minēt 

Ņikita Romanovskis, Radvils Abajevs, Vladislavs Uškāns). Pēc skriešanas dalībnieki bija iegājuši sportiskā 

azartā un paši izrādīja iniciatīvu uzspēlēt volejbolu, 

bet mazākie-pionierbolu.  

Otrdien, iedzīvotāji tika aicināti vingrot 

Čornajas ciemata pludmalē kopā ar Ivetu Brolišu. 

Skats uz ezeru, mūzika un ritmiskā vingrošana, kā 

atzina dalībnieces, deva enerģijas lādiņu un 

pozitīvas emocijas visai nedēļai. Pēc vingrošanas, 

jaunākās dalībnieces pat izpeldējās Rāznā, bet ar to 

jau viss vēl nebija beidzies. Tie iedzīvotāji, kuri 

nevarēja vai negribēja piedalīties vingrošanā pie 

ezera, drusku vēlāk tika gaidīti izturības aktivitātes 

Čornajas ciemata vingrošanas laukumā. Šeit jau 

savu spēku, veiklību un arī izturību tādās disci-

plīnās kā vēderprese, pievilkšanās pie stieņa, pietupieni, stāvēšana uz vienas kājas u.c. steidza parādīt īpaši 

zēni (Ruslans Belokurovs un Radvils Abajevs). Bet meiteņu aktivitāte arī neizpalika, kur aktīvākās no tām 

bija: Ērika Kučere, Endija Broliša, Jekaterina Vincukova.  

Ceturdien, par godu Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai, ciemata bērniem bija lieliska iespēja 

izkustēties un izskraidīties SIA Akman piedāvātajās piepūšamajās atrakcijās.  

Arī piektdien laikapstākļi mūs nelabprāt lutināja, tomēr uzspēlēt futbolu, kā bija plānots, izdevās. 

Futbola spēlēšanai pavisam nopietni bija sagatavojušies Čornajas ciemata puiši, kuri bruņojušies ar spēlei 

nepieciešamo ekipējumu. Tāpēc, spēli vērot no malas bija ļoti interesanti, tomēr arī pārējiem dalībniekiem, 

it sevišķi, meitenēm, arī sanāca tikt uz laukuma. Dažām, futbola spēlēšana bija viens no jauniem sporta 

piedzīvojumiem viņu dzīvēs un meitenes atzina, ka futbola spēlēšana aizrāva un ieinteresēja viņas.  

Veselības nedēļas noslēgumā, svētdien, visi tika aicināti kopā braukt ar velosipēdiem gar Rāznas 

ezeru. Laikapstākļi beidzot bija lieliski – spīdēja saulīte, no lietus un vēja vairs nebija ne ziņas. Un, tā kā 

šis brauciens bija pārnests no trešdienas, spēcīgā lietus dēļ, tad dalībnieki ar nepacietību gaidīja šo brauci-

enu. Brauciens izdevās lielisks, jo varēja apskatīt Rāznu un gūt pozitīvas emocijas visu 10 km garumā.   
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Izdevējs:                                                                        Čornajas pagasta pārvalde                                               64637598 

Izdevumu sagatavoja                                                      Vija Jeršova                                                                      64640979 

 

Vēlos pateikt Lielu PALDIES tiem 

iedzīvotājiem, kuri atrada laiku un gribass-

pēku piedalīties vai arī atbalstīt citus 

veselības nedēļas aktivitātēs. Tāpat arī lielu 

paldies vēlos teikt palīgiem (īpaši Ivetai 

Brolišai, Sarmītei Brolišai un Jekaterinai 

Vincukovai), bez kuru idejām, ierosinājumi-

em un palīdzības neizdotos tik lieliska, 

pilna, interesanta, veselīga un neaizmirstama 

nedēļa. Ar nepacietību jau gaidām nākamo 

gadu!  Dzīvojiet veselīgi – sportojiet! 

 Rakstu sagatavoja: Santa Viša-Gaisiņa  

Foto: Jekaterina Vincukova  

Čornajas tautas namā. 
 
"Ielīgo, Līgo Čornaja" 
22.jūnijā plkst.19:00 varēs sapīt 
sev vainagu (līdzi ņemam Jāņu 
zāles), 
 20:00 ielīgošanas pasākums ko-
pā ar f/k AUSMEŅA (līgo dzies-
mas, rotaļas, ugunskura iedegša-
na,u.c.aktivitātes)  
plkst 21:30. Zaļumballe kopā ar 
Ināru Dovgiallo. 

Kultūras ziņas. 

Ratnieku tautas namā. 
 

22.06.plkst.11.00 Ratnieku tautas namā radošā darbnīca „Jāņu diena 

lepni nāca” – dekoru, vainagu pagatavošana. Darbnīcu vadīs  

O.Dombrovska. 

 23.jūnijā plkst.20.00 Ratnieku brīvdabas estrādē tiek gaidīti pagasta 

iedzīvotāji, ciemiņi uz Līgo svētku pasākumu ”LEIGŪ RAT-

NĪKŪS…”. 

Programmā – teatralizēta izrāde ( Ratnieku t/n dramat.kolektīvs „Sit 

saujā”),  „Sakoptākā puķu dobe” uzvarētāju apbalvošana, tradīciju 

šķetināšana, meitām skaistākās  galvas rotas – vainaga konkurss, 

ugunskura iekuršana, Līgu un Jāņu sumināšana, desiņu, kartupeļu  

cepšana, dažādas svētku atrakcijas. 

Būs siers, kvass, ... 

Priecīgus ,saulainus  un jautrus visiem saulgriežu svētkus! 


