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2014 - zilā koka zirga gads 
Pēc ķīniešu kalendāra Zirga gads sāksies 2014. gada 31. janvārī un ilgs līdz 2015. gada 18. 

februārim. Gada kosmiskais elements ir koks, bet krāsa – zilā. Tādējādi 2014. gada talismans ir 

zilais koka zirgs. 

Zirgs ir dzīvnieks, kuru izsenis ir cīnījušas visas pasaules tautas. Tas arī ir saprotams, labs zirgs 

karavīram nozīmēja dzīvību un brīvību, bet zemkopim – spēku un izdzīvošanu visai ģimenei. Pat 

tagad, kad nepieciešamība pēc zirgiem kā pēc darbaspēka ir samazinājusies, tos, skaistuļus, 

apbrīno izstādēs, tiek organizētas sacensības, tos vienkārši apjūsmo.  Skaists, spēcīgs, cēls 

dzīvnieks – tāds ir Zirgs. 

Koks ir dzīvības spēka simbols, tas ļauj pārvarēt jebkuras grūtības. Kā gan citādi, jo tieši no sīkām 

sēkliņām izaug milzīgi koki. Zilā ir kosmosa krāsa. Zilas 

debesis, zila jūra. Tā ir augstuma un dziļuma krāsa, 

kā arī cerības krāsa. Tātad zilā koka zirga gads ir 

vispirmām kārtām mērķtiecīgu cilvēku gads, 

kuri spēj sasniegt  mērķus pat tad, ja tādēļ vajag 

pacensties.  

Kā vajag sagaidīt Zilā koka Zirga gadu? Zirgs ir bara 

dzīvnieks, kas turklāt mīl plašumus. Tādēļ Zirga gadu 

vislabāk ir sagaidīt ar draugiem kaut kur lielā telpā 

vai pat ārā. Atcerieties, ka zirgs pats izvēlas ceļu, tādēļ 

jūsu draudzīgajā kompānijā katram ir tiesības uz savu 

izvēli. Par mūziku. Zirgam patīk enerģiska, aizraujoša mūzika, tādēļ derēs gan disko, gan 

rokenrols. 

Un, protams, 2014. gada aizbildni priecēs redzamā vietā novietota zirga statuete. 

(Avots: www.zirgam.lv) 

Sagaidiet Zilā Zirga gadu ar prieku un gatavību darboties savu mērķu 

sasniegšanai! 

 

http://www.zirgam.lv/
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Helēna un Boļeslavs Mundas – Atzinības raksta saņēmēji 

 

Rēzeknes novadā jau par tradīciju ir kļuvis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā 

ar novada augstāko apbalvojumu – Atzinības rakstu – sveikt čaklākos un godprātīgākos novada 

cilvēkus. Šogad pagodinošais apbalvojums tiks piešķirts 49 novada iedzīvotājiem – skolotājiem, 

kultūras un sociālajiem darbiniekiem, zemniekiem, pagastu pārvalžu un pašvaldības 

administrācijas darbiniekiem un citiem pašaizliedzīgiem cilvēkiem, kuri ar savu darbu snieguši 

nozīmīgu ieguldīju sava pagasta, Rēzeknes novada un visas Latvijas attīstībā. Atzinības raksti kopā 

ar dāvanām – Rēzeknes novada nozīmīti un Latvijas Bankas Laika monētu – tika pasniegti 

15.novembrī Gaigalavas kultūras namā.  

Pušas pagasts Atzinības raksta saņemšanai šogad  bija izvirzījis mūsu pagasta lepnumu - Helēnu 

un Boļeslavu Mundas.  

Piesakot mūsu pagasta lepnumu – Mundu ģimeni, pasākuma vadītāji iesāka ar šādiem 

vārdiem: „Kādā klusā Pušas pagasta Dītlovu ciema „Mežmalu” mājās dzīvo kāds neparasts laulāts 

pāris – Helēna, kura vienmēr viesus sagaida tērpusies gaišā, pašdarinātā linu kleitā un lakatiņā, 

smaidīga un laipna, un Boļeslavs, kurš allaž uzplēš kādu joku, Mundas. Divi klusi un mierīgi cilvēki, 

kuri klētī ir izveidojuši muzeju…”  

Jāatzīst, ka šie vārdi ir tikai mazumiņš no tā, ko par šiem cilvēkiem varētu pateikt katrs, 

kurš viņus pazīst un kaut reizi ir bijis ciemos Mežmalu mājās. Tādi ir mūsu Pušas Mundas - 

vienmēr smaidīgi un optimisma pilni, un tas arī viņus padara īpašus. Un vai tad pie šādiem 

cilvēkiem nebrauksi ciemos? Pušas pagasts ar Jums lepojas! 

Cien. Mundu ģimene! Lai Jums ir stipra veselība un neizsīkstošs darba spars arī nākotnē! 

 

 
 

 

 

 

 

 
                              

 

 

 

                      Mundu ģimene sveikšanas brīdī Centrā  - Mundu ģimene 

  M. Krasnobajas teksts un foto 
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Par godu Latvijas dzimšanas dienai Pušā tapuši „Latvju roksti” 

 
 

Es rakstīju tos rakstiņus, ko saulīte rakstījus’: 

Še krustiņis, te krustiņis, vidū balta atslēdziņ’. 

Es apsedzu sav’galdiņu ar balto’i paladziņ’. 

Apsedz, Dieviņ, manu sētu ar sudraba mētelīt’. 

(Buramvārdi) 

Auseklis ir rīta zvaigznes simbols, kas simbolizē gaismas uzvaru cīņā pret tumsu. 

Zvaigznei ir liela nozīme tumsas un pazemes spēku atvairīšanā. Zvaigžņotajam rakstam latviešu 

ticējumos ir maģiska nozīme – tas pasargā no ļauna. Tieši tāpēc par godu Latvijas 95. Dzimšanas 

dienai Pušā tika rīkota radošā darbnīca „Latvju roksti”, kurā pušānieši – vecāki kopā ar bērniem 

paši veidoja sev Auseklīšus. Šķēres, zīmuļi, līme, papīri, lineāli,  kociņš pie kociņa un pēc divu 

stundu pacietīga darba katrs no radošās darbnīcas dalībniekiem savā īpašumā ieguva pašdarinātu 

Rīta zvaigzni, ko aiznest mājās un nolikt kādā sev īpašā vietā, lai atcerētos ne tikai par savu 

lietderīgi izmantoto laiku, skaisti paveikto darbu un ģimenes kopā būšanas laiku, bet arī par to, ka 

mēs paši esam Latvija, tās sargātāji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                   Auseklīšu darināšana                                                                            Radošās darbnīcas dalībnieki 

M. Krasnobajas tekts 

I. Pavlovskas un M. Krasnobajas foto  
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Pušā izskanējis Latvijas 95. gadadienas svētku koncerts „Latvejai” 

„No vistumšākās nakts – no mātes klēpja – gaismā iznāk cilvēks. Lēns ir tapšanas laiks. Tas 

ņem no balta un melna, tas ņem no sarkana un zaļa, no zila un dzeltena tas paņem un sajauc visu 

kopā. Uzdzirksteļo, uzvizuļo, iepildās laikā un pazūd atpakaļ bezlaicībā, iziet caur ūdeni un uguni, 

atgriežas savā pirmreizējā veidolā, pirmatnējā tīrībā” teic mums Inga Ābele. Uguns liesma mūs 

sasilda, ar uguns liesmām svecēs 

liesmotām mēs nākam ar 

Latvijas ideju „un es zinu, ka neviens 

manā vietā to nedziedās.’’ 

Tieši ar šādu domu Latvijas 95. 

gadadienas svinības sākās Pušā, kur 

ar liesmojošu svecīšu deju Prāta 

Vētras ”Mana dziesma” 

pavadījumā skatītāju sirdis sildīja gaismas un tumsas cīņa.   

Latvija ir dvēseles stāvoklis un cilvēki, kas to bagātina. Pušānieši lepojas ar saviem 

cilvēkiem, ar tiem, kas nesavtīgi velta savu laiku un darbu citu labā, par to citreiz saņemot vien 

paldies. Tieši tāpēc Latvijas svētkos Pušas pagasta pārvalde pasniedza Pateicības rakstus pieciem 

pagasta iedzīvotājiem, kuriem tika piešķirtas vairākas nominācijas: Jāzepam Mazalevskim 

(Sakrālo vērtību saglabātājs), Ritai Babrei (Sabiedriskā atziņa), Silvijai Pīgožnei (Vēsturisko lietu 

saglabātāja), Monikai Šņukutei (Par siltām rokām domājot…) un Austrai Niperei (Intelekta 

glabātāja). Visi šie cilvēki daudzus gadus ir veltījuši savu darbu gan Pušas draudzes labā, gan 

kultūras dzīves vērtību saglabāšanās, tādā veidā bagātinot ne tikai sevi, citus cilvēkus, bet arī 

godinot Latviju ar savu esamību un dvēseliskumu. 

Par godu dzimšanas dienai Latvija saņēma arī dziesmas un dejas. Savu dejotprasmi un raito 

deju soli Tēvzemei veltīja Dagdas novada Andzeļu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Eži”, 

bet dziesmas un latgaliskās mīlestības garu izdziedāja Sovvaļnīks (arī grupas Borowa MC 

dalībnieks). Pušānieši un Latvija saka Jums sirsnīgu paldies par svētku sajūtu! Savukārt kā jau 

ierasts, dzimšanas dienā neiztikām arī bez svētku kūkas, kas ar savu medainu saldenumu priecēja 

svētku dalībnieku un skatītāju vēderus. Un lai arī laikapstākļi svecīšu gājienam nebija pateicīgi, 

liesmiņas un simboliskais ,,95’’ Latviju sildīs mūsu sirdīs vēl ilgi.                               

  M. Krasnobajas teksts 

I. Krasnobajas foto 
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Rūķi, znoti, vedeklas un politiķi 

Vai zini, kāpēc sniegpārsliņas gurkst zem kājām? Vai Ziemassvētku laiks Tev ir brīnumu un 

neticamu notikumu laiks? Vai svētkos tev ir svarīgi, cik jauna vai veca kleita ir mugurā Tavai 

draudzenei? Vai Tevi interesē Ziemassvētku vecīša saraksts ar tiem, kas jāsveic? Un vai esi uzdevis 

sev kaut reizi vienu šiem jautājumiem? Tā ir sava veida politika. 

Ziemassvētku laiks ir atvērtības, mīlestības, kopā būšanas un pārdomu laiks. 

Pašpietiekamības laiks. Tā nav tikai sēdēšana pie pārpildīta galda ar salātu bļodām, kotletēm un 

konfektēm. Ziemassvētkos mēs ieraugām sevi ne tikai no iekšpuses, bet redzam un pasmejamies 

par sevi no ārpuses. Tieši par to arī pārliecinājās pasākuma dalībnieki. Ziemassvētku sirdsbalsīs 

mums lika ieklausīties ciemiņi no Gaigalavas ar sirsnīgām vīru vokālā ansambļa balsīm. Ar 

Ziemassvētku vieglumu un balto mieru priecēja rotaļīgie rūķu deju soļi Pušas līnijdeju grupas 

„Pirmais solis” izpildījumā. Savukārt pasmieties un reizē arī aizdomāties par dzīves pārpratumiem 

un ģimenes politikas vadīšanu varēja tie, kas noskatījās Pušas amatierteātra izrādi „Ari politika” – 

politiķa sieva bučojas ar kučieri, kučieris bučojas ar darba devēja un reizē arī politiķa meitu, meita 

bučojas ar pašas tēvu, kas reizē ir arī kučiera mātes vīrs, kurš bučojas ar pašu māti, kas ir politiķa 

sieva, kurai ir dēls no pirmās laulības, bet pašam politiķim ir meita no pirmās laulības.  

Teiksiet, ka neko nevar saprast? Var gan! Tā taču ir politika! Politika jau tādēļ ir vajadzīga – 

lai neko nedarītu. Tomēr lugas gaitā taisnība tika atrasta – visi viens otram mēs esam radinieki – 

meitas, dēli, vedeklas, sievasmātes, sievastēvi un znoti. Paldies talantīgajiem aktieriem – Albertam 

Niperam, Jānim Šaudiņam, Viktorijai Beitānei, kā arī Austrai Niperei, kas iejutās šajās brīnišķīgajās 

lomās! 

Dzīve ir brīnumu pilna un ja kaut ko ļoti vēlas, tas piepildās. Un lai arī ārā Ziemassvētku 

sniegoto brīnumu nesagaidījām, tomēr svētku sajūtu sirdī atradām. 

      

Gaigalavas vīru vok. ans. „Ritums”             „Pirmais solis” uzstājas ar rūķu deju            Fragments no izrādes „Ari politika” 

M. Krasnobajas teksts 

K. Pīgožņa foto 
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Sniega vīru Ziemassvētki 

Lielais sniegavīrs: „Kā jūs domājat, iesim vispirms pie tām durvīm?’’ 

Resnais sniegavīrs: „Nezin vai maz tā drīkst – iet ciemos pie gluži svešiem?” 

Mazais sniegavīrs: „Bet mēs taču norunājām, ka gribam redzēt Ziemassvētku eglīti, mums jau neviena drauga un 

pazīstama nav, jāiet pie svešiem.” 

Drīkst, protams, ka Ziemssvētkos ciemos iet drīkst un vajag! Bet vai katrs to varētu – iet pie 

gluži svešiem? Trīs braši sniega vīri to var! Bet pie kā mežā lai meklē Ziemassvētku eglīti ar visām 

svecītēm? Pie meža zvēriem? Nē, tie nav tik laipni, kā gribētos. Par to pārliecinājās arī sniega vīri. 

Bet vai ar to svētki ir izjaukti? Nē! Pasaulē vienmēr ir kāds, kurš otram palīdzēs sapni piepildīt! 

Labais meža gariņš rūķis Labrencis ne tikai pats atrada Ziemasvētku eglīti, bet kopā ar pasākuma 

dalībniekiem – bērniem to kopīgi arī izrotāja un sniega vīriem svētki bija izdevušies. Savukārt 

pateicībā par palīdzību un skaistiem priekšnesumiem bērni saņēma dāvanas no Ziemassvētku 

vecīša. 

Sirsnīgs Paldies sniegavīriem - Līgai Madarai Arcimovičai, Artai Zujai, lācim - Amandai 

Afanasjevai, lapsai – Sintijai Ratniecei, zaķim – Danielai Paplavskai, rūķim Labrencim – Sanijai 

Paulai Ogriņai un protams Salatētim – Salatētim!  

 

 

 

                                                        

 

Rotaļas par godu Salatētim 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                                                                     

                                                                                                                    

Ciemos pie lapsas  

Salatētis uzmanīgi klausās bērnu sagatavotos dzejoļus                                                                                                                                                                                                     

 

M. Krasnobajas teksts 

M. Krasnobajas foto 
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INFORMĀCIJA 

Jaunumi zemes izmantošanā un būvniecībā Rēzeknes novadā 
Latvijā katrā pašvaldībā zemes īpašniekiem, izmantojot savu zemi vai būvējot būves, ir jāievēro pašvaldības teritorijas 
plānojuma normas. Teritorijas plānojums nepieciešams tādēļ, lai līdzsvarotu kaimiņu intereses zemes izmantošanā, 
piemēram, lai viens kaimiņš otra kaimiņa viesu namam blakus pēkšņi neuzceltu cūku fermu. Teritorijas plānojums 
atļauj vai aizliedz konkrētas darbības, piemēram, nosaka, cik augstas, cik stāvu privātmājas drīkst būvēt un kādā 
attālumā no kaimiņa zemes robežas un tamlīdzīgi. 
 Rēzeknes novadā kopš 2013. gada 15.oktobra ir spēkā jaunais teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam jeb 
pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. Teritorijas plānojuma izstrāde ilga aptuveni 2,5 gadus, un 
pašvaldība saņēma aptuveni 700 zemes īpašnieku iesniegumus par to, ko viņi vēlas darīt savā zemē. Pārsvarā zemju 
īpašnieki vēlējās apmežot aizaugušu zemi, būvēt privātmājas, pirtis un dīķus, kas lielākajā daļā gadījumu arī ir atļauts. 
Jaunais plānojums paredz vienādus zemes izmantošanas noteikumus visos novada pagastos, elastīgi atļaujot 
daudznozaru uzņēmumu attīstību laukos. 
Jaunā plānojuma teksts ir pieejams pašvaldības mājas lapā: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/33/, 
kur tas sastāv no divām daļām. Pirmā daļa saucas „Grafiskā daļa”, un tajā zemes īpašnieks var aplūkot savu īpašumu 
konkrētā pagasta vai ciema kartē, kur zemes vienības krāsa nozīmē konkrētu izmantošanas zonu jeb teritoriju. 
Piemēram, ja Jūsu zemes vienība ir gaiši bēšā krāsā un zaļā krāsā, kas visbiežāk laukos arī tā ir, tad Jūsu zemē ir 
atļauta „Lauku zemes (L)” (bēšā krāsa) izmantošana un „Mežu teritoriju (M)” (zaļā krāsa) izmantošana. Otrā 
plānojuma daļa saucas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kuros Jūs varat izlasīt, kas ir vai nav atļauts 
konkrētajās zonās – šajā gadījumā Lauku zemēs un Mežu teritorijās. Īpašnieks var gan pats apskatīt savā zemē atļauto 
novada mājas lapā, gan arī var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā un saņemt 
atzinumu vai izziņu par atļautajām darbībām. Atzinums tiek sniegts par vienu konkrētu darbību, piemēram, par 
apmežošanu, bet izziņa ietver visu informāciju par zemes vienībā atļauto/aizliegto un par to jāmaksā pašvaldības 
nodeva 2,13 EUR apmērā. 
Kādi tad ir jauninājumi jaunajā Rēzeknes novada teritorijas plānojumā? Pirmkārt plānojums atļaut lauku 
saimniecībām, kuras Rēzeknes novadā ir pārsvarā, nodarboties ar daudzām nozarēm paralēli. Bēšā krāsā esošajā 
Lauku zemju teritorijā (L), kādā ir lielākais zemju vairākums laukos, ir atļauts nodarboties ar lauksaimniecību, 
zivsaimniecību, kokapstrādi, tirdzniecību, tūrismu un citiem pakalpojumiem, atļauts iegūt derīgos izrakteņus, arī 
sapropeli visos ezeros. Teritorijas plānojums nosaka divpadsmit izmantošanas zonas ciemos un deviņas izmantošanas 
zonas lauku teritorijā. Teritorijas izmantošanas zonas tika noteiktas pagastu pārvalžu un novada speciālistu darba 
grupās, kur balstoties uz vēsturisko teritorijas attīstību, tika plānota arī turpmākā darbība. Piemēram, ja līdz šim 
zemes gabals tika izmantots lauksaimniecībā un īpašnieks citu savu izmantošanas priekšlikumu netika iesniedzis, tad 
arī turpmāk tika ieplānota lauksaimnieciskā izmantošana.  
Gribam uzsvērt, ka vēsturiski veidojušās mazdārziņu teritorijas, piemēram, Rēzeknes pilsētas tuvumā, arī turpmāk 
tiek plānotas kā mazdārziņu teritorijas, kur primārā izmantošana ir dārzniecība, līdz ar to atļauta dārza māju, nevis 
privāto savrupmāju būvniecība. Turklāt mazdārziņu teritorijā esošā apbūve ir tik blīva, ka izmantot šādas mājas 
pastāvīgai dzīvošanai nemaz nepieļauj ugunsdrošības normatīvi. Reāli ugunsgrēka gadījumā sīkie zemes gabali un  
šaurie pievedceļi padara ugunsgrēka dzēšanu par praktiski neiespējamu vai neefektīvu, un blīvā apbūve pieļauj ātru 
ugunsgrēka izplatību no ēkas uz ēku, tādēļ savrupmāju apbūve mazdārziņu teritorijā nav atļauta. 
Kā jaunums ir iestrādātas obligātās un rekomendējoša rakstura ainavu aizsardzības prasības,  kuras attiecas uz 
ainaviski pievilcīgākajām teritorijām, kur jau vēsturiski attīstās tūrisms. Kā pati  augstvērtīgākā ir noteikta Rāznas 
ezera ainavu telpa (Rāznas ezers ar apvedceļu) un seši ainaviski ceļu posmi, piemēram, A12 ceļa posms Ozolmuižas 
pagastā skatoties no ceļa uz Rēzeknes upes ieleju.  
Ainavu saglabāšana ir nepieciešama, lai ne tikai pašiem iedzīvotājiem, bet arī tūristiem būtu vēlēšanās  
uzturēsies skaistā vidē, kur harmoniski iekļaujas ēkas un būves. Ainavu telpās nav vēlama pilsētas tipa apbūve, 
arhitektoniski neatbilstošu objektu būvēšana un nepieciešams saglabāt Latgales kultūrvēsturiskajai un dabiskajai 
ainavai raksturīgo arhitektūras stilu, kā arī krāsu paleti. Ainaviski augstvērtīgajos skatu punktos, kur paveras skats uz 
plašu ainavu, tiks ierobežota apmežošana un citas darbības, kas negatīvi ietekmē ainavu. 
Teritorijas plānojumā ir noteiktas arī pašvaldības nozīmes katra pagasta kultūrvēsturiskās vērtības un dabas objekti, 
kuru saglabāšana pagastam ir svarīga. Tie ir krucifiksi, senkapi, piemiņas vietas, koku alejas, senie akmeņi, piemēram, 
Āžmuguras akmens Mākonķalna pagastā. Šie pašvaldības nozīmes vērtīgie objekti kalpo ne tikai kā katra pagasta 
atpazīstamības simboli, bet ir nozīmīgi turpmākā tūrisma attīstība, kā vēl pilnībā neizmantots resurss. 
Jaunajā plānojumā ir ierobežota vērtīgo meliorēto lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošana, jo šo zemju 
meliorēšanā ir ieguldīti nozīmīgi līdzekļi, tādēļ tās pirmām kārtām ir jāizmato lauksaimnieciskā ražošanā, nevis 
mežsaimniecībā. Turklāt novada lauksaimnieki aktīvi izrāda interesi par brīvo zemju nomu vai iegādi 
lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai. Tādēļ plānojuma izstrādes laikā tika rīkota speciāla darba grupas tikšanās, lai 
izstrādātu šos apmežošanas ierobežojumus, kuri galvenokārt attiecas uz meliorētām lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju platībām, kas lielākas par 3 ha ar auglību vismaz 30 balles un kuras tiek izmantotas lauksaimniecībā. Tas 
nozīmē, ka šādā augstvērtīgā zemē, kura tiek izmantota lauksaimniecībā, meža ieaudzēšana ir aizliegta. (turp. 8.  lpp.)       

http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/33/
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 Savukārt nemeliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs meža ieaudzēšanas ierobežojumi nepastāv. 
Ar detalizētāku informāciju aicinām iepazīties novada pašvaldības mājas lapā, lasot Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus vai konsultējoties Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā Rēzeknē 
(Atbrīvošanas aleja 95, 28.kabinets (3.stāvā), Brigita Arbidāne, tālr. 64607189, e-pasts: Brigita.Arbidāne@rdc.lv). 
Pagastu pārvaldēs teritorijas plānojuma jautājumos, aicinām konsultēties pie vietēja pagasta zemes ierīkotāja, kura 
kontakti ir pieejami pagastu pārvaldēs un pašvaldības mājas lapā: 
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/3. 
 

Brigita Arbidāne   
Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja 

 

Copy – Paste? 

Sakarā ar pāreju uz Eiro, sākot ar 2014.g. 1. janvāri Pušas pagasta bibliotēkā noteikta šāda samaksa par biroja 

pakalpojumu sniegšanu: 

           Kopēšana A4 formātā: 

 Melnbalts 1 lpp. – 0,07 eiro 

 No abām pusēm – 0,11 eiro 

 Krāsaina 1 lpp. – 0,29 eiro 

 

 

 Datorizdruka (teksts)  

 Melnbalts 1 lpp. – 0,10 eiro 

 Krāsains 1 lpp. – 0,36 eiro 

         Teksts ar attēlu vai attēls 

 Melnbalts 1 lpp. – 0,14 eiro 

 Krāsains 1 lpp. – 0,43 eiro 

 

AFIŠA 

 
01.02.2014. 

09:00   
 (reģistrācija no plkst. 8:30) 

Zemledus makšķerēšanas sacensības 
„Muna zalta zivtene” 

 
Pulcēšanās pie Pušas pagasta  pārvaldes ēkas 

 
(Iepriekšēja pieteikšanās pie M. Krasnobajas) 

P.S. Gadījumā, ja laiks būs ļoti auksts, sacensības tiks pārceltas uz citu datumu. 

 
Atgādinājums! 

Ja Jūs vēlaties kādu Jums mīļu cilvēku apsveikt dzimšanas, vārda dienā vai kādos 
citos svētkos, lūdzu savlaicīgi iesniedziet  apsveikumus pie M. Krasnobajas! 

 
Atbildīgais par izdevumu: Mārīte Krasnobaja 

Iespieddarbs: Pušas pagasta pārvalde 

 

http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/3

