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Kad zemi apmirdz Ziemassvētku zvaigznes, 

Lai mūsu sirdīs iemājo balts prieks, 

Lai vēji visas bēdas projām aiznes 

Un pats sev nejūties kā parādnieks. 

Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes 

Un zemei pāri baltu mieru lej, 

Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes 

Un visās sirdīs mīlestību sēj. 
/Janīna Tabūne/ 
  

Sveicu Pušas pagasta iedzīvotājus Ziemassvētkos un novēlu, lai Jaunais gads 

mums visiem bagāts  gaišām domām, labiem vārdiem un krietniem darbiem! 

    Pušas pagasta struktūrvienības vadītājs V.afanasjevs 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

No septītajām debesīm uz leju 

Ar mīlestību pilnas pārslas krīt. 

Nāk Ziemassvētki pa šo debess eju, 

Šo pasauli ik gadu apraudzīt. 

 

Novēlam  sagaidīt gaišus, mierpilnus Ziemassvētkus un sajust skaistāko 

Ziemassvētku sapņu piepildījumu! 

Laimīgu, pozitīviem piedzīvojumiem bagātu un īpaši veselīgu Jauno 2019. 

gadu! 

 

Sveic Pušas biedrība „Novus” 

2018. g. nogalē 
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Mārtiņdienas jampadracis 

 

Mārtiņdiena, tas ir saimnieciskā gada 

nobeigums, kad klētis ir pilnas ar labību, zeme 

ir aparta, jaunie lopi izaudzēti, sarūpēta iztika lai 

varētu izturēt garo un bargo ziemu. 

Arī daba ir devusies pie miera un cilvēkiem ir 

dots laiks atpūtai. Tieši tāpēc pēc labi 

padarītiem darbiem Pušas TN 10. novembrī 

notika Mārtiņdienas jampadracis. 

Par jauko jampadraci parūpējas Pušas TN 

pašdarbnieku kolektīvi :bērnu deju grupa 

”Zumba Kids”, līnijdeju kolektīvs „Pirmais 

Solis”, Pušas sieviešu vokālais ansamblis 

”Vuolydzeitis”, Pušas amatierteātris ar skeču 

„Dekretētājs” un ciemiņi Mākoņkalna sieviešu 

vokālais ansamblis un Mākonķalna 

amatierteātris ar skeču „Olas” 

Mārtiņdienas simbols ir gailis. Tāpēc bija 

svarīgi noskaidrot stiprāko Mārtiņdienas gaili. 

Spēlē „Gaiļu cīņas”, tika noskaidrots, ka par 

stiprāko „gaili” kļuva Raimonds Vigups. Visi 

„gaiļi” par piedalīšanos balvā saņēma enerģiju 

veicinošas balvas. 

Latviešu tautas ticējums vēsta, ka Mārtiņos 

dūšīgi jādejo. Ievērojot šo ticējumu vakara gaitu 

turpinājām raitā deju solī par ko parūpējās  

Bernadita un Arno Eversi. 

Sirsnīgs paldies visiem, kas palīdzēja radīt šo 

svētku sajūtu! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

L.Ratnika teksts 

L.Kolites foto 
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Latvijas simtgades svinības Pušā

 

Pušas tautas namā 18. novembrī  Latvijas 

Republikas proklamēšanas 100. gadadienas 

svinības sākās no rīta plks.8.00 ar karoga 

pacelšanu un kopīgu himnas dziedāšanu. 

Savukārt pēcpusdienā notiks svinīgs pasākums 

”Es esmu Latvija”. Svētku koncertā ar skanīgām 

dziesmām uzstājās Rēzeknes novada jauniešu 

vokālā studija „Skonai” un jautras dejas izdejoja 

Pušas tautas nama pašdarbnieku kolektīvi, bērnu 

deju grupa ”Zuma Kids” un līnijdeju grupa 

„Pirmais solis”.  

Pušas pagastā par tradīciju ir kļuvis Latvijas 

Republikas proklamēšanas gadadienā pasniegt 

pateicības rakstus sabiedriski aktīvākajiem 

cilvēkiem. Šogad uzmanība tika pievērsta 

desmit sabiedriski aktīvākajām ģimenēm, kuras 

ar savu darbu sniegušas nozīmīgu ieguldījumu 

Pušas pagastā sabiedrības un līdzcilvēku labā un  

kultūras jomā. 

Pušas pagasta struktūrvienības vadītājs Viktors 

Afanasjevs pateicības rakstus kopā ar dāvaniņu 

pasniedz šādām ģimenēm: Niperu, Šņukutu, 

Mundu, Runtovsku, Paplavsku, Juknu, Babru, 

Butleru, Ratniku ģimenei un Indrai Dzenei. 

Cienijamās ģimenes, esat stipras un 

pašaizliedzīgas arī turpmāk! 

Savukārt Maltas kultūras namā Latvijas 

simtgades pasākumā  Maltas pagasta pārvaldes 

vadītājs par godprātīgu un profesionālu darbu 

pateicības rakstus pasniedz četriem Pušas 

pagasta iedzīvotājiem: V.Paplavskai, 

V.Afanasjevam, R.Litkem, J.Mazalevskam. 

Koncerta beigās visi kopīgi cienājās ar garšīgo 

svētku torti. 

Paldies visiem par sniegto apbalstu un aktivitāti! 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
L.Ratnika tekstS 

L.Kolites foto 
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Lentīšu locīšanas darbnīca 

 

4. novembrī patriotiskās nedēļas ietvaros Pušā 

notika sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas 

darbnīca, kurā piedalījās bērni un jaunieši. Jau 

vairākus gadus Latvijas iedzīvotāji novembrī 

tiek aicināti piespraust sarkanbaltsarkanu lentīti 

stilizēta skaitļa “11” formā, kas simbolizē 

1919.gada 11.novembri, kad tika izcīnīta 

izšķirošā cīņa pret Bermonta karaspēku. Šogad 

svinot Latvijas simtgadi, tika salocītas 100 

sarkanbaltsarkanās lentītes, kuras dalīja 

apmeklētājiem 18. novembra pasākumā. Vēl 

tika izgatavotas skaistas brošas. Paldies visiem, 

kas piedalījās darbnīcā! 
 

 
 

  

 

 

\ 

 

 

 
 

Indra Dzenes teksts 

L.Ratnikas foto

Adventes vainagu darbnīca 
 

 
Pušas biedrība „Novus” 1. decembrī organizēja 

Adventes vainagu veidošanas darbnīcu. Radošas 

darbnīcas ietvaros bērni, jaunieši un pieaugušie 

vienojās kopīgā radoša procesā – Adventes 

vainagu veidošanā no dabīgiem un mākslīgiem 

materiāliem. Katrs vainags tagad rotā mājas, un 

atgādina, ka ir gaišs un kluss laiks – 

Ziemassvētku gaidīšana, laiks pārdomām, 

piedošanai, labām domām un pozitīvām  

emocijām.                                                                                                       

Paldies Kristīnei, Jolantai, Ņinai un Līgai par 

sagādātajiem materiāliem! 

 

 

 

 
 

Indra Dzene, Pušas biedrības “Novus” valdes 

locekle 
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Aicinām iesaistīties kampaņā “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!” 

 

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – 

Pārvalde) un Pasaules dabas fonds (PDF) 

aicina pašvaldības, uzņēmējus, zemju 

īpašniekus un ikvienu institūciju, kas 

apsaimnieko dabas objektus un rīko pasākumus 

dabā, iesaistīties kampaņā “Dabā ejot, ko 

atnesi, to aiznes!” un izvietot kampaņas 

informatīvās zīmes dabas takās un objektos. 

Kur tas iespējams - atkritumu urnas aizvietot ar 

informatīvajām zīmēm. 

Pārvalde un PDF, izvirzot ambiciozu 

mērķi – mainīt cilvēku uzvedību, kampaņu 

“Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!” sāka 2018. 

gada  rudenī. Organizatori aicināja cilvēkus 

līdzi paņemto iepakojumu un citus atkritumus 

arī pašiem iznest ārā no dabas teritorijām. 

Tāpat kampaņas ietvaros atsevišķās dabas takās 

tika noņemtas atkritumu urnas un uzstādītas 

informatīvas zīmes. 

“Izvietojot pirmās divdesmit plāksnītes 

ar aicinājumu nest atkritumus līdzi, nevis atstāt 

dabā, kopā ar Pasaules dabas fondu vēlējāmies 

pievērst problēmai sabiedrības uzmanību un 

uzsākt plašāku diskusiju. Patlaban mūsu mērķi 

ir vēl ambiciozāki – gribam, lai kampaņas ideju 

“Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!” sadzird visa 

Latvija, arī nejaušie dabas taku apmeklētāji, 

kuri citādi par to neuzzinātu. Tādēļ esam 

izgatavojuši vēl 2000 jaunu informatīvo 

zīmīšu, ko pakāpeniski izvietosim arī citos 

Pārvaldes apsaimniekotajos dabas objektos. 

Ceram, ka mūsu piemēram sekos arī citas 

iestādes, pašvaldības un uzņēmumi, tādejādi 

paužot atbalstu idejai,” pauž Pārvaldes 

ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības 

jomā Gunta Gabrāne.   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Zīme ir pieejama lejupielādei Dabas 

aizsardzības pārvaldes un PDF mājaslapās. Lai 

zīmju izvietošana būtu sekmīga, aicinām pirms 

plānotās zīmju izvietošanas sazināties ar Dabas 

aizsardzības pārvaldi un informēt, kuros 

objektos un cik lielā skaitā zīmi paredzēts 

izvietot. Tādejādi Pārvalde varēs ne vien sniegt 

rekomendācijas zīmju izvietošanā, bet arī 

uzzināt, cik plašu sabiedrības atbalstu kampaņa 

guvusi. Lūdzam rakstīt kampaņas koordinatorei 

no Pārvaldes puses Baibai Rallei uz e-pastu 

baiba.ralle@daba.gov.lv vai arī zvanīt pa 

tālruni +371 28611079. 
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Atbildīgais par izdevumu: L.Ratnika 

 (liga.ratnika@rezeknesnovads.lv) 
Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde. 

  
 
 

 


