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Baltā galdauta svētki Pušā 

 

Baltā galdauta svētki ir veids kā svinēt 

Latvijas otro dzimšanas dienu - mūsu PAR 

dienu, pieminot 1990.gada 4.maiju, kad 

Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma 

deklarāciju Par Latvijas Republikas 

neatkarības atjaunošanu - lēmumu, kas 

atjaunoja Latvijas suverenitāti. Tā bija diena, 

kad izvēlējāmies brīvību, pateicām PAR 

grāmatām, kas drīkst būt mūsu 

grāmatplauktos, PAR mūsu draugiem no visas 

pasaules, PAR brīvai informācijai, 

uzņēmīgumam un patiesai līdzdalībai. 

Iesākot Latvijas simtgadi, baltā galdauta 

svētkos pušāniešiem tika dota iespēja apgūt 

svilpaunieku veidošanas prasmes keramiķa 

Valda Grebeža un mūsu pagasta keramiķa 

mazmeitas Vitas Kāpostiņas Tučes pavadībā.  

 

 

 

Jāatzīst, ka svilpaunieki izdevās visiem, tāpēc 

radošās darbnīcas dalībnieki apvienojās 

vienotā svilpaunieku korī. 

Ābele ir sievišķības, tūrības un 

mātišķuma simbols. Tāpēc svētku dalībnieki 

kopā ar Pušas struktūrvienības vadītāju 

Viktoru Afanasjevu un  keramiki par godu 

Latvijai eistādīja trīs ābeles, tādējādi atstājot 

aiz sevis paliekošas vērtības, kā arī pēc pāris 

gadiem varētu priecāties par pašu stādīto 

ābelīšu ražu. Savukārt pēc ābeļu stādīšanas visi 

pasākuma dalībnieki pulcējās pie balti klāta 

galda, lai cienātos ar līdzi atnesto un pagasta 

sarūpēto cienastu un kopīgi dziedātu latviešu 

karaoke dziesmas, jo latvieši ir dziedātāju 

tauta. 

 
                                                                                                  

 

 

 
 

 
 

M.Šadurskas teksts un foto 
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Ģimenes un mātes dienas koncerts “Sasildi sirdi” 

 

 

Ar ceriņu smaržu un putnu trreļļiem 

maijs nes sevī īpašu dvesmu un noskaņu, jo 

svinam mātes un ģimenes dienu.Šos svētkus 

svinēja arī pušānieši, kas 13. maija pēcpudienā 

bija ieradušies uz ģimenes un mātes dienas 

koncertu Pušas TN zālē. 

Pasākumā piedalījās Pušas TN jaunākā 

paaudze, kas māmiņas, vecmāmiņas, kā arī 

citus pasākuma dalībniekus priecēja ar dejām 

gan dejojot kolektīvā, gan uzstājoties 

individuāli. Savukārt vecmāmiņu Ļoņas un 

Moņas lomā, kuras sapņo par lielām pensijām 

nākotnē, bija iejutušās Pušas TN amatierteātra 

dalībnieces, kas skatītājus uzjautruināja ar 

utopisku skatu nākotnē. 

Koncertu kuplinja arī ciemiņi – 

Lūznavas pagasta senioru deju kopa 

“Lūznava”, kas skatītājiem lika aizdomāties 

par maza bērniņa nākšanas nozīmīgu pasaulē 

un krustībām, kā arī Austrumlatgales Radošo 

pakalpojumu centra “Zeimuļs” vokāli 

instrumentālais ansamblis “Žvūrgzdyni”, kas 

zāli pieskandināja ar brīnišķīgām balsīm un 

instrumentu spēli, par ko jāpateicas vadītājam 

Gunim Rasimam. 

Bērni un mūsu nākotne un vecāku, 

vecvecāku prieka avots un nākotne. Savukārt 

mammas un tēti ir tie cilvēki, pie kuriem mēs 

nākam sasildīt savu sirdi un arī viņu,  lai mums 

tas izdodas biežāk! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

M. Šadurskas teksts 

M. Krasnobajas foto 
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Senioru pēcpusdiena 
 

13. maija pēcpusdienā Pušas pagasta seniori 

sanāca kopā lai satiktos, parunātu viens ar otru, 

sadziedātu kādu sen aizmirstu, bet mīļu 

dziesmu, izlocītu kājas dejas solī un labi 

pavadītu laiku pie garšīgi klāta galda, par ko 

jāpateicas pagasta pārvaldei. 

Jāatzīst, ka mūsu pagastā dzīvo daudz senioru 

(uz 13.05.2018.), tomēr uz pasākumu bija 

ieradies krietni mazāks dalībnieku skaits, bet 

tas nebija šķērslis, lai pasākuma dalībnieki 

vienotos kopējā dziesma draudzīgi nodziedot 

„Pie Dieviņa gari galdi” un atceroties arī tos, 

kas aktīvi apmeklēja senioru pēcpusdienas 

citus gadus, bet šogad viņu mūsu vidū vairs 

nav, tomēr viņi ir mūsu sirdīs, domās un 

noraugās ar mīlīgu smaidu no mākoņa maliņas. 

Pasākuma gaitā seniori varēja pasmaidīt paši 

par sevi spēlējot dažādas spēles un piedaloties 

loterijā, kur katrs tika pie kādas nelielas 

piemiņas balvas. Savukārt Normunda Štekeļa 

mūzikas pavadījumā un skasitajos dziesmu 

vārdos katrs varēja izlocīt kājas vai vienkārši 

pakavēties atmiņās. 

    
Tradicionāli, tika sveikti arī jubilāri, kuri šogad 

svin apaļas jubilejas. Šogad tie bija 17 

gaviļnieki. Vecākā jubilāre šogad svin 90 gadu 

jubileju. Viena jubilāre svin 85. gadu jubileju, 

80. – 5 jubilāri, 75. – 3 jubilāri, 70. – 3 jubilāri 

un 65. jubileju svin 4 gaviļnieki. Lai Jums 

visiem ir stipra veselība, dzīvesspars, 

dzīvotgriba vēl daudzus jo daudzus gadus! 

Mēs esam, kamēr dzīvojam. Tiksimies 

nākamgad vēl kuplākā pulciņā! 

 

M. Šadurskas teksts un foto 
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Pušānieši atklāja bērnu transportlīdzekļu sezonu 
 

 

Sākoties skolēnu vasaras brīvdienām, 

jau trešo gadu pēc kārtas aktīvākie un 

sportiskākie Pušas pagasta iedzīvotāji, mazie 

un lielie transportlīdzekļu vadītāji kopā ar 

ģimenēm pulcējās uz bērnu un ģimeņu 

transportlīdzekļu sezonas atklāšanas 

pasākumu „Gāzi greidā!”. Šī atraktīvā 

pasākuma mērķis — ne tikai iekustināt savus 

spēkratus jaunajai braukšanas sezonai, bet arī 

parādīt citiem, kas jauns ir „garāžās” un to, cik 

kupls ir kļuvis katras ģimenes jauno braucēju 

skaits. Dalībnieki uz parādi bija ieradušies ar 

daudzveidīgu spēkratu klāstu – velosipēdiem, 

bērnu ratiņiem, leļļu ratiņiem, samokatiem u.c. 

transportlīdzekļiem. 

Lai piedalītos aktivitātēs, dalībniekiem bija 

jāizrotā gans avi spēkrati, gan pašiem sevi, 

kļūstot par dažādiem maskotiem tēliem. 

Braucējiem bija jāpārvar vairākas distances 

gan ar saviem transportlīdzekļiem, gan ar 

citiem, piemēram, velokartu. Uzdevumos bija 

jāpārvar dabas stihijas – ūdens un gaiss gan 

“pārnesot” tās no vien punkta uz otru, gan 

“spridziot”,  kā arī jāpierāda savas spējas gan 

kļūstot par degunradžiem, gan piedaloties 

ābolu talkā, kur par galveno un uzticamāko 

pārvietošanās līdzekli kļuva kājas. 

Visi dalībnieki ar uzdevumiem tika galā, tāpēc 

visi tika pie balvām, kā arī uzkrāja enerģiju 

vairākās “spēka stacijās” - cienājās ar 

dažādiem gardumiem, kur no jauna uzkrāto 

enerģiju katrs varēja izlietot disko ballītes 

ritmos un spēlējot dažādas spēles. 

 

 

M. Šadurskas teksts 

L. Šablinskas foto 
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Strūžānu līnijdeju grupa „Kokteilis” nosvinēja desmit gadu jubileju 
 

Sajaucot pavasara spirgto smaržu, 

čalojošās skaņas un tikšanās prieku, pie Baltā 

galdauta kopā ar draugiem un atbalstītājiem 

Strūžānu kultūras nama līnijdeju grupa 

„Kokteilis” nosvinēja savas pastāvēšanas un 

radošās darbības desmit gadu jubileju.Uz 

pasākumu, kurš bija domāts arī kā novada 

līnijdeju un mūsdienu deju 

kolektīvu saiets, ieradās 

ciemiņi no Bērzgales, Pušas 

un Mākoņkalna. Ar 

brīnišķīgām dejām visus 

klātesošos priecēja Bērzgales 

kultūras nama līnijdeju 

grupas „Šiks” un „Gingerry” 

(vadītāja Anita Turlaja), 

Pušas kultūras nama grupa 

„Pirmais solis”(vadītāja Ruta 

Mika), Mākoņkalna kultūras 

nama līnijdeju grupa 

„Superstars” (vadītāja Inta 

Gribuste), kā arī pašmāju 

bērnu mūsdienu deju grupa 

„Pērlītes” (vadītāja Sarmīte 

Stepiņa).Pasākuma noslēgumā „Kokteilis” tika 

godināts ar ziediem, dāvanām un dzimšanas 

dienas kliņģeri. 

 
 

L. Razgales teksts un foto 

 

Ritma dejas Asūnē 

Šī gada 2.jūnijā Pušas TN līnijdeju grupa 

“Pirmais solis” piedalījās Dagdas novada 

Asūnes pagasta ritma deju svētkos 

“Dejotprieks”. Jau trešo gadu pēc kārtas bijām 

saņēmušas uzaicinājumu uz šiem svētkiem. 

Braucām ar prieku, jo parasti šie pasākumi ir 

interesanti un dinamiski. Laika gaitā ir 

izveidojusies sadarbība ar Asūnes TN vadītāju 

Olgu Lukjansku , tāpēc zinājām, ka būsim 

laipni gaidītas. Kolektīva izaugsmei ir svarīgi 

apliecināt sevi ārpus pagasta robežām un arī 

novērtēt citu kolektīvu sniegumu. Koncertā 

piedalījās 12 kolektīvi, tāpēc varēja noskatīties 

dažāda rakstura dejas un smelties idejas 

tērpiem.Pasākuma noslēgumā katrs kolektīvs 

saņēma Pateicības rakstu un piemiņas balvu. 

Visbeidzot, kā jau latgaliešiem pienākas, visus 

dalībniekus cienāja ar saimnieču sarūpētām 

sātīgām vakariņām. Mīļu paldies gribu teikt 

līnijdeju meitenēm par raito dejas soli, 

atsaucību un radošumu. Paldies šoferītim 

Gunāram Babrim par izvizināšanu un Pušas 

pagasta pārvaldei par atbalstu. 

              R. Mikas teksts
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Sociālā dienesta informācija 

 Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes 

komitejas organizētajā projekta “Darba 

terapija ” ietvaros 2018.gada maija mēnesī 

sociālais dienests Pušas pagastā iesaistījis 4 

ģimenes,   kuras ir pierādījušas, ka grib strādāt, 

iekopt savus dārziņus un sagatavot ražu 

ziemai.  Atgādinājums iedzīvotājiem: 

Eiropas Atbalsta fonda (turpmāk – Fonda) 

palīdzību (pārtikas preces, saimniecības un 

higiēnas preces, mācību piederumi) no 

2018.gada 1.aprīļa papildus var saņemt arī 

maznodrošinātas personas vai ģimenes (līdz 

šim atbalsts bija paredzēts tikai trūcīgām un 

krīzes situācijā nonākušām personām vai 

ģimenēm).Pušas pagastā Fonda atbalsta 

izdales vietas adrese ir Parka iela "1", Puša, 

Pušas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4635. 

Atbalstu var saņemt, uzrādot izziņu, katru 

nedēļu  trešdienā un piektdienās 8:00 - 16:00.  

Atbildīgā persona: Ilga Zunda, tālr.: 28751328 

 Sociālais darbinieks būs ikgadējā 

atvaļinājumā no š.g. 18.jūnija līdz 3.jūlijam! 

Nepieciešamības gadījumā Sociālos 

pakalpojumus iedzīvotāji var saņemt Maltas 

pagasta pārvaldes Sociālajā dienestā. 

 

Sociālais darbinieks M.Taranda 

 
 
 
 

          Labiekārtots bērnu rotaļu laukums daudzdzīvokļu māju pagalmā 

 

   Pušā daudzdzīvokļu namu pagalmā labie-

kārtots un papildināts ar dažādiem elemen-

tiem bērnu rotaļu laukums. 

   Laipni aicinām visus  bērnus kopā ar ve-

cākiem atpūsties un rotaļāties laukumā!  

  Rotaļu laukumā ir šūpoles, namiņš, uzstādīta 

konstrukcija ar dažādiem elementiem – šūpo 

 

 

 

 

lēm, diska šūpolēm,  virvju kāpnēm, kāpšanas 

sienu, trapeci ar riņķiem un šūpolēm stārķa 

ligzdu, uzstādīti basketbola grozi.      

   Lai bērniem jauka vasara! 

 

 

Pušas biedrības “Novus” vārdā, valdes lo-

cekle Indra Dzene

I.Ratnika foto 
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APSVEIKUMI 
 
 

Pieskaries zilajam 
Debesu jumam 

Ar domām, ar dvēseli 

Tā, lai to jūti. 

Lai katru dienu, 

Nodzīvot nebūtu 

Ne viegli, ne grūti- 

Lai sirdī laimi gūsti.             

Lai katrs mirklis 

Gaismas piepildīts, 

Mīlestībā ieskauts 

Un sasildīts!     

Sirsnīgi sveicam Zani Vigupi 30 gadu jubilejā! 

Pušas biedrības “Novus” biedri   

 

Jāņudienas ticējumi 

Jāņu naktī vajag nopīt divus vainadziņus un pusnaktī aiziet uz upi un iemest; ja vainadziņi saplūst 

kopā, tad izved tautās, ja nesaplūst, tad neizved. 

Ja no rīta ceļoties tūliņ dzied, tad vakarā esot jāraud. 

Zāle aug līdz Jāņa vakaram, bet jau ar Jāņa dienu sāk briest. Tādēļ zālēm un tējai jāievāc augi līdz 

Jāņa dienai. 

Ja grib, lai gari mati aug, tad Jāņu naktī pusnaktī vajag pāris stopinj matos saliet. 

Jāņiem alu darot, nedrīkst laist svešus cilvēkus klāt, jo tad alus nerūgst. 

Jāņu vakarā uz ganībām jāiet līgot un siera ēst, lai govīm svētība pieliptu. 

Jāņu rītu nedrīkst gulēt, jo tad saulīte rotājas. 

Jāņa nakts rasu uzskata par ļoti svarīgu. Ja tanī mazgājas, tad tiek skaists. Ja šī rasa iebirst apavos, 

tad pārvēršas par zeltu sudrabu 

Jāņa naktī paparde zied zelta ziediem, kas viņu redz ziedot, tas var izteikt vienu vēlēšanos, kura pie-

pildīsies. 

Jāņa dienā parādoties maldu uguntiņa, kas esot nauda, kas nākot no zemes apakšas kaltēties. 

Jāņu naktī ap pusnakti jābrien pa ūdeni, tad rītā būs nauda pastalās. Jāņu vakarā vajagot laukus mei-

jot ar pīlādzes zariem, tad skauģi neko nevarot padarīt. 

Jāņa naktī vajag kailam apskriet laukus, tad labāk aug. 
 

 

Atbildīgais par izdevumu: L.Ratnika 

 (liga.ratnika@rezeknesnovads.lv) 

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde 

 


