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Piedalījās Rēzeknes novada jaunatnes dienā “Ozolmuižas H2O” 

19. jūnijā Ozolmuižā vienuviet satikās 

aktīvākie un sportiskākie Rēzeknes novada 

pagastu jaunieši, lai kopīgi sportiskā un 

radošā gaisotnē pavadītu nu jau astoto 

Rēzeknes novada Jaunatnes dienu, kas šogad 

bija veltītas ūdens tematikai ar nosaukumu 

“Ozolmuižas H2O”.  

Dalībnieki ar krāsainu lentīšu palīdzību tika 

sadalīti 20 jauktās komandās, tādējādi 

veicinot jaunu draudzības saišu izveidošanos 

starp dažādiem novada jauniešiem un 

pārbaudīt savus spēkus tādās disciplīnās kā 

“Yolo”, “Žeperklepers”, “Kastīkastī”, 

Tvistertīms” u.c.  

Pasākumā piedalījās arī Pušas pagasta jaunieši 

– Daniela Paplavska, Arta Zuja, Karīna 

Butlere, Agris Paplavskis, Elēna Kolīte, 

Kristaps Krievs, Paula Sanija Ogriņa kas 

draudzīgā gaisotnē pierādīja savu veiklību un 

atjautību. Jāpiebilst, ka arī pušānieši tika pie 

balvām. 

Savu brīvo laiku pa vidu sacensību garam 

pasākuma dalībnieki varēja aizpildīt sevi 

izdaiļojot hennas apdrukas darbnīcā, kā arī 

piedalīties individuālajās sacensībās  kvassa 

dzeršanā un pīrādzīņu ātrēšanā.  

Paldies jauniešiem, kas piedalījās un 

pārstāvēja Pušas pagastu šajā pasākumā! 

 

 

Mārītes Šadurskas teksts un foto 
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Pušā realizēts jaunatnes iniciatīvu projekts velomaratons „Atved Leigū!” 

 

                                      
Tieši pirms Līgo svētkiem, 22. jūnijā 

Pušas pagastā biedrība „Muosys MM” rīkoja 

velomaratonu „Atved Leigū!”, kas tapis patei-

coties Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes 

rīkotā jaunatnes iniciatīvu projekta ietvaros. 

Projekta mērķis bija popularizēt riteņbraukša-

nu, velosportu un orientēšanos kā visiem pie-

ejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošus 

sporta veidus, popularizēt velosipēdu kā videi 

un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli, vei-

cināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu, 

jauniešu un pieaugušo vidū, realizēt aktīvu 

pirms Līgo svētku svinēšanu ar sporta spēļu 

palīdzību, sniegt iespēju aizraujošā veidā ap-

skatīt interesantus, kultūrvēsturiskus un skais-

tus apskates objektus Pušas pagasta teritorijā 

un  nostiprināt sadraudzību starp Rēzeknes 

novada jauniešiem.Sacensībās verēja piedalī-

jās dalībnieki vecumā no 8 – 30 gadiem no 

dažādiem Rēzeknes novada pagastiem. Tā kā 

vecuma diapazons bija dažāds, tad dalībnieki 

tika dalīti jaunākajā un vecākajā grupā. Sa-

censību jaunākajiem dalībniekiem ar velosi-

pēdu bija jāmēro 8 km garš ceļš pa dažādām 

Pušas pagasta vietām – pļavām, mežiem,  gan 

grants, gan asfalta ceļu. Savukārt vecākajiem 

– 16 km. Par sacensību uzvarētāju jaunākajā 

grupā kļuva Pušas  pagasta iedzīvotājs Kārlis 

Vigups, aiz sevis atstājot Luīzi Poplavsku un 

rēzeknieti Sīmani Litaunieku. Savukārt vecā-

kajā grupā par uzvarētāju kļuva rēzeknietis 

rēzekntietis Kristaps Krievs. Pie balvām tika 

visi sacensību dalībnieki.Visi sacensību dalīb-

nieki savā īpašumā saņēma vērtīgas balvas, 

diplomus, medaļas un krūzītes, kuras tika sa-

rūpētas ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglī-

tības pārvaldes un biedrības “Muosys MM” 

finansiālu atbalstu.Tā kā Līgo velomaratons 

Pušā tika rīkots jau piekto gadu pēc kārtas un 

ir kļuvis jau par sava veida tradīciju, tas tiks 

rīkots arī nākamgad un pušānieši labprāt cie-

mos gaidīs vēl kuplāku dalībnieku skaitu un 

novada aktīvākos velobraucējus! 
Biedrība “Muosys MM” 
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Līgo Pušā 

 
Ņem spēku no jāņuzālēm, ko tās tev 

šovakar sniedz, 

Tas paliks ar tevi tik ilgi, kaut sen būs 

novītis zieds, 

Ņem spēku no Jāņu gaismas, kas 

pakalnos gaiši spīd,  

Tā paliks ar tevi tik ilgi, kaut sen būs 

atausis rīts, 

Ņem spēku no Jāņu dziesmām, kas 

līgo visapkārt tev, 

Tās paliks ar tevi tik ilgi, kaut vārdi 

būs zuduši sen, 

Ņem spēku pati no sevis, ko dvēsele 

sevī slēpj, 

Tas paliks ar tevi tik ilgi, kaut liksies 

kāds tīklus vērpj. 

Mūsdienās šo dienu apzīmē kā Zāļu 

vai Ziedu dienu .Līgo svētki ir laiks, kad 

basām kājām  lasām Jāņu zāles, pinam 

vainagus lieliem un maziem, pušķojam māju 

un gatavojamies svētkiem.  Šajā  svētku laikā 

mēs varam izjust ziedošo pļavu smaržu, liego 

saules pieskārienu, jāņuzāļu sniegto svētību, 

aizsardzību un jāņuguns gavilējošo mieru un 

harmoniju. Līgo un Jāņus var uzskatīt par 

vislatviskākajiem svētkiem, jo līdz 

mūsdienām ir saglabājušās ļoti senas mušu 

senču tradīcijas: Jāņuzāļu plūkšana, Līgo 

dziesmu dziedāšana, Jāņu vainagu vīšana, 

Jāņuguns dedzināšana, alus un siers. Kā jau 

svētkos pienākas bija dziesmas un dejas. 

Pasākumu  izkrāšņoja Pušas TN pašdarbnieki 

vokālais ansamblis Volyudzeites, līnijdeju 

grupa „Pirmais solis”, deju grupa „Zumba” 

meitenes. Pasākuma laikā tika noskaidrots 

kādi ticējumi un paražas būtu jāievēro, lai pēc 

Jāņie nepiemeklētu ķibele un kreņķis. Kā arī 

kāda ir  vainagā iepītās zāles nozīme. Kā tas 

tiek ievērot un kā notiek gatavošanās 

svētkiem varēja redzēt Pušas amatierteātra 

iestudētajā lugā „ Posym sovs Joņeits”, kur 

par piedalīšanos un aktīvu atbalstu jāpateicas 

I.Dzenei, A.Afanasjevam , V.Beitānei, 

P.Rutkovskim , I.Ratnikam. Līgo svētkos par 

tradīciju ir kļuvuši sporta svētki: volejbols, 

badmintons, Šogad arī tika rīkotas stafetes 

pieaugušajiem un sadarbībā ar biedrību 

„Novus”  stafetes bērniem. Visi dalībnieki par 

piedalīšanos saņēma Līgo svētku gardumus. 

Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem par 

piedalīšanos! 

 

 

 

RrL. 

L. Ratnikas teksts, R.Litkes un K.Butleres 

foto 
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Pušā realizēts projekts "Skatuves stangu, skatuves audumu un priekšgaismu stangu iegāde un 

uzstādīšana" 

 

 Ir realizēts Rēzeknes novada pašvaldības 

ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. 

„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 

19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” ietvaros iesniegtais projekts 

„Skatuves stangu, skatuves audumu un 

priekšgaismu stangu iegāde un uzstādīšana” 

(Nr.17-01-AL15-A019.2202-000041). 

Projekta īstenošanā Pušas Tautas namam ir 

iegādāti un uzstādīti skatuves audumi, 

skatuves priekšgaismas un gaismas (6 

prožektori). 

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 

6988,58 no kurām publiskais finansējums ir 

EUR 6289,72. Līdzfinansējumu EUR 698,86 

nodrošināja pašvaldība. 

               Projekta vadītāja Mārīte Šadurska 

Jauniešu neformālās apmācības “Amati Rēzeknes novadā 

Latvijas simtgades griežos” 
 

   No 10. jūlija līdz 13. jūlijam Pušā tika 

īstenots Rēzeknes novada atbalstītais nometņu 

un neformālo apmācību projekts ”Amati 

Rēzeknes novadā Latvijas simtgades griežos 

“. Neformālajās apmācības piedalījās 20 

Pušas pagasta jaunieši vecumā no 8 līdz 23 

gadiem.  

   Jaunieši četru dienu garumā lietderīgi 

pavadīja brīvo laiku un guva priekšstatus un 

zināšanas par amatiem agrāk un tagad. 

Praktiski piedalījās dažādās aktivitātēs.  

   Pirmajā dienā jaunieši devās uz Čornajas 

pagastu, lai gūtu priekšstatus par biškopību. 

Biškopības nozare tika izvēlēta tāpēc, jo 

iepriekšējās neformālajās apmācībās jaunieši 

izteica vēlmi uzzināt par to. Jauniešiem bija 

iespēja liet no vaska sveces, pagatavot 

rāmīšus, nodegustēt medu, bišu maizi un 

ziedputekšņus. Tālāk brauca uz zemnieku 

saimniecību “Rudo kumeļu pauguri”. Tur 

apskatīja ļoti daudz mājdzīvnieku un uzzināja 

informāciju par tiem. Bērni vizinājās ar vērsi, 

zirgu un poniju. 

   Otrajā dienā jaunieši kājām gāja uz 

zemnieku saimniecību Pušas pagastā pie 

Marijas un Andra, lai gūtu priekšstatus par 

augļkopību un lopkopību. Pēcpusdienā brauca 

uz mežu, kur Ilmārs pastāstīja par 

mežsaimniecības nozari, veica dažādus 

praktiskus uzdevumus.  

   Trešajā dienā jaunieši brauca uz Rēzekni, lai 

piedalītos muzejpedagoģiskā nodarbībā “Kā 

top maize?” Latgales Kultūrvēstures muzejā. 

Pēcpusdienā jaunieši devās uz Adamovas z/s 

Apkalnmājām, kur iepazinās ar ādas veidiem 

un izstrādājumu tapšanas noslēpumiem, 

apskatīja ekspozīciju zāli un amatu darbnīcu, 

izgatavoja atslēgu piekariņus. 

   Ceturto dienu jaunieši pavadīja pie Pušas 

ezera peldoties, ieturēja pikniku. 

   Apmācības tika īstenotas ar Rēzeknes 

novada izglītības pārvaldes finansējumu. 

 Paldies Pušas pagasta pārvaldei par telpām 

un visiem uzņēmējiem, kuri piedalījās šajā 

projektā, īpaši liels paldies Runtovsku 

ģimenei un Ilmāram Ratnikam. 

   Apmācības realizēja Pušas biedrība 

“Novus”, paldies biedriem – Rasmai, Līgai, 

Evijai, Mārītei, Rihardam par palīdzību 

apmācību realizēšanā.  

 

            Projekta koordinatore Indra Dzene. 
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Stikla apgleznošana. 

Zīmējumi uz stikla ir neparasti un 

izbrīna ar savu maģisko daiļumu. Nav jābūt 

māksliniekam un nav jāprot gleznot, lai spētu 

radīt  burvīgus zīmējumus! Stikla 

apgleznošanā izmanto speciālas tehnikas, kas 

ļauj cilvēkam, bez gleznošanas prasmēm radīt 

apbrīnojamus mākslas darbus. No parastiem 

stikla traukiem var radīt izcilas gleznas! 

Tāpēc arī Pušas TN 25. jūlijā notika stikla 

apgleznošanas darbnīca, uz kuru bija 

ieradušies mazi un lieli dalībnieki. Radošās 

darbnīcas laikā varēja izjust gaismas un krāsu 

spēli , jo no vienkārša stikla krūzītes, glāzes 

vai burciņas, tapa grezni stikla trauki .Krāšņi  

ziedi, taureņi un Latvju zīmes ir daži no 

zīmējumiem, kas tika zīmēti uz stikla. 

Izdaiļots stikla trauks  ne tikai atsvaidzina 

mājas interjeru, bet ir laba dāvana vārda un 

dzimšanas dienas gaviļniekam. 

Paldies par atsaucību  radošās darbnīcas 

dalībniekiem! 

 

 

L.Ratnikas teksts un foto 

 

Piedalījās izzinošā pārgājienā 
  

Spītējot karstajam un sutīgajam 

laikam jūlija beigās Pušas pagasta jauniešiem 

tika dota iespējan piedalīties izzinošā 

pārgājienā, tādējādi lietderīgi izmantojot 

vasaras brīvlaika dienu.  
Dalībniekiem bija jāatceras ne tikai 

rakstītprasme, kas bieži vien vasarā 

aizmirstas, bet arī jākļūst par bioloģiem, 

matemātiķiem un pat filozofiem. Lai zibaudīt 

pikniku, visiem bija jāpiedalās malkas 

iegūšanas talkā, jāiemācās iekurt ugunskurs, 

kas par spīti mitrajai malkai nebija viegli, 

jāsagatavo iesmi no dabas materiāliem un 

pašiem jāpagatavo sev ēdiens. Baudot maltīti 

katram bija jāpilda arī radoši uzdevumi. 

Jauniešiem bija jāatceras pasaka par zelta 

zivtiņu un pašiem jāuztaisa sava zelta zivtiņa, 

kurai bija jālūdz ne tikai kvēlāko vasaras 

sapņu piepildījums, bet arī tā “jāapģērbj”, kā 

arī jādod zivij vārds, kura izvēle bija 

jāprezentē pārējiem dalībniekiem. Kad zivs  

 

bija gatava, tā bija jāliek tīklā. Kad tīkls bija 

pilns ar zivīm, tas katram dalībniekam 

noteiktu ceļa gabalu atpakaļceļā bija jāaiznes 

uz Pušu un jāziedo Pušas ezeram, lai 

vēlēšanās piepildītos. Paceļam bija jāatrod 

desmit dažādu šķirņu un krāsu ziedi, 

jāatpazīst piecu dažādu koku lapas, jāsaskaita 

visas ceļā sastaptās govis, siena ruļļi, jāķer 

zeltas zvīņas u.c. uzmanības uzdevumi, par 

kuru izpildīšanu katrs dalībnieks varēja 

nopelnīt ēdamu naudu – vefeles ar naudas 

apdruku.  

Paldies visiem, kas piedalījās! 

 

                                  Mārīte Šadurskas teksts. 

  

Atbildīgais par izdevumu: L.Ratnika 
 (liga.ratnika@rezeknesnovads.lv) 
Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde. 

 
 


