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Rudens kā rudens… 

 

 
Es skatos sārtā kļavas lapā, 

Ko rudens vējš un lietus kapā, 

Tik sārta tā kā saule rietā. 

Šī lapa dabas vēstule, 

Ko raksta koka dvēsele. 

Par savu sauli pasaulei, 

Par to, cik maigs bij' pavasar's 

Kad plauka zēla katrs zars, 

Ko skāra vēlīgs saules stars. 

Par to, ka saule vasarā 

Tai dzēla tā kā negudra, 

Un rimās tikai vēlu vakarā. 

Par to, ka miers reiz vajadzīgs, 

Ka saules skatiens tagad slīps, 

Bet rudens vējš tai vienaldzīgs. 

 

Vēstule galā 

Un citām to līdzi 

No zara vējš noplēsis 

Cels debesīs. 

Vēstuli atradīs 

Vientuļā ielā 

Kāds sētnieks no rīta 

Un prom aizslaucīs. 

 
  

(„Igo”, Vēstule) 
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Pušā aizvadīts „Kartofeļfests” 
 

Septembris ir laiks, kad sākas lielās 

kartupeļu vākšanas talkas, kad domājam, kā šo 

vērtīgo produktu saglabāt līdz nākamajai ražai, 

jo latvietim sātīgas pusdienas noteikti saistās ar 

kartupeļu piedevu, ne velti šo gardo bumbuli 

mēdz saukt par mūsu otro maizi. Lai gan mēs 

arī neesam tik naski buļbu, tupeņu, guļbu, 

kartošku, rāceņu, pampāļu, zempupu ēdāji, kā, 

piemēram, 

kaimiņi 

baltkrievi, 

tomēr katrs 

mūsu valsts 

iedzīvotājs 

gadā apēd 

130 kg 

kartupeļu, 

kas, pēc 

speciālistu 

domām, ir 

pietiekami daudz. 

Tieši tāpēc septembra pēdējā nedēļā 

pušānieši par godu ražas svētkiem nosvinēja 

„Kartofeļfestu”, kur salīdzinājumā ar pagājušo 

gadu, kad godā tika celts ābols, šogad 

cildinājām un galdā likām kartupeli. Lai 

piedalītos pasākumā, dalībniekiem, kas 

pasākuma sākumā tika celti talcinieku godā, 

līdzi bija jāņem lielākais šogad izaudzētais 

kartupelis. Jāatzīst, ka pušānieši bija krietni 

pacentušies – uz izstādi tika nesti ne tikai 

lielākie, pumpainākie un gludākie, bet arī 

krāšņāk izrotātie kartupeļi, kas bija pārtapuši par 

ežiem, putniem un pat cilvēkiem, tieši tāpēc 

labākos nācās noskaidrot ar balsojuma 

palīdzību. Par uzvarētājiem tika atzīti Līga 

Viļuma, Viktorija Beitāne, Daniela Paplavska. 

Pasākuma gaitā talciniekiem bija jārāda 

arī savas zināšanas, piemēram, no kurienes 

kartupelis nācis, cik vecs tas ir, cik veci ir čipsi, 

kur atjautīgākie balvās ieguva dažādas 

saimniecībā 

noderīgas lietas. 

Taču 

,,Kartofeļfests’’ 

nebūtu īsti svētki, ja 

netiktu izlocīti arī 

kauli. Talciniekiem 

ar saimnieces 

palīdzību spēļu 

veidā bija jāizdzīvo 

kartupeļu šķirošana 

mazajos, lielajos un 

sēklas, jāizspēlē ģimenes brauciens pie 

vecmāmiņas uz kartupeļu talku, jāglābjas no 

kartupeļu maisa staipīšanas un jāsacenšas 

tupeņu mizošanā. Līdz ko muskuļi bija iesildīti, 

saimniece savus talciniekus aicināja arī pie 

galda, kur katrs varēja izbaudīt kartupeļu 

pankūkas, kas allaž priecē gan lielus, gan mazus 

vēderus. 

Saimniece saka sirsnīgu paldies visiem 

talciniekiem, kas piedalījās „Kartofeļfestā”, un 

nākamajā gadā aicinās ciemos, lai visi kopā 

godinātu kādu citu dārzeni. 

M. Krasnobajas teksts un foto 
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Rēzeknes novada dienas aizvadītas ražīgi 

 
Ģimenes dienā Pušā tapa „Pušys liduotuojs” 

 
Diegi, stieples, dēļi, drātis, niedres 

piecas darbīgas rokas – tieši šādi izejmateriāli 

bija vajadzīgi, lai pušānieši tiktu paši pie sava 

niedru lidaparāta, kas tapa Pušas centrā vietā, 

kur pagājušajā gadā atradās niedru laiva. Jau 

deviņos no rīta piecas darbīgas Pušas dāmas – 

Mārīte, Evija, Jana, Ināra un Diāna sienot niedru 

kūlīti pie kūlīša svelmainajā saulē ar lielu 

aizrautību un azartu pušāniešiem, ciemiņiem un 

garāmbraucējiem par prieku nepilnu sešu stundu 

laikā radīja transportlīdzekli, kas ne tikai 

skatījās nākotnē, saulē un debesīs, bet arī 

liecināja par to, ka darbojoties kopā, esot 

saliedēti un darbīgi, mēs paši varam veidot ne 

tikai savu dzīvi, bet arī vidi, kurā dzīvojam, 

tādējādi priecējot ne tikai sevi, bet arī citus. 

 

 

„Pušys liduotuojs” ar „būvētājām” 

 

M. Krasnobajas teksts 

I. Rutkovskas foto 

 

Zelta pāris arī Pušā 

 

Jau vairākus gadus pēc kārtas ģimenes 

dienas centrālais pasākums tiek rīkots Verēmu 

pagastā, kurā pulcējas kuplākās, izpalīdzīgākās, 

talantīgākās, nesavtīgākās Rēzeknes novada 

ģimenes un zelta pāri.  

Pušas pagasts zelta pāra nominācijai izvirzīja 

Bauguļu ģimeni, kura šogad nosvinēja 50 gadu 

kāzu jubileju. Lai arī galveno nomināciju 

Zinaīda un Leonards neieguva, tomēr viņi mums 

rāda piemēru, ka saticība, sapratne  un abpusējā 

cieņa ir stipras ģimenes pamats.  

 

Zinaīda un Leonards Bauguļi – Pušas zelta pāris 

 

Zelta pāris valša ritmos 

 

M. Krasnobajas teksts un foto 
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Amatnieku dienā „Dūma” arī Pušā 

 
Katram cilvēkam ir dabas dots talants. 

Lielākā vai mazākā mērā spējam radīt unikālas, 

vienreizējas un neatkārtojamas lietas. Ne velti 

pastāv viedoklis, ka labākās un mīļākās dāvanas 

ir mūsu pašu rokām darinātas. Šādos 

darinājumos var ieguldīt ne tikai savu enerģiju, 

bet arī labas domas un vēlējumus. 

Tieši ar šādu mērķi amatniecības dienas ietvaros 

savu veikumu izstādē „Šudiņdīna reitdīnai” 

atklāja radošā darbnīca un projekts „Dūma” 

(latviski Doma). Ar Rēzeknes novada 

pašvaldības, radinieku un draugu atbalstu divas 

radošas meitenes – Sanita Zunda un Ilze Čudare 

ir uzsākušas radošo darbību. Viņu mērķis ir 

pierādīt, ka no dažādām saimniecībā 

neizmantojamām un savu dzīvi nokalpojušām 

lietām var radīt interesantus mākslas darbus, 

dāvanas un vienkārši skaistus dekorus. Tukšas 

stikla pudeles var pārdzimt par brīnišķīgām 

vāzēm, no 

vecām skaņu platēm var radīt skaistus saldumu 

un augļu traukus, no daudziem apnikušajiem 

reklāmas bukletiem var radīt skaistus papīra 

traukus. Viss, kas ir vajadzīgs – tā ir izdoma, jo 

tad arī tukša konservu bundža vai arī pistāciju 

čaulas var iegūt jaunu dzīvi.  

Izstāde interesentiem bija pieejama Pušas tautas 

nama zālē no 15. jūlija līdz 1. augustam.  

 

„Dūmas” autores 

M. Krasnobajas teksts un foto 

 

Pušānieši veidoja origami 

 
Izstāžu un mākslas dienu ietvaros Pušā 

tika rīkota origami veidošanas darbnīca, kurā 

dalībnieki no vairākiem simtiem papīrīšu 

veidoja kādu interesantu lietu. Jāatzīst, ka 

grūtākais un darbietilpīgākais process bija tieši 

paša darba materiāla sagatavošana – papīra 

graizīšana un locīšana. Tomēr tas nebija šķērslis 

vairāku stundu azartiskam darbam, liekot 

papīrīti pie papīrīša. Vienam pie sirds gāja  

gulbis kā mīlestības simbols, savukārt kādam 

citam vāze vai arī groziņš. Kā atzina viena no 

radošās darbnīcas dalībniecēm Evija Vociša, tad 

„ieejot azartā, ir vienalga, cik daudz laika tas 

aizņem. Galvenais ir gandarījums par 

galarezultātu.” 

Origami gulbīši 

 

M. Krasnobajas teksts un foto 
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Jaunatnes dienā  atklāja transportlīdzekļu 

sezonu „Gāzi greidā”  
 

Lieli un mazi velosipēdi, trīsriteņi un citi riteņi – 

ar šādiem „braucamrīkiem”  Pušas pagasta bērni 

kopā ar ģimenēm devās uz transportlīdzekļu 

sezonas atklāšanas parādi „Gāzi greidā”. Pirms 

parādes gājiena dalībnieki piedalījās divās 

radošajās darbnīcās, kurās katram no 

dalībniekiem bija jāizgatavo rota sev – lielas vai 

mazas sarkanas lūpas, ūsas, tauriņi, brilles, 

cepures un šlipstes. Līdz ko sevis izrotāšana bija 

beigusies, dalībnieki piedalījās arī fotosesijā, 

kur modeļu lomā iejutās Daniela Paplavska, 

Sintija Elizabete Ratnika, māsas Sintija un 

Luīze Poplavskas, Armands un Amanda 

Afanasjevi, Arta Zuja, Keita Litke, kā arī viņu 

vecāki un vecvecāki. Savukārt otrajā darbnīcā 

dalībniekiem bija jāizrotā arī savi spēkrati, ar 

kuriem vēlāk devāmies gan parādes braucienā, 

gan arī piedalījāmies stafetēs. Jāsecina, ka 

lielākajai daļai dalībnieku sirdij tuvāki bija 

košās krāsas rotājumi, tostarp, krāšņas bantes, 

lentas, taureņi un smaržīgi ziedu un ceriņu 

pušķi, kā arī krāsainu papīra virteņu puduri. Kā 

atzina darbnīcas dalībniece Daniela Paplavska, 

tad „ir vasara, tāpēc arī gribas krāsainu, gribas 

kaut ko darīt. Ziema ir tas laiks, kad neko 

negribas.” 

Tā kā pasākums tika rīkots jau otro gadu pēc 

kārtas, to ir paredzēts rīkot arī nākamgad. 

 

 

Radošās darbnīcas veikums 

 

Parādes brauciens 

M. Krasnobajas teksts un foto 

 

,,Sīna i pīna ceļš’’ Pušā 

 
Lauku dienu ietvaros Pušas pagastā savu siena 

pļaušanas prasmi centās pierādīt divpadsmit 

azartiskākie Pušas pagasta iedzīvotāji. 

Dalībniekiem bija jānopļauj siena vāls divos 

virzienos, lai sacenstos par kādu no 

nominācijām. Par taisnākā vāla īpašnieku kļuva 

Ilgvars Čivkulis, kuram spēcīgs konkurents bija 

nominācijas „vecākais pļāvējs’’ ieguvējs 

Eduards Stikuts. Savu pļaušanas prasmi 

pierādīja arī Pušas dāmas, kuras ieguva vairākas 

nominācijas. Par jaunāko pļāvēju kļuva Līga 

Viļuma, bet par biezākā vāla īpašniece tika 

atzīta Inese Čivkule. Lai arī daudzi dalībnieki 

liedzās, ka viņi sienu pļaut neprot, neviens 
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kurmju alām jumtus nenorāva. Sacensību gaitā 

tika nolemts, ka ir jāizdala arī īpašā nominācija 

– „pa kreisi velkošais pļāvējs”, kurš nopļāva 

vislīkāko vālu, kur par uzvarētāju kļuva Raitis 

Siņavskis.  

Ņemot vērā to, ka siena pļaušana vasarā ir 

aktuāla tēma, sacensību laikā radās arī ideja par 

pļaušanas platību paplašināšanu un sacensību 

plašāku rīkošanu nākamgad.  

 

 

Uzvarētāji

M. Krasnobajas teksts un foto 

 
                 Ilgvars Čivkuls pļauj sienu                   

Ar Dīvu! 
 

1. jūnijā savu pēdējo svēto misi Pušas 

Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā 

novadīja priesteris Mihails Sivickis, kurš Pušas 

draudzē nokalpoja gandrīz astoņus gadus. 

Pateicībā par ieguldīto darbu, kalpošanu 

draudzes labā priesterim Pušas draudzes vārdā 

tika pasniegta arī pateicība ar mūsu baznīcas 

attēlu fonā kā atmiņu. 

Atvadoties no Pušas draudzes, priesteris teica: 

„Nasaleidzynojit nuokušū prīsteri ar mani. 

Naaizvītuojamu cylvāku nav.”   

Pateicībā par nokalpotajiem gadiem Pušas 

draudzē priesteris katram mises dalībniekam un 

viņu tuviniekiem par atmiņu uzdāvināja arī 

atklātnīti ar lūgšanas vārdiem „Svātais Mikeļ, 

lyudz Dīvu par mums!” 

 

 

 

 

 

 
Kopbilde ar mises dalībniekiem 

M. Krasnobajas teksts un foto 

Atbildīgais par izdevumu: M. Krasnobaja 
Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde  


