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…kā saule augšāmcelsies 
 

Tīrumu ieplakās, meža ielokos vēl aizķēries 

aizejošās nakts tumsas plīvurs. Bet drīz, drīz saule 

to aizgaiņās, dāvājot gaismu un siltumu un gaismu 

katram kokam, akmenim, upei un tīrumam, katrai 

dvēselei. 

Dabā viss būs tāpat kā pirms 2014 gadiem, kad 

sievietes rīta agrumā atnāca pie mācītāja kapa un 

bālajā gaismā to ieraudzīja tukšu esam. Viņš bija 

uzvarējis nāvi, paaudžu paaudzēm dāvājot ticību 

un pārliecību, kas tas ir iespējams… 

Divtūkstoš gadu cilvēce svin Tās Dienas atceri, 

divtūkstoš gadu glabā šo ticību dvēseles 

nemirstībai. 

Dievs, palīdzi jaunajām paaudzēm, kas nāks pie 

mums, nesamaitāt šo ticību pret neticības, 

visatļautības, visvarenības, augstprātības un 

lepnības spīdīgajiem grabuļiem... 

Mārīte 

 

 

 

 

 

Vēju šūpoles augšā un lejā 

Līdz pat galotnei sirdi nes līdz. 

Lai caur Lieldienu gaismu no jauna, 

Atkal tiek dāvāts cerību rīts. 

Lai saules atgriešanās vairo spēkus  

paveikt iecerēto, lai dabas atmoda nes 

veselību, labas domas un ticību rītdienai! 

Mīlestību un sirds gaisumu Lieldienās! 

Pušas pagasta pārvaldes vārdā vēl Vitālijs 

Butlers

 

Lieldienu afiša 
 

19.04. plkst. 12:00 Olu krāsošanas darbnīca. Līdzi jāņem vārītas olas un smalka 

otiņa 

20.04. plkst. 15:00 Olu meklēšanas sacensības. Pulcēšanās pie TN 

plkst. 19:00 Lieldienu koncerts „Ūleņbūleņš”. Piedalās „Pirmais solis”, 

„Vuolyudzeitis”, māsas Reines no Dziedošajām ģimenēm, kā arī Pušas 

amatierteātris ar izrādi „Ontans i sābri” 

plkst. 22:00 Lieldienu prieka vakars jeb balle kopā ar brāļiem Puncuļiem. 

Ieeja: 1,42 EUR (1 Ls)  
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Iedzīvotāju kopsapulce 
 

Pušas pagasta pārvaldes zālē 4.aprīlī notika 

iedzīvotāju tikšanās ar Rēzeknes novada domes 

priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu un Rēzeknes novada 

pašvaldības izpilddirektoru Jāni Trošku.  

Pušas pagasta pārvaldes priekšsēdētājs Vitālijs 

Butlers sniedza plašu ieskatu par 2013. g. 

paveiktajiem darbiem, budžetu, projektiem un 

jauninājumiem pagastā. Iedzīvotājiem tika dota 

iespēja uzdod priekšsēdētājiem arī kādus sev 

interesējošus jautājumus un saņemt uz tiem arī 

atbildes. 

 Savukārt Švarca kungs kopsapulces dalībniekiem 

sniedza atbildes par Pušas pagasta nākotnes 

redzējumu un to, ka iedzīvotāji būs pirmie, kuri 

uzzinās par izmaiņām, ja tādas būs.  

,,Puša ir tā vieta, kur cilvēki dara paša, nevis gaida 

kaut ko no augšas’’, teica Švarca kungs. Tā arī 

dzīvosim…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Krasnobajas teksts un foto

 

Pušys „Vuolyudzeitis’’  iedziedāja 

Audriņus 
 

29. martā Audriņu kultūras namā notika Rēzeknes 

novada vokālo ansambļu ikgadējais sadziedāšanās 

koncerts. Pasākumā piedalījās 20 vokālie ansambļi 

no Rēzeknes un Viļānu novada.  

„Kultūras namos vokālie ansambļi ir pasākumu 

balsts. Tie rada vajadzīgo noskaņu,” atzina Rēzeknes 

novada domes Kultūras nodaļas vadītāja Ināra 

Pleikšne. 

Parādīt savu sniegumu, novērtēt citu izpildījumu un 

pabūt kopā Rēzeknes rajona vokālie ansambļi 

vienuviet sabrauc katru gadu. Arī viņiem ir svarīga 

kopības sajūta.  

Šogad pasākumā piedalījās arī Pušas tautas nama 

sieviešu vokālais ansamblis „Vuolyudzeitis” (Rita 

Babre, Rasma Dzene, Anna Beča, Anna Rutkovska, 

Valentīna Drozde, Lilija Čivkule) vadītājas Ritas 

Babres pavadībā. 

 „Vuolyudzeitis” šogad  izpildīja divas dziesmas - A. 

Pētersona „Vēji aizpūš gadus” un S. Šmita, C. 

Gabraina „Strūgu”, ar ko pušānietes skatē kopumā  

ieguva 3. pakāpes diplomu. 

Kā atzina žūrijas komisija, tad šogad kopējais 

novada ansambļu izpildījums bijis viduvējs. Tātad, 

žūrija ir bijusi diezgan barga…Bet galavenais ir 

piedalīties, paskatīties citus. Būt.. 

Kritika ir vajadzīga, lai spētu sevi novērtēt un 

parādīt vēl augstākā līmenī! 

Jāpiebilst, ka, pateicoties pagasta pārvaldes 

atbalstam, ”Vuolyudzeitis” tagad var uzstāties 

jaunos pavasarīgos tērpos. 

 

Lai skaisti skan! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

M. Krasnobajas teksts 

I. Čivkules foto
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Konkursa „Rēzeknes novada 

uzņēmums 2013”  laureāti arī no Pušas 

pagasta 
2013. gada vasarā Rēzeknes novada pašvaldība 

izsludināja konkursu  „Rēzeknes novada uzņēmums”  

lai noskaidrotu un godinātu novada labākos 

uzņēmējus, kuri ar savu darbu veicina 

uzņēmējdarbības vides attīstību , nodarbinātību un 

novada teritorijas pievilcību un atpazīstamību.  

      SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs” Rēzeknes nodaļa sadarbībā ar Pušas pagasta 

pārvaldi  konkursam izvirzīja divas saimniecības. 

Nominācijai “Gada  uzņēmums” tika pieteikta  SIA 

“LMKO”- īpašnieki  Marija un Andris Runtovski.  

Lauku sēta  „Mežmala”, kuras īpašnieki ir  Helēna 

un Boļeslavs Mundas, tika pieteikta nominācijai 

„Gada amatnieks”. Rudenī uzņēmējus viņu darba 

vietās apmeklēja konkursa vērtēšanas komisija 

septiņu cilvēku sastāvā, kas pēc tam, rūpīgi 

izvērtējot, noteica šī gada veiksmīgākos uzņēmējus. 

Konkursa dalībnieki un laureāti tika sumināti šī gada 

19. martā – Rēzeknes novada pašvaldības rīkotajā 

pasākumā “Uzņēmēju diena”.   

       Nominācijai “Gada uzņēmums” novadā tika 

izvirzīti 10 pretendenti. Par laureātu šajā uzņēmumu 

grupā tika atzīts Marijas un Andra Runtovsku 

uzņēmums SIA LMKO”, kas balvā saņēma jaunā 

mākslinieka Aleksandra Rezvova dizaina objektu. 

       Marija un Andris Runtovski apsaimnieko 150 ha 

zemes. Viņi ir Latvijas Augļkopju asociācijas biedri 

un divu kooperatīvu biedri – LPPKS  „TRIKĀTA 

KS” un  LPKS  „LATRAPS”. Saimniecībā ir 

realizēti pieci projekti, kas ir liels ieguldījums 

saimniecības ražošanas bāzes attīstībā un 

modernizācijā. Galvenā uzņēmuma nodarbošanās ir 

lauksaimniecība – piena lopkopība, graudkopība, 

augkopība un augļkopība. Mērķtiecīgi plānojot un 

atbilstoši plānam īstenojot lauksaimnieciskās 

ražošanas procesu, tiek veicināts lauksaimniecības 

uzņēmuma ekonomiskās darbības rādītāju 

pieaugums un konkurētspēja. „Dzīve mums lika 

mācīties, mēs to darījām un esam iemācījušies, un 

joprojām mācamies”. Šos vārdus apliecina  Marijas 

un Andra Runtovsku panākumi saimniecības 

attīstībā. 

Nominācijai „Gada amatnieks” tika izvirzīti 5 

uzņēmumi. Starp tiem arī mūsu pagasta Lauku sētas 

„Mežmala” īpašnieki - nenogurdināmie Helēna un 

Boļeslavs Mundas.  Māju saimnieki nodarbojas ar 

grozu pīšanu no skaliņiem. Savā klētī ir izveidojuši  

muzeju - Lauku sēta “Mežmalas”, kurā ar lielu 

neatlaidību un uzņēmību vienkopus ir savākti 

darbarīki, sadzīves priekšmeti un daudzi citi 

eksponāti, kas  stāsta par iepriekšējo paaudžu dzīvi 

un sadzīvi. Helēnas un Boļeslava Mundu radītās 

vērtības veicina novada atpazīstamību un amatu 

prasmju popularizēšanu 

Pušas pagasta pārvalde un iedzīvotāji pievienojas 

sveicēju pulkam un saka Jums sirsnīgu paldies par 

pagasta tēla popularizēšanu un veiksmīgu 

uzņēmējdarbību! Lai izdodas visas nākotnes 

ieceres! 

Laureāti - Marija un Andris Runtovski 

 

Helēna un Boļeslavs Mundas 

V. Jekimovas teksts 

M. Ļaksas foto
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Pušānieši „Dasadūra dabasim” 
 
Dasadūrt dabasim – tā ir metafora. Dasadūrt 

dabasim var tikai ar sirdi, domām, dvēseli un 

atvērtību. Tieši to 28.februārī skatītājiem sniedza 

Rēzeknes novada vokālās studijas „Skonai” jaunieši, 

kuri izdziedāja un izdejoja savu pirmo 

oriģināluzvedumu „Dasadūrt dabasim”. 

Koncertiestudējumā dzirdamās dzejas vārsmas un 

dziesmu tekstus sarakstījusi Ineta Atpile-Jugane, 

mūziku uzvedumam sacerējusi „Skonai” vadītāja 

Guntra Kuzmina, savukārt dejas soļos to visu 

„ietērpa” horeogrāfs Edgars Jukna. 

Pateicoties Pušas pagasta pārvaldes priekšsēdētājam 

Vitālijam Butleram, pagasta iedzīvotājiem tika 

piešķirts bezmaksas transports doties uz šo 

brīnišķīgo koncertu un izjust mīlestības mēneša 

saldo dvesmu. Koncerts aizritēja kā pieskāriens, tik 

pēkšņs…  
 

 

 

 

 

 

M.Krasnobajas teksts  

M. Ļaksas foto

 

Mīlestības māksla un māksla mīlestībai 

 

Katrs darbs, ko Tu dari, ir jādara ar mīlestību, jo 

tikai tad tas izdosies. 

Tieši to var teikt arī par pušāniešiem.  Par godu Sv. 

Valentīna dienai 16. februārī Pušas pagasta 

pārvaldes sociālajā kabinetā norisinājās radošā 

darbnīca „Dekupāža”. Tās laikā dalībnieki dekupēja 

šķīvjus, vāzes, paplātes, bļodas,  

glāzes, krūzes un citu sev ikdienā nozīmīgus  

priekšmetus, kurus nolikt kādā mājās redzamā vietā 

un priecēt ne tikai sevi, bet arī citus. 

Radošajā darbnīcā piedalījās Dzeņu, Afanasjevu, 

Paplavsku, Ratniku, Rutkovsku, Strodu, Pavlovsku 

un Krasnobaju ģimenes. Paldies par kopā būšanu un 

mīlestības svētku noskaņu!  

 

 

 

M. Krasnobajas teksts un foto
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Zemledus makšķerēšanas sacensības 

Pušā 
 

Jau otro gadu pēc kārtas Pušas ezers vilināja 

aktīvākos zemledus makšķerēšanas dalībniekus, kuri 

varētu savā starpā sacenstos vairākās nominācijās: 

lielākais loms kā arī lielāka un mazākā zivs. 8. 

februāra  rītā  laika apstākļi makšķerēšanai bija ļoti 

vilinoši, tāpēc arī dalībnieku skaits, salīdzinājumā ar 

pagājušo gadu, bija daudz lielāks.  Savu veiksmi 

izmēģināt Pušas ezera dāsnumu bija ieradušies arī 

konkurenti no Rozentovas. Dienas gaitā laika 

apstākļi makšķerniekiem kļuva pavisam nedraudzīgi, 

tieši tāpēc līdz finišam izturēja stiprākie. Sacensības 

tieši tāpēc ir domātas – lai noskaidrotu izturīgāko. 

Šogad par lielākā loma ieguvēju kļuva rozentovietis 

Vjačeslavs Jermolajevs, savukārt pārējās 

nominācijas palika pušāniešiem. Par 2. vietas un 

lielākās zivs īpašnieks šogad kļuva Pēteris 

Rutkovskis, bet 3. vietā ierindojās Aleksandrs 

Kudrjašovs (pagājušajā gadā 2. vieta). Vissīvākā 

konkurence, tāpat kā iepriekšējā gadā, bija vērojama 

tieši mazākās zivtiņas uzvarētāja noskaidrošanā. 

Trim sacensību dalībniekiem bija izdevās tikt pie 

zivtiņas, kas svēra vien nieka 5 gramus, bet 

galarezultātā par uzvarētāju kļuva Antons Vaičulis – 

viņš  bija arī pirmais dalībnieks, kurš pieteicās šīm 

sacensībām jau labu laiciņu iepriekš. Neviens no 

sacensību dalībniekiem nepalika tukšā – kādam 

paveicās vairāk, kādām mazāk. Uzvarētāji saņēma 

diplomus un dāvanas. Pušas ezers ar zivīm 

neskopojas un arī nākamgad gaida zemledus 

makšķerniekus, lai visi kopā lietderīgi pavadītu 

brīvo laiku, atpūstos un pierādītu savu veiksmi lielā 

loma iegūšanā. Ne asakas! 

           

 

 

 

M. Krasnobajas teksts un foto 

 

 

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM 

 
Vēl līdz  1. maijam var iesniegt LAD Lauku 

bloku precizēšanas pieprasījumu par zemi, kas jau ir 

sakopta uz bloku precizēšanas brīdi. Pēc 1. maija 

iesniegtos precizēšanas pieprasījumus LAD ir tiesīgs 

noraidīt. 

Īpašais atbalsts par liellopiem   līdz 100 euro 

par liellopu (telēm- par gaļas šķirni vai gaļas 

krustojuma, visiem buļļiem). Liellopiem jāatrodas 

atbalsta pretendenta ganāmpulkā vismaz 6 mēnešus 

un 16 mēnešu vecumu jāsasniedz  2014. gada laikā. 

Platību maksājumu iesniegums jāiesniedz līdz 15. 

maijam. Atbalsttiesīgo liellopu skaits tiks noteikts 

pēc LDC datiem uz 31.12.2014. 

LAD avansa maksājumus izmaksās ātrāk. 

Pieņemts lēmums izmaksāt lauksaimniekiem avansu  

50% apmērā par pārejas posma valsts atbalstu ( 

atdalītais PPVA par platībām –APL un laukaugu 

platībām –ALA) jau pēc 1. maija. Pirmajiem 

izmaksās tiem lauksaimniekiem, kuri līdz šā gada 1. 

maijam būs iesnieguši platību maksājumu 

pieteikumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 

(EPS). Pārējiem klientiem avansu izmaksas tiks 

uzsāktas jūnijā. 

Par kūtsmēslu krātuvēm 2014. gada 27. jūlijā 

beidzas  pārejas periods, kurā lopkopības 

uzņēmumiem ir jānodrošina kūtsmēslu 

apsaimniekošana atbilstoši MK noteikumiem 

Nr.628, kas paredz, ka kūtsmēslu krātuve 

nepieciešama visās saimniecībās, kur ir 10 un vairāk 

dzīvnieku vienības. Lauku atbalsta dienests (LAD) 

izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu no 

09.05.2014. līdz 09.06.2014. jaunu kūtsmēslu 

krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju 

rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu   un 

stacionāro iekārtu iegādei.  

Par akcīzes degvielu  Dīzeļdegvielas iegādei 

2014. gadā no 10. aprīļa līdz 2. jūnijam iesniedz 

LAD iesniegumu. Atbrīvojumu dīzeļdegvielai ir 

tiesīgs saņemt lauksaimnieks, kurš veic saimniecisko 

darbību, ir reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs. 

Ienākumiem no 1 ha jābūt vismaz 284.57 euro un  

0,2 liellopu vienības uz 1 ha pļavas un ganības vai 

aramzemē sēto zālāju. 
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Par Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Rēzeknes nodaļas rīkotajiem semināriem 
 

      22. aprīlī Pušas pagasta pārvaldē LAD  izsniegs 

lauku platījumu iesniegumus 2014.g.  

23.aprīlī (Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, semināru 

zālē, pl.10:00 – 14:30) notiks seminārs „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta saņemšanas iespējas 

lauksaimniekiem, izpildāmie nosacījumi un 

kontroles kārtība” 

24.aprīlī (Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, semināru 

zālē, plkst. 09:30 – 12:30) notiks seminārs 

„Kūtsmēslu krātuvju būvniecība un 

rekonstrukcija”. 

Seminārā informāciju sniegs Valsts vides 

dienesta Rēzeknes reģionālas vides pārvaldes 

pārstāvis par kūtsmēslu apsaimniekošanai 

izvirzītajām vides prasībām un  Rēzeknes 

novada pašvaldības būvvalde informēs par 

mēslu krātuvju izveides nosacījumiem un 

kārtību. Ir plānots pieaicināt arī speciālistus no 

būvniecības uzņēmumiem. 

      28.aprīlī zemnieku saimniecībā „Ošlejas”, 

Gribolva, Galēnu pagasts, Riebiņu novads, pl. 

10:00 – 16:30 notiks seminārs „Lauksaimniecības 

produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas 

palielināšana” 

Šim semināram jāpiesakās, zvanot uz LLKC 

Rēzeknes nodaļu 64625254 vai elektroniski Valsts 

Lauku tīkla mājas lapā www.laukutikls.lv (sadaļā: 

„Piesakies bezmaksas izglītojošiem semināriem”). 

 

24. un 25.aprīlī tiks rīkotas ATVĒRTO DURVJU 

DIENAS (Rēzekne, Dārzu iela 7a, 

303.kab.).Ikvienam, kuram ir aktuāla doma par 

saimniekošanu laukos, individuālas konsultācijas pie 

speciālistiem. 

Saņemt plašāku informāciju var pie lauku attīstības 

konsultantes Valijas Jekimovas Pušas pagastā, katru 

pirmdienu,  no plkst.. 8.30 līdz 12.00 vai arī LLKC 

Rēzeknes nodaļas birojā, Dārzu ielā 7a, 303. 

kabinetā. 

 

 

Informāciju sagatavoja LLKC Rēzeknes nodaļas 

lauku attīstības konsultante  Valija Jekimova, 

mob.28373688 

 

 

Apsveikumi 

 

 
Topā – topā! 

Opā – opā! 

Līnijdejas rullējam. 
Mīļas līnijdeju grupas „Pirmais solis” dalībnieces! Lai nezūd dejotprieks, optimisms un dzīvesprieks arī turpmāk!                         

 Pušānieši
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Ar vēlējumu draudzīgu un gaišu 

Mēs nākam tevi jubilejā sveikt 

Lai dzīves dienas nepazīstu raižu, 

Lai dvēsele sirdsmierā 

gavilē! 

 

Māmiņu, vecmāmiņu  

Veroniku Lāci 
mīļi sveicam skaistajā 

jubilejā! 

Izturību, veselību un vēl 

daudzus, daudzus gadus! 

 

 

Dēls ar ģimeni 

 

Lai vienmēr 

dvēsele Tava 

kā brīnumsvecīte zied,  

lai ziedi, zvaigznes un sapņi 

tur savākti vienuviet! 

Lai vienmēr ir 

radoša doma,  

kas apvāršņa 

tālumos skrien,  

lai esi kā jūra,  

kā joma,  

kas dzintara 

pilna arvien!  

(Kornēlija Apškrūma) 

 

Sveicam Ilgu Zundu dzimšanas dienā! Esi vienmēr kā 

saulespuķe, kas allaž tiecas pēc siltuma un mīlestības! 

Kolēģi 

Prieku kā saules glāstu 

Ik rītu no jauna rast, 

Un laimi ikdienas stāstā 

Allaž nosargāt prast. 

 

Mīļi sveicam Zinaīdu 

un Leonardu Bauguļus 
zelta kāzu jubilejā! 

 

 

Meita, znots , mazbērni 

Katra diena ir diena, 

lai atpūstos un sapņotu, 

lai smietos un brīnītos, 

lai mīlētu un baudītu mīlu, 

lai runātu un klausītos, 

lai priecātos un justos laimīgs. 

Katra diena ir diena, 

lai dzīvotu!  

 

Mīļi sveicieni un laba vēlējumi Viktorijai Beitānei 

apaļajā dzīves jubilejā! 

Draugi 

Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē, 

Veselību pašam un veselus mīļos, 

Laiku zvaigžņu 

skaitīšanai un laiku 

rīta bučai, 

Mazus brīnumus 

ikdienā un lielus 

brīnumus sirdī, 

Eņģeli uz pleca un mīļu 

cilvēku blakus, 

Mīlestību pret sevi 

pašu un mīlestību 

pret pasauli aiz loga... 

 

Lusteigs sveicīņs Pēterim Rutkovskim skaistajā 

dzīves jubilejā! Lai laba veselība un tikpat daudz 

enerģijas un optimisma aktiermākslai! 

 

Anne, Mare, Ontans, Geņa, Skaidrīte, Daina 

Palūdz pavasari,  

Lai tas spēku aizdod.  

Palūdz puteņiem,  

Lai gadiem pēdas jauc.  

Palūdz pašai sirdij- tā vislabāk zinās,  

kādus gadus atpakaļ lai sauc.  

Gadu straumē nestas aiziet 

dienas,  

Dzīves jūrā saplūst 

vienuviet.  

Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa 

zvaigzne, darbi veicas, 

gaišas dienas rit.  

Lai gadi rit, tā tam ir jābūt  

Un lai par tiem nekad nav žēl.  

Tik jautru prātu, sauli sirdī  

Un daudzus skaistus gadus vēl. 

 

Sirsnīgi sveicam Vitāliju Butleru skaistajā dzīves 

jubilejā! Lai pietiek spēka,  izturības un optimisma 

ikdienas gaitās! 

Pušas pagasta pārvaldes darbinieki 

 

Atgādinājums 

 

Ja vēlies kādu sev mīļu cilvēku apsveikt svētkos un tas tiktu nopublicēts pagasta avīzē „Laipa”, 

tad lūdzu, iesniedz apsveikumu pie M. Krasnobajas līdz 01.06. 

 
 

Atbildīgais par izdevumu: M. Krasnobaja 
Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde
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   ESI LIELS VAI MAZS - IZKRĀSO LIELDIENAS PATS!  


