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Māte…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai zemi glāsta pirmie saules stari, 

Lai putni dziesmās sveic agro pavasari. 

Lai mātes dienā, tai dāvāt vari, 

Šo zelta sauli un agro pavasari. 

Lai dzīvē mātei nebūtu par grūtu,  

Lai katra diena laimes diena kļūtu.  

Māt, 

Tu esi mans drošais tilts, 

Kad jāiet dzīves upei pāri. 

Tu esi mans saulstars silts, 

Kad sniegputenis trako pa āri. 

Māt, 

Lai gadus skaitot aizkrīt kalendāra vāki, 

Lai sudrabotā sarma tavos matos krīt. 

Tu kā vienmēr mīļa, mīļa palikt māki. 

Tu kā vienmēr spīdi, šovakar un rīt. 

Es pateicos par to, ko tu man devi 

Ne sargājot, ne saudzējot sevi. 
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„Zaķu fabrika” Pušā 

 

 

Lieldienas bez olām, vistām un zaķiem? Vai tas 

ir iespējams? Protams, ka nē! To var teikt katrs 

pušānietis, kurš priecē savas acis un jūt pavasara 

svētku ienākšanu Pušas pagastā ar īpašām 

Lieldienu svētku vēsmām, jo īsi pirms 

Lieldienām aktīvākie pagasta iedzīvotāji ar 

ģimenēm piedalījās radošajā darbnīcā „Zaķu 

fabrika”. Tās dalībniekiem no koka bluķiem ar 

otiņām un akrila krāsām bija „jāražo” savi 

Lieldienu zaķi, kuri gan viņiem, gan pagasta 

iedzīvotājiem radītu svētku sajūtu ar smaidu 

sejā. Lai zaķiem piešķirtu īpašu odziņu, 

dalībnieki tiem piešķīra arī dzimumu, sadalot 

zaķus mammās, tētos un bērnos, kur par akcentu 

un atšķirības zīmi dāmām tika izvēlēta 

pavasarīgos toņos iekrāsota bante, bet kungiem -  

tauriņš.  

Jāteic, ka dalībnieku atsaucība darbnīcā bija ļoti 

liela, tāpēc  pagasta iedzīvotājus un garām 

braucējus Pušā priecē un priecēs vairāki desmiti 

jautru un smaidīgu Lieldienu zaķu ģimeņu, kas 

izvietojušies, gan pie pagasta ēkas, gan 

paslēpušies lielā krāsainu olu grozā krustojumā 

pagasta centrā.  

Sirsnīgs paldies visiem pušāniešiem, kas 

piedalījās! Lai prieks, smaids, sirsnība, 

draudzīgums un pavasara vēsmas mājo mūsu 

sirdīs visu gadu! 

                                        

 

 

 

 

   

 

M. Krasnobajas teksts un foto 
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Stiprās olās stiprs gars! 

 

Lieldienas ir pavasara saulgriežu svētki, kad 

katrā mājā ienāk ne tikai smaidīgs saules stars ar 

putnu dziesmām un ūdens čalām, bet arī ar 

krāsām, jaunu dzīvi un, protams arī ar 

krāsainām un stiprām olām. 

Olu krāsošanas tradīcijas katram no mums ir 

dažādas, bet daudziem tās mēdz sakrist, jo īpaši 

tad, ja olu krāsotājus mēdzam iedalīt pēc 

horoskopa zīmēm. Par to pārliecinājās tie 

pušānieši, kas bija ieraušies uz Lieldienu 

koncertu Pušas TN, lai ne tikai uzzinātu kaut ko 

jaunu par sevi, bet arī pasmietos paši par sevi, jo 

izrādījās, ka zinošākie olu krāsotāji ir tieši bērni, 

kas arī tika pie saldām Lieldienu šokolādes 

olām, zaķiem un svecītēm olas formā.  

Pušānieši ir arī lieli olu ripinātāji. To pierādīja 

jaunākā paaudze, kura līdzi bija paņēmusi tādas 

olas, kuru ripināšanai nepietika pat vietas uz 

skatuves, kamēr kādam citam olas ripoja tikai ar 

līkumu un pa kreisi. Savukārt stiprākās olas 

īpašnieks, kā tam pienākas būt, bija pagasta 

pārvaldes vadītājs Vitālijs Butlers. 

Lieldienās neiztikt arī bez sātīgas ēšanas. Par to 

mums lika pasmaidīt V. Afanasjeva un M. 

Krasnobajas tēlojums iz dzīves  „Katleti”. 

Lieldienas ir arī brīnumu un dzīves pavērsienu 

laiks. To mums pierādīja Pušas amatierteātris, 

kurš skatītājiem rādīja savu jaunāko veikumu – 

„Veiratāva švakuos auss”. Caur smiekliem 

noskaidrojās, ka slikta dzirde nav šķērslis 

mīlestībai un savas otrās pusītes atrašanai pat 

krietni cienījamā vecumā. Par to jāpateicas 

aktieriem Albertam Niperam, Annai Bečai, 

Austrai Niperei, Viktorijai Beitānei, Līgai 

Ratnikai, kas aktīvi atbalsta pagasta 

amatierteātri un sniedz brīnišķīgu aktierprasmi. 

Sirsnīgs paldies arī mūsu čaklajām dziedātājām 

par skaistajām balsīm un līnijdejotājām par allaž 

raito dejas soli! Paldies Jums! Kopā mēs esam 

spēks. 

 Stiprās olās stiprs gars! 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Krasnobajas teksts 

I.  Krasnobajas foto 
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Līnijdeju festivāls Audriņos 

 

Jau piekto gadu pēc kārtas Rēzeknes novada 

Audriņu pagastā notika līnijdeju festivāls „Zem 

Laimes lietussarga 2015”. Tajā jau vairākus 

gadus pēc kārtas  piedalās arī Pušas tautas nama 

līnijdejotājas ar divām dejām. 

Šogad par festivāla īpašo auru tika izvēlēta jūras 

tematika, kur katram kolektīvam bija līdzi 

jāatved arī savs A3 formāta auduma karogs, ko 

kārt festivāla kuģa mastā. 

Lai kruīza kuģis peld braši!

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Krasnobajas teksts 

T. Seiles foto 

 

„Auni kuojas, leksteigola” 

 

Jau divpadsmito gadu pavasaris lika sarosīties 

dziedošajiem kolektīviem un stāstniekiem, lai 

atkal pēc tumšās ziemas satiktos Dagdas novada 

Tautas namā un izdziedātu savas sirds dziesmas, 

kā arī izstāstītu savus labākos stāstus, kas šogad 

pulcēja ap diviem simtiem dalībnieku.  

Tajā piedalījās arī Pušas TN sieviešu vokālais 

ansamblis „Vuolyudzeitis”.  

Šogad festivāla dziesmu tematika bija jāpiekārto 

kādai noteiktai dzīves gudrībai, kur par savēju 

pušānietes izvēlējās ,,tikumu’’ un tautas parunu  

„Darbs dara darītāju”. 

 

 

M. Krasnobajas teksts 

I. Viļumas foto 
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Iedzīvotāju kopsapulce 

 

25. martā Pušas pagasta pārvaldes zālē notika 

iedzīvotāju kopsapulce, kuras laikā pušānieši 

varēja iepazīties ar 2014. gada pagasta pārvaldes 

budžeta izlietojumu un iecerētajiem plāniem 

2015.gadā.  

Tās laikā  iedzīvotājiem bija iespēja arī uzdot 

savus jautājumus Rēzeknes novada pašvaldības 

izpilddirektoram J. Troškam. 

Vislielākās diskusijas iedzīvotāju vidū bija par 

lauku konsultantu trūkumu pagastos un 

iedzīvotāju grūtībām pašiem saviem spēkiem 

aizpildīt nepieciešamos atskaites dokumentus 

Lauku atbalsta dienestam.  

Jāatzīst, ka pušāniešiem, lai arī diezgan kautrīgs, 

bet tomēr aktuāls, bija jautājums arī par Pušas 

pagasta tālāko likteni, uz ko J. Troška atbildēja, 

ka pagaidām nekas vēl nav skaidrs, bet, ja kādas 

izmaiņas būs, mēs par tām uzzināsim pirmie.

M. Krasnobajas teksts un foto 

 

PROJEKTI 

 

Noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības 

projektu konkurss jauniešiem par finansējuma 

piešķiršanu jaunatnes nometņu un neformālo 

apmācību projektiem. Kopumā tika iesniegti 22 

projektu pieteikumi, no kuriem 12 

aktuālākajiem un oriģinālākajiem tika piešķirts 

finansējums par kopējo summu 10 000 EUR. 

Projektu pieteikumu pamatā tika iesniegtas 

tādas neformālo apmācību idejas kā vides 

aizsardzības pasākumu popularizēšana un 

tūrisma nozares attīstīšana Rēzeknes novadā, 

lauka iemaņu, alpīnisma un pašaizsardzības 

elementu apgūšana, kā arī māksliniecisko 

prasmju attīstīšana tādās nozarēs kā aktierspēle, 

gleznošana un scenogrāfija. Visi atbalstītie 

jaunatnes nometņu un neformālo apmācību 

projekti tiks īstenoti laika posmā no 1. maija 

līdz 1. novembrim. 

Konkursā tika atbalstīts arī biedrības „Muosys 

MM” iesniegtais neformālo apmācību projekts 

„Baldys nūslāpumi”, kas tiks realizēts no 27. – 

31. jūlijam. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu 

lietderīga brīvā laika pavadīšanu un neformālās 

izglītības popularizēšanu; iepazīstināt jauniešus 

ar sentēvu kultūras mantojumu un tā 

izmantošanas iespējām mūsdienu tūrisma, 

kultūrvides un uzņēmējdarbības attīstībā; 

mudināt jauniešus iesaistīties sava novada 

attīstības veicināšanā un plānošanā; stiprināt 

piederību savam novadam; realizēt alternatīvu 

atpūtu un aktivitātes, popularizējot veselīgu 

dzīvesveidu jauniešu vidū. 

 

J. Šaudiņa un M. Krasnobajas teksts 
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Afiša 
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Apsveikumi 

Vien abi kopā 

Jūs esat debesis, 

Vien abi kopā  

jūs esat strauts, 

kam kristāla lāses 

no pazemes dziļumiem  

līdz jūrai vien divatā 

aizšūpot ļauts. 

Vien abi kopā 

Jūs esat patvērums  

viens otram, 

kad dvēseles nestunda klāt- 

Ar vīrieša spēku 

un sievietes maigumu 

Nav baiļu pret bargāko negaisu stāt. 

 

K.Apšukrūma 

 

 

Sirsnīgi sveicam Albertu un Tatjanu Siņavskus 

kāzu gadadienā! Lai sirds siltums, labsirdība un 

mīlestība nezūd Jūsu sirdīs vēl daudzus, daudzus 

gadus! 

 

Bērni ar ģimenēm 

 

Šī diena lai Tev skaistāka par citām, 

Šī diena tikai reizi gadā aust, 

Lai pietiek spēka katram dzīves rītam, 

Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst. 

 

Sirsnīgi sveicam Ēvaldu 

Siņavsku 40 gadu jubilejā! 

Lai stipra veselība un 

dzīvesprieks! 

 

              Daina un Kaspars 

 

 

 

Ik katru stundu un mirkli 

Lai sasilda sirdi  

Ne vārdi, ne ziedi, 

Bet mīļoto cilvēku sirdis - 

Viņu dāvātais maigums un smaids! 

 

Mīļi sveicam Toniju Kolīti 55. dzīves jubilejā! 

 

 

Siņavsku ģimenīte 

 
 

Atbildīgais par izdevumu M. Krasnobaja

(marite.krasnobaja@inbox.lv) 

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde 
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