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Novada dienā godināja Rēzeknes novada 

kuplākās, aktīvākās ģimenes un zelta pārus 
 

Ģimene ir tautas pamatšūniņa un sakne tautas dzīvības 

kokam. Šis ir jau piektais gads, kad Rēzeknes novada 

svētku ietvaros tika sveiktas ģimenes, lai popularizētu 

ģimeniskās tradīcijas, kuras vienmēr ir un būs katras 

tautas pastāvēšanas pamatvērtības. Konkursam tik 

pieteiktas 20 ģimenes trīs ģimeņu nominācijās: „Zelta 

pāris”, „Kuplākā ģimene” un „Aktīvākā ģimene”. 

Rēzeknes novada dienā, 18. jūlijā, Ančupānu ielejā tika 

godinātas visas ģimenes, taču dažas no tām it īpaši, kuras 

saņēma balvas savās nominācijās un simbolisko ģimenes 

kroni. Nominācijai „Aktīvākā ģimene” tika izvirzīta 

Dzeņu-Afanasjevu ģimene. 

Nominācijā „Zelta Pāris” tika pieteikti 4 ģimenes, kuru 

starpā nomināciju „Zelta Pāris 2015” ieguva Anatolijs un 

Valentīna Mundas no Pušas pagasta. 

 „Valentīna ir dzimusi septiņu bērnu ģimenē, Anatolijs 

bija pastarītis – “pedelītis” vienpadsmit bērnu ģimenē. 

Mundas savu dzīves ceļu uzsāka pirms piecdesmit 

gadiem, kad Valentīnai bija 23, bet Anatolijam 25. Kā 

atceras Zelta pāris, tad abi iepazinušies diezgan amizantā, 

bet tam laikam tradicionālā veidā – večerinkās Viraudā, 

kur dzimusi Valentīna, bet Anatolijs bijis izslavēts 

apkaimes muzikants, kurš no Dītloviem ar savu bajānu 

izklaidējis visus lustētgribētājus. Kā smej pati Valentīna, 

tad bieži vien večerinkas tapa pašas no sevis, jo salasījies 

ļaužu bars un pār kalniem jau nācis Anatolijs ar savu 

bajānu un lustīgām dziesmām. Večerinka aiz večerinkas, 

un abi lustētāji iestūrēja laulības ostā un 1965. gadā 

salaulājās Andrupenes baznīcā un pārcēlās uz Dītloviem. 

Anatolijs strādājis par šoferi un pienvedēju, bet Valentīna 

fermā slaukusi govis un kopā ar puišiem reizē pļāvusi arī 

sienu, jo kā pati atzīst, bijusi stipra sieva. Pēc pāris 

gadiem ģimenē piedzima bērni – dēls un meita, kuri tagad 

priecē savus vecākus ar diviem čakliem un gudriem 

mazbērniem.Savā brīvajā laikā Valentīna agrāk auda 

segas, bet tagad ada zeķes, bet par īpašu hobiju sieviņai ir 

kļuvusi puķu audzēšana gan savam, gan citu priekam, jo 

ar saviem skaistajiem ziedu pušķiem rotā Pušas baznīcu, 

kuru ģimene apmeklē katru svētdienu. Vīriņš brīvajā laikā 

azartiski makšķerē zivis piemājas ezerā. Abi tur arī 

gotiņu. 

Uzdodot jautājumu, kas ir šīs laimīgās un ilgās kopdzīves 

noslēpums, Zelta pāris teic tā: “Nevajag strīdēties. Ja 

dusmojies uz otru cilvēku, tad piedod, bet tas, kurš mīl, 

nespēj uz otru dusmoties. Ja mīl, tad nestrīdas. 

Sastrīdējies, apej ar spieķīti ap māju un dusmas pāriet. 

Jāmīl, jo visvairāk vecāku savstarpējā mīlestība ir 

vajadzīga bērniem, mazbērniem. Svarīga ir savstarpēja 

saticība, uzticība vienam pret otru, godīga dzīvošana, 

neraugoties ne uz kādiem šķēršļiem. Man vīrs nekad 

dzīvē nespēja nodarīt pāri, jo mīlēja un joprojām mīl, jo 

mīlestība nepāriet, — saka Valentīna. Galvenais ģimenes 

dzīvē un savstarpējās mīlestības saglabāšanā ir Dieva 

mīlestība, tad arī rodas savstarpējā mīlestība, cieņa. 

Mūsdienās jaunajiem neviens nemāca, ko nozīmē mīlēt. 

Tieši tāpēc laulības tagad ir kļuvušas par šovu, 

izrādīšanos citiem, nevis kopīgas dzīves noslēgšanu savā 

starpā. Agrāk pat iedomāties nevarējām, ka varētu no otra 

cilvēka šķirties…” 

M. Krasnobajas un A. Rancānes teksts 

Foto no Mundu ģimenes personīgā arhīva
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Top fotoizstāde 

Pušas pagasts iz daudziem nostāstiem , noslēpumiem un 

cilvēkiem tīts, tāpēc Pušas TN ir nolemts izveidot 

interesantu fotoizstādi “Puša laika ritumā”, tāpēc aicinām 

iedzīvotājus ielūkoties savos fotoalbūmos un arhīvos – 

varbūt tur ir saglabājušās fotogrāfijas ar Pušu un tās 

ļaudīm pirms 20, 30, bet – varbūt pat pirms 100 gadiem? 

Fotogrāfijas tiek gaidītas Pušas TN līdz 1. septembrim, lai 

kopīgiem spēkiem izveidotu fotoizstādi un pakavētos 

atmiņās pie tējas tases. Visiem, kas piedalīsies, tiks 

sarūpētas balvas. 

 

Līgo velomaratons un līgošana Pušā 

Jau vairākus gadus Pušā par tradīciju Līgo svētkos ir 

kļuvušas sporta spēles, kur svētku noskaņu „atved” Līgo 

velomaratons „Atved Leigū”, ko rīko biedrība „Muosys 

MM”. Jāteic, ka šogad dalībnieku skaits bija mazāks nekā 

pagājušogad, bet stiprākie izrādījās tie, kas piedalās šajās 

sacensībās katru gadu. Šogad dalībniekiem bija jāpieveic 

daudz sarežģītāka trase, jo nebija jābrauc ap Pušas ezeru, 

bet gan pa mežiem, lauku ceļiem un pat purvainām 

vietām. Par 1. vietas ieguvēju pārliecinoši kļuva 

Aleksandrs Kudrjašovs, kurš uzvaras laurus plūca arī 

pagājušajā gadā. Sīvā cīņa un nomaldoties no trases par 2. 

vietas ieguvēju kļuva Paula Sanija Ogriņa, bet 3. vietu 

ieguva Līga Arcimoviča. Dalībnieki savā īpašumā ieguva 

vērtīgas un atpūtai noderīgas lietas – pludmales atpūtas 

krēslus, teltis, saldumus, kā arī diplomus, medaļas un 

apspirdzinošus dzērienus. Paldies dalībniekiem, kas 

piedalījās, jo uzvarētāji ir visi, kas piedalās! 

Savukārt Līgi svētku dienā aktīvākie sportisti sacentās  

 

 

 

volejbolā. Šogad cīņā par uzvaru cīnījās astoņas 

komandas gan no Pušas, gan Feimaņu un Maltas 

pagastiem, bet līdz beigām izturēja septiņas. Par 

pārliecinošas 1. vietas ieguvēju kļuva komanda „Borega”, 

kas vinnēja pilnīgi visus konkurentus, 2. vietā ierindojās 

komanda „Broņka”, bet 3. vietā – „Jērs”, kuri saņēma 

savā īpašumā medaļas, kā arī Līgo svētku svinēšanai 

nepieciešamos gardumus un piemiņas krūzes, bet pārējie 

dalībnieki tika pie veldzējošām piemiņas balvām. 

Azartiskākie alus dzērāji sacentās arī alus dzeršanas 

sacensībās, kur par ātrāko tika atzīts Māris Ziemelis, kurš 

0,5 l alus bundžu izdzēra 20,78 sekundēs, bet 2. vietā 

ierindojās Vilnis Strupulis, kurš alus bundžu pieveica 

22,16 sekundēs.  

Savukārt vakarā visi interesanti varēja baudīt Pušas 

amatierteātra izrādi „Buobu vosora”, kā arī cienāties arī 

Jāņu sieru un nobaudīt alu, bet vakarā izlocīt kājas Līgo 

ballē. 

M. Krasnobajas teksts un foto
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„Pušys blūds” un „Pušys nūslāpumi” 

 
Jūlija beigās un augusta sākumā biedrība „Muosys MM” 

realizēja divus Rēzeknes novada pašvaldības iniciatīvu un 

neformālo apmācību projektus, kuru laikā jauniešiem tika 

dota iespēja pavadīt vasaras brīvlaiku interesantāk. 

Orientēšanās sacensību „Pušys blūds” mērķis bija 

popularizēt orientēšanos kā aizraujošu aktīvas atpūtas un 

veselību veicinošu sporta veidu; Veicināt saturīgu un 

interesantu skolēnu vasaras brīvdienu pavadīšanu savā 

pagastā; dot iespēju jauniešiem iepazīt un atpazīt ne tik 

bieži apmeklētas un zināmas vietas pagasta teritorijā, kā 

arī nostiprināt patriotisma jūtas pret sava pagasta 

kultūrvēsturiskām un ievērības cienīgām vietām un 

objektiem. 

Vislielākā atsaucība jauniešu vidū bija vērojama no 

kaimiņu pagasta, kuri plūca arī uzvaras laurus, lai arī Pušā 

bija pirmo reizi.  

Savukārt neformālo apmācību projekts „Pušys 

nūslāpumi” bija liels izaicinājums, jo dalībniekiem trīs 

dienu laikā kājām bija jāizstaigā septiņi Pušas pagasta 

ezeri. Tā kā jaunieši bija azarta pilni, tad ,,apciemoti’’ tika 

arī trīs Mākoņkalna pagasta ezeri, pie kuriem ir iekoptas 

skaistas atpūtas vietas. Kā atzina paši apmācību 

dalībnieki, tad viņiem dalība projektā deva ļoti daudz ko - 

ir apzinātas jaunas tūrisma atpūtas vietas, iepazītos savs 

un svešs kaimiņu pagasts, iegūti jauni draugi, sadarbības 

prasmes nakšņojot ārpus mājām brīvā dabā, nostiprinātas 

orientēšanās prasmes u.tml. Projekts bija paredzēts 

jauniešiem vecumā no 18 – 25 gadiem. Paldies visiem 

dalībniekiem no Maltas, Lūznavas un Pušas pagastiem, 

kas piedalījās un atbalstīja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M. Krasnobajas teksts un foto 

 

Ziedu svētki Pušā 
 

Ziedu svētki Pušā notiek jau vairākus gadus, kuru laikā 

krustojumu pagasta centrā rotā jauni, kreatīvi un skaisti 

dabas un mākslīgo materiālu veidoti darbi, kas tapuši 

pateicoties čaklākajiem pagasta radošajiem darba rūķiem.  

Šogad laukumu rotāja ziedi, kas tapuši no krāsainiem 

vienreizējās lietošanas traukiem, kuri pārtapa par dažāda 

veidola puķēm, kuras garām braucējus ne tikai priecēja, 

bet arī maldināja, jo daudziem bieži vien likās, ka 

krustojumā elektrodzeltenās krāsas ziedi līdzinās policijas 

darbinieku atstarojošajām vestēm, kas ir arī labs ieguvums 

iedzīvotājiem, jo tika ievērots ātruma ierobežojums 

apdzīvotā vietā. Lai arī ziedi krustojumā slikto 

laikapstākļu dēļ  ātri ,,novīta’’, tomēr tas nav iemesls 

skumt, jo ziediem arī ir savs mūžs. 

Paldies visiem, kas čakli strādāja un nenobijās no lietus! 

 

 
 

 
M. Krasnobajas teksts un foto 
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Pušā atklāta „Ponivilla” 

 
Pagājušā gada ziemā, iegūstot savā īpašumā skaistu zemes 

gabalu Pušas ezera krastā, tika uzsākts darbs pie tā 

labiekārtošanas. Internetā uzietā informācija par LEARN 

nodibinājumu iegrozīja visu citā virzienā. Tika nolemts 

pamēģināt uzrakstīt savu pirmo projektu. Ideju bija daudz 

un dažādas, bet palikām pie laivu nomas un bērnu 

vizināšanas ar poniju. 

Izturot lielo konkurenci, projekts „Ponivilla” tika 

atbalstīts, un tika piešķirts finansējums projekta 

īstenošanai. Projekta ietvaros iegādājāmies ponijmeiteni 

Rivetu, kas jau ir apmācīta bērnu vizināšanā un ir 

piedalījusies dažādos pasākumos. Tika iegādātas divas 

laivas (Pella mini un Lotta 315) ar visu aprīkojumu, kā arī 

sešas glābšanas vestes. Nopirkta vieglās automašīnas 

piekabe, kuru var pielāgot laivu un ponija pārvadāšanai. 

Pašlaik tiek pilnveidots buklets „Tūrisma iespējas Pušas 

pagastā 2015” . 

9. augustā visi interesenti tika aicināti aktīvi un interesanti 

pavadīt dienu „Ponivillā”. Bērni varēja pavizināties ar 

poniju, darboties radošajās darbnīcās, neiztika bez 

pankūku nobaudīšanas. Laivas arī tika iemēģinātas. 

Biedrības „Muosys MM” aizdotais batuts dienu padarīja 

vēl aizraujošāku. Paldies visiem apmeklētājiem un 

sadarbības partneriem! 

Šobrīd no projekta iegūtais un pašu veidotais „Ponivillā” 

dod iespējas atpūsties gan ģimenēm ar bērniem, gan 

makšķerniekiem un tūristu grupām. Atpūtu var organizēt 

kā nometnes veidā ar teltīm vai kā īslaicīgu piedzīvojumu, 

braucot pa kādu no tūrisma maršrutiem. Ieguvums no 

projekta ir dažādotas iespējas tūrismam Pušas pagastā un 

Rēzeknes novadā. Tika izveidota laivu noma pie Pušas 

ezera, kas nodrošina drošu dabas baudīšanu un bērniem 

iespēju kontaktēties ar miniatūru zirdziņu, kas jebkura 

bērna sejiņā paver smaidu. 

Uz tikšanos „Ponivillā”! 

Rasma Dzene 

projekta „Ponivilla” vadītāja 

tālrunis: +371 28711745 

e-pasts: ponivilla@inbox.lv 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

4

  
4 



                                                  Laipa                                                             

______________________________________________________________ 
Aktuāli  

 

   Par platību maksājumiem. 

        15. augusts – pēdējais datums, kad pēc atbalsta 

saņemšanas nosacījuma Vienotajam platības maksājumam 

(VPM), Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas 

maksājumam (MLS), pasākumam „Maksājumi 

apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski 

ierobežojumi” (ADSI), „Bioloģiskā lauksaimniecība 

(BLA)  atbalstam pieteiktajiem zālājiem  jābūt 

nopļautiem un novāktiem. Ja zālāju platības tiek 

noganītas, tad gadījumos, ja zālājs noganīts nepietiekami, 

tas ir jāapļauj. 

    Ja zālāji tikai nopļauti, bet nav novākta nopļautā zāle, 

tad nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo 

platību Vienotais platību maksājums (VPM) netiek 

piešķirts un tiek piemērota pārdeklarācijas sankcija. 

Platību maksājumiem pieteiktos zālājus nedrīkst 

smalcināt. 

    15. septembris – pēdējais datums, kad pēc atbalsta 

saņemšanas nosacījuma bioloģiski vērtīgos zālājus (BVZ 

) un zālājus, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai 

ārstniecības augu vākšanai  jānopļauj un jānovāc, papuvei 

jābūt uzartai. Papuvē var pļaut un smalcināt izaugušos 

augus, bet līdz 15. septembrim papuve jāapar, lai augu 

atliekas tiktu iestrādātas augsnē. Savukārt bioloģiski 

saimniekojošas saimniecības papuvi drīkst uzart līdz katra 

2. gada 15. septembrim. 

  Par  LAD projektiem.  

      No 14. augusta līdz 15. septembrim tiks atvērta 

pasākuma „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības 

attīstība” projektu pieņemšanas kārta  apakšpasākumā 

jaunajiem lauksaimniekiem „Atbalsts jaunajiem 

lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” (MK 

noteikumi Nr.323 no 16.06.2015.). 

      Atbalsta apmērs  darījumdarbības plāna īstenošanai 

ir 40 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši 

darījumdarbības plānam. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmi 

ilgtermiņa ieguldījumi un vispārējās izmaksas lopkopības 

nozarē. 

No 3. septembra līdz 5. oktobrim tiks atvērta pasākuma 

„Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” 

projektu pieņemšanas kārta apakšpasākumā „Atbalsts 

uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku 

saimniecības” (MK noteikumi Nr. 292. no 09.06.2015.). 

    Atbalsta apmērs viena darījumdarbības plāna 

īstenošanai ir 15 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās 

atbilstoši darījumdarbības plānam. 

     Par atbalsta saņemšanas nosacījumiem sīkāka 

informācija pie lauku attīstības konsultantiem 

pieņemšanas dienās pagastu pārvaldēs, Rēzeknes 

konsultāciju birojā vai arī LAD mājaslapā: 

www.lad.gov.lv 

LDC informācija 

       Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 126 ” Tiešo 

maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”,  

jebkurš lauksaimnieks, kurš iesniedzis pieteikumu LAD 

uz tiešajiem maksājumiem, var tikt izraudzīts pārbaudēm 

uz vietas saimniecībā.  

    Ar 2015. gadu LDC veic pārbaudes uz vietas 

saimniecībās par dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas 

noteikumu ievērošanu par katru dzīvnieku. Kontroles 

laikā lauksaimniekam jānodrošina pēc LDC speciālista 

pieprasījuma visa nepieciešamā informācija par 

lauksaimniecības dzīvnieka izcelsmi, apzīmēšanu, 

reģistrēšanu, pārvietošanu un citiem notikumiem.  

     Kontrolēs uz vietas saimniecībā pārbauda dzīvnieku 

apzīmēšanas līdzekļus, pārvietošanas dokumentus, 

elektroniski vai papīra formā uzturēto novietnes dzīvnieku 

reģistru, kurā informāciju par notikumiem ar dzīvniekiem 

ieraksta trīs dienu laikā. Novietnes dzīvnieku reģistru 

papīra formā var neveidot, ja ganāmpulka īpašnieks ar 

Datu centru ir noslēdzis līgumu par datu ievadi un tiek 

izpildīta MK noteikumu Nr. 393 16. punktā minētās 

informācijas reģistrēšana Datu centra elektroniskās 

paziņošanas sistēmā.  Slaucamām govīm pārbauda piena 

realizācijas un izmantošanas datu uzskaiti.  

 

Informāciju sagatavoja LLKC Rēzeknes nodaļas lauku 

attīstības konsultante Valija Jekimova,  

mob.tel.: 28373688 
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Realizēts Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda projekts 

 

Pavasarī Rēzeknes novada Vides aizsardzības 

fonds izsludināja projektu konkursu, kura mērķis bija 

finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta 

dabas vērtību saglabāšana un aizsardzība. 

Pušas pagasta pārvalde konkursam pieteica projektu 

„Pušas pagasta publiskās pludmales labiekārtošanas 

darbi”, kura mērķis bija veikt Pušas pagasta publiskās 

pludmales labiekārtošanas darbus, uzlabojot pludmales 

apmeklētāju drošību un ūdeņu aizsardzību, kur laika 

periodā no 2015.gada 1.maija līdz 2015.gada 1. augustam. 

Projekta gaitā tika veikta 

1. Pludmales smilšu kārtas paaugstināšana ar jaunu smilšu 

uzbēršanu. 

2. Izvietota jauna pludmales ģērbtuve. 

3. Izveidoti un uzstādīti trīs informatīvie stendi (pludmalē, 

pie baznīcas un Šadursku dzimtas kapos). 

4. Uzstādītas bojas. 

5. Uzstādīta bio tualete. 

6. Paaugstināta pludmales apmeklētāju drošība uz 

ūdeņiem. 

7. Veikta publiskās pludmales labiekārtošana.  

Veselības inspekcijas vides veselības speciālisti 

katru gadu veic peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu 

jūras un iekšzemes peldvietās. 

Ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta gan laboratoriski (pēc 

mikrobioloģiskajiem rādītājiem), gan vizuāli novērtējot 

peldvietu, īpašu uzmanību pievēršot šādiem aspektiem: 

 netipiska ūdens krāsa; 

 virsmas aktīvās vielas (noturīgas putas); 

 peldoši un citi atkritumi ūdenī; 

 naftas produkti; 

 fitoplanktona aļģu (zilaļģu vai zaļaļģu) masveida 

savairošanās – ūdens ziedēšana. 

Peldvietu ūdens kvalitātes rādītājus pēc laboratorisko 

izmeklējumu saņemšanas novērtē speciālists un sniedz 

slēdzienu par ūdens kvalitāti – peldēties atļauts, 

peldēties nav ieteicams vai arī peldēties aizliegts. Par 

izmeklējumu rezultātiem tiek informēts peldvietas 

īpašnieks, kā arī ar masu mediju starpniecību - 

sabiedrība.  

 Pirmās ūdens kvalitātes pārbaudes veic pirms 

peldsezonas sākuma un turpina veikt visu peldsezonu. 

Peldsezona ilgst no 15.maija līdz 15.septembrim. 

Pušas pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus ievērot 

peldvietas lietošanas noteikumus: 

1. Peldvietā atļauts: 

1.1. peldēt līdz speciāli norobežojošām bojām; 

1.2. rīkot publiskus sporta, izklaides un atpūtas 

pasākumus, saņemot atļauju Pušas pagasta pārvaldē. 

2. Peldvietā aizliegts: 

2.1. peldēties tālāk par speciāli norobežojošām 

bojām; 

2.2. peldēties laikā, kad izvietota informācija 

"Peldēties aizliegts"; 

2.3. bojāt jebkuru peldvietas aprīkojumu un 

informatīvos stendus vai norādes; 

2.4. braukt ar laivām, ūdens motocikliem u.c. 

ūdens transporta līdzekļiem; 

2.5. piegružot ar atkritumiem, ierakt tos smiltīs, 

mest atkritumus ūdenī; 

2.6. peldināt suņus un citus mājdzīvniekus; 

2.7.  smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus; 

2.8. iebraukt pludmales teritorijā ar 

mehāniskajiem transportlīdzekļiem. 

 Par šo Noteikumu 2.1.–2.8.apakšpunktos 

noteikto prasību neievērošanu – pagasta pārvalde izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām 

no 7,11 euro līdz 71,14 euro 

Tīrs ir ne tikai tur, kur tīra, bet arī tur, 

kur nemēslo! 

 

Atbildīgais par izdevumu M. Krasnobaja 

(marite.krasnobaja@inbox.lv  

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde

 


