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Paliec sveika vasariņa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laipa 
____________________________________________________________________________________________________ 

 2 

 
Pušā atklāta transportlīdzekļu sezona 

 
Sākoties skolēnu vasaras brīvdienām, jau trešo gadu pēc 

kārtas aktīvākie un sportiskāki Pušas pagasta mazie un 

lielie, vieni un  kopā ar ģimenes locekļiem – mammām, 

vecmammām, vectēviem, brāļiem un māsām, 

transportlīdzekļu vadītāji pulcējās uz bērnu un ģimeņu 

transportlīdzekļu sezonas atklāšanas pasākumu „Gāzi 

greidā!”, lai ne tikai iekustinātu savus spēkratus jaunajai 

braukšanas sezonai, parādītu citiem, kas jauns ir viņu 

„garāžās” un to, cik kupls ir kļuvis katras ģimenes jauno 

braucēju skaits. Jāatzīst, ka šogad dalībnieku atsaucība 

bija negaidīti liela, jo jauno ,,autovadītāju’’ ar katru gadu 

mūsu pagastā kļūst vairāk, par ko ir jāpateicas ne tikai 

stārķim, bet arī vecākiem. Dalībnieki uz parādi bija 

ieradušies ar daudzveidīgu spēkratu klāstu – 

velosipēdiem, automašīnām, bērnu ratiņiem, vacāku 

bērnības trīsriteņiem, kvadriciklu, zirgu un pat laivu. 

Pasākums tika rīkots kā piedzīvojums, kas sākās un 

beidzās Pušas pludmalē, un ilgas veselas trīs stundas. Lai 

piedalītos piedzīvojumu trases disciplīnās, katram 

dalībniekiem tika piešķirtas ,,vadītāja tiesības’’ un 

transportlīdzekļu numuri, kā arī bija jāapsola ievērot 

satiksmes noteikumus un būt tolerantiem vienam pret 

otru.  Trasē atsevišķi tika vērtēti velosipēdi un māmiņas ar 

ratiņiem. Dalībniekiem bija jāpierāda sava braukšanas 

prasme, ātrums un izveicība braukšanā pret kalnu, kur 

ratiņu konkurencē 1. vietu izcīnīja Daina Siņavska, bet 

velosipēdu vidū –  Agris Paplavskis Dalībniekiem ar 

,,trakstoru„ bija jāved ūdens, kur visuzmanīgākie bija 

Renāte Šablinska un Kristaps Siņavskis.  Dalībnieki 

pierādīja savas prasmes arī „Pirātu šaušanā”, kur 

visprecīzākā bija Elēna Kolīte. Savukārt „Zivju 

piebarošanā un ķeršanā” visprecīzākais bija Agris 

Paplavskis, bet īpašu nomināciju, ko piešķīra žūrijas 

locekļi - ,,visuzstājīgākais’’ ieguva Armands Afanasjevs. 

Īpašas balvas saņēma arī pasākuma jaunākais un vecākais 

dalībnieks, kur par uzvarētājiem kļuva Braiens 

Rutkovskis (nepilnas 3 nedēļas ) un Karīna Butlere. 

Bērniem tika piedāvāti braucieni ar kvadraciklu, zirga 

pajūgā un laivās, kā arī iespēja iejusties kovboju, 

automehāniķu, autoevakuatoristu un makšķernieku lomās. 

Visi dalībnieki savā īpašumā saņēma saldas balvas, bet 

piedzīvojuma noslēgumā visi cienājas ar garšīgu kliņģeri. 

Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem, kas piedalījās 

parādē, vecākiem, kas atbalstīja savus bērnus, 

transportlīdzekļu īpašniekiem - „Ponivillai”, Mārim 

Ziemeli, Annai Rutkovskai un visiem tiem, kas lieliski 

pavadīja laiku kopā ar draugiem un ģimeni!  

Lai labi ripo un tiksimies nākamgad! 

 

 

 

 

 

 
 

M. Krasnoabjas teksts 

A. Stepiņa foto 

Ritma deju svētki Asūnē 
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4. jūnijā Asūnes brīvdabas estrādē jau otro reizi 

norisinājās ritma deju svētki “Dejotprieks”. 

Svētku programmā piedalījās 8 kolektīvi no Dagdas, 

Krāslavas, Kārsavas, Aglonas un Rēzeknes novadiem: 

Asūnes Tautas nama līnijdeju grupa “Balzāms dvēselei”, 

Svariņu Tautas nama sieviešu deju grupa “LORETA” un 

deju grupa “Zeltenes”, Konstantinovas Tautas nama 

līnijdeju grupa “Magnolija”, Robežnieku Tautas nama 

deju kolektīvs “Robežnieku Alise”, Pušas Tautas nama 

līnijdeju grupa “Pirmais solis”, Grāveru deju kolektīvs 

“LīDejas”, un Mežvidu Tautas nama līnijdeju grupa 

“Chilly Cha Cha”.             

Pasākuma laikā tika izdejotas dažādu ritmu dejas. Katrs 

kolektīvs, mainot krāšņos tērpus, nāca uz skatuvi trīs 

reizes. Pasākuma noslēgumā kolektīvi saņēma pateicību 

un īpašas piemiņas balvas.                

Šajos svētkos piedalījās un visus dejotājus un klātesošos 

uzmundrināja Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētāja 

Sandra Viškure un IKSN vadītāja Marija Micķeviča.         

Svētki noritēja ļoti pozitīvā gaisotnē: dejotāji, lai arī ar 

satraukumu sirdī, dejoja ar pilnu atdevi un prieku, bet 

skatītāji gandrīz katras dejas vidū skaļi aplaudēja. 

 

 

 Evita Krūmiņas teksts un foto 

 

 

Līgo svētki Pušā 

 

Kur deg mana uguntiņa  

Tur aiz tāla mēnestiņa  

Es pasauli aizstaigāju  

Mājup ceļu nezināju  

Notin sevi vainadziņu  

Palaid tālu jūriņā  

Kas zināja mājup ceļu  

Kur deg mana uguntiņa  

  

Jāņuzāļu plūkšana, mājas un sētas rotāšana, Jāņu vainagu 

vīšana, Jāņuguns dedzināšana, dziesmu dziedāšana,  alus 

un siers, Jāņu nakts burvestības, Jāņu nakts vaļības, 

peldēšanās, papardes zieda meklēšana, lēkšana pār 

ugunskuru – ar šādām tradīcijām katrs kārtīgs līgotājs svin 

vasaras saulgriežus. 12.gadsimtā, vācu krustneši, nonākot 

Baltijas krastos, bija pārsteigti ieraugot Jāņu nakts orģijas 

un pagānisko iezemiešu nesaprotamo līksmību pie nakts 

tumsā liesmojošiem ugunskuriem.  Bet kā Līgo svētkus 

svin Pušā? 

Kā jau īstos svētkos, neiztika bez dejām un dziesmām. 

Pasākumu kuplināja un izkrāšņoja Maltas KN vidējās 

paaudzes deju kolektīvs „Rutuļi” ar dejām „Lancis” un 

„Treis muosenis”, kā arī Pušas TN mazās dejotājas – Līga 

un Renāte Šablinskas, Arta Zuja, Karīna un Elēna Kolītes, 

Adriana un Luīze Poplavskas, kas pušāniešus priecēja ar 

smeldzīgām Līgo svētku dziesmām R. Babres pavadībā 

un jestrām dejām M. Krasnobajas iestudētajos deju ritmos 

„Kur deg mana uguntiņa” un „Ak, Jāni precē mani”, ko 

skatītāji pavadīja ar skaļiem aplausiem un ovācijām.  

Līgo svētku koncerta laikā Jāņumeitas – Mārīte un Paula 

centās noskaidrot, kāda Līgos svētku tradīcijas ir 

raksturīgas pušāniešiem, kas balstījās uz Līgo svētku 

tradīciju ievērošanu vai  neievērošanu. Pārsvarā līgotāji 

iedalās sešās kategorijās – 

• tādi, kas svin svētkus pilsētā, 

• tādi, kas piekrāmē pilnu bagāžnieku ar pilsētas 

labumiem un dodas uz nekurieni,  

• tādi, kas pavada svētkus televizora kompānijā,  

• dažiem svētki ir darba diena  

• tādi, kas neatzīst svētkus, 

• un protams – tādi kā Līgo svētku pasākuma 

dalībnieki, kuri atrada brīvu brīdi laika, tādi riktīgie 

līgotāji, kas svētkus nāk svinēt kopā ar  Jāņiem, Līgām un 

Pēteriem! 

Pasākuma laikā tapa skaidrs, ka pušānieši ievēro gandrīz 

visas tradīcijas, tikai pieeja katram ir sava. Viena no 

spilgtākajām ir Līgo nakts plikā peldēšanās pusnaktī, kuru 

šogad arī centās ievērot un pasākuma dalībniekos radīja 

lielu interesi. Pušānieši ir čakli  Jāņuzāļu plūcēji un 

vainagu pinēji, jo vainagi tiek pīti ar mērķi tikt pie vīra. 

Daudzi meklē arī papardes ziedu, jo tic, ka papardes zieda 

kātā ir ierakstīts topošā vīra vārds, kur noskaidrojās, 

piemēram, ka Paulas topošā vīra ir Pēteris, kas sakrita ar 

Pušas TN amatierteātra iestudējuma galvenā varoņa 

vārdu, proti „Pītera leigovys”, kur par piedalīšanos un 

aktīvu atbalstu jāpateicas V. Beitānei, A. Bečai, P. 

Rutkovskim, Līgai Ratnikai. Iestudējuma laikā Pēterim 

bija jāatrod sava īstā sieva, bet plāns neizdevās, jo 

kaimiņiene Izabella tika galā ar visām kandidātēm cerībā 

iekarot Pētera sirdi. Tomēr beigās bešā palika gan Pēteris, 

gan Izabella, jo viņa nevēlējās dzīvot „prymakūs” , bet 

Pēterim nav vajadzīga sieva, kas ir puskurla, sieva, kas 

gatavo to, kas viņam negaršo (skābenes) un sieva, kas 

patiesībā ir zagle. 

Līgo svētkos nu jau par tradīciju kļuvusi arī volejbola 

spēlēšana, kur šogad par 1. vietas ieguvēju kļuva „Ni 

Somoilovs, ni Šmēdiņš”, 2. vietā ierindojās „Ni Juoņi”, 

bet par 3. vietas ieguvējiem kļuva komanda „Aprūpes 

centrs”. Visi sacensību dalībnieki savā īpašumā ieguva 

Līgo svētku galdam nepieciešamos našķus.  

Savukārt velomaratonā „Atved Leigū” vecākajā grupā par 

uzvarētāju kļuva Ivars Madelāns no Maltas, 2. vietā aiz 

sevis atstājot Paulu Saniju Ogriņu un Līgu Šablinsku. 

Jaunākajā grupā par uzvarētāju kļuva Adriana Poplavska, 

kas aiz sevis atstāja Luīzi Poplavsku un Renāti Šablinsku. 

Visi dalībnieki savā īpašumā saņēma vērtīgas balvas 

atpūtai – pludmales krēslus, vestes u.c., kā arī Līgo svētku 

gardumus un kausus ar medaļām kā piemiņu par šī gada 

Līgo velomaratonu.  

Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos! 
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Līgo svētku fotomirkļi 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

M. Krasnobajas teksts un M. Krasnobajas foto 
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Godināja Rēzeknes novada ģimenes 

 

23. jūlijā izskanējusi nu jau piektā Rēzeknes Novada 

diena. Jau tradicionāli svētku koncertā „Manas mājas 

dzimtā novadā’’ tika suminātas Rēzeknes novada 

aktīvākās un izpalīdzīgākās ģimenes. Šogad šīm 

nominācijām nāca klāt vēl viena – Dzimtas mantojums, 

kurai tika izvirzītas ģimenes, kurās vecāki nodod savas 

amata prasmes bērniem, tā veicinot dzimtas 

pārmantojamību. Aizkustinoši bija vērot, kā uz skatuves 

uznāca visas izvirzītās saimes, kā viņas sveica pagastu 

vadība, kaimiņi, draugi. 

Apbalvošanai tika izvirzītas arī Pušas pagasta ģimenes. 

Nominācijai IZPALĪDZĪGĀ ĢIMENE tika izvirzītas 

četras ģimenes, kas ar savu brīvprātīgo darbību ir 

sniegušas lielu palīdzību un atbalstu līdzcilvēkiem. Pušas 

pagastā šāda ir  Kristīnes un Artūra Zuju ģimene, kuri 

vienmēr ir atsaucīgi, izpalīdzīgi. Ģimene ar lielu 

aizrautību un entuziasmu cenšas palīdzēt citiem, 

nedomājot par materiālo labumu sev.  

Visvairāk ģimeņu šogad tika pieteikts nominācijai 

AKTĪVĀKĀ ĢIMENE – tās ir ģimenes, kas 

apliecinājušas sevi kā aktīvu sabiedrības labā pagastā, 

novadā, reizē veicinot ģimenes vērtību popularizēšanu. 

Pateicības rakstu par piedalīšanos konkursā nominācijā 

“Aktīvākā ģimene” saņēma Ingas un Aināra Rutkovsku 

ģimene, kuri aktīvi apmeklē visus pagastā rīkotos kultūras 

un sporta pasākumus, kā arī iesaistās pasākumu tapšanā 

paši un iesaista arī bērnus. 

Nominācijā DZIMTAS MANTOJUMS balvu pasniedza 

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, 

kurš nosauca to par pašu galveno un svarīgāko. Pateicības 

rakstu par piedalīšanos konkursā saņēma Mundu dzimta, 

kura no paaudzes paaudzē ir nodevusi grozu pīšanas 

mākslu un seno dzimtas tradīciju saglabāšanu. 

Sirsnīgs paldies visām ģimenēm! Jūs esat mūsu pagasta 

lepnums! Lai Jums pietiek sirds siltuma, labsirdības, 

izturības un neatlaidības darot ikdienas darbus un palīdzot 

arī citiem! 

 

 

 

M. Krasnobajas un M. Bērtiņas teksts 

M. Bērtiņas foto 

 

Sporta spēles Sprūževā 

Izkaptis, grābekļi, dakšas, pļaujmašīnas un citas siena 

laikam neiztrūkstošas sastāvdaļas 29. jūlijā no Rēzeknes 

novada malu malām bija savestas Griškānu pagasta 

Sprūževā, kur ar devīzi “Div` pļaviņas es nopļāvu” 

norisinājās ikgadējās Rēzeknes novada pašvaldības 

darbinieku un deputātu sporta spēlēs. Kad komandu 

prezentācijas bija izskanējušas un izkaptis noliktas malā, 

17 komandas devās pārbaudīt spēkus, izturību un veiksmi 

desmit disciplīnās. 

Lai cīnītos par šī gada veiklākā un stiprākā pagasta 

nosaukumu, sacensību dalībniekiem bija jāvelk traktors 

(disciplīna “Skudrys cēļīns”), jāsalasa sēnes (“Baraviku 

medņīks”), ievērojot satiksmēs noteikumus, jāizbrauc 

distance ar skrejriteni (“Skaidrīs braucējs”), ar milzīgām 

pleznām kājās jāpārvieto karotēs ieliktas galda tenisa 

bumbiņas, kā arī jāveic citi netradicionāli uzdevumi ar 

asprātīgiem nosaukumiem. 

Pušas pagasts savu godu devās aizstāvēt kā apvienotā 

Maltas – Pušas pagastu komanda (Maltas pagasta 

pašvaldībā strādājošie darbinieki), kurā Pušas pagastu 

pārstāvēja Mārīte Krasnobaja, Maruta Krasnobaja, 

Raimonds Vigups un Viktors Afanasjevs.  

Godam jāteic un jālepojas, ka piedalīšanās bija ļoti 

veiksmīga, jo komanda kopvērtējuma ieguva 2. vietu, kas 

pagastam līdz šim ir augstākais sasniegums šajās sporta 

spēlēs. 

 Katrs dalībnieks savā īpašumā ieguva četras medaļas - 

divas zelta, vienu sudraba un vienu bronzas medaļu, bet 

komanda – kausu. 

Tiksimies nākamgad nākošajās sporta spēles!  

Komandā ir spēks! Izturību! 

 

 

 

 

 

M. Krasnobajas un M. Bērtiņas teksts 

E. Šumeiko foto
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INFORMĀCIJA 
 

No 08. 08. – 22.08. Maltas pagasta pārvades 

Pušas struktūrvienības vadītājs V. Afanasjevs  

būs atvaļinājumā. Viņa pienākumus pildīs M. 

Krasnobaja (28325655) 

 

No 15.08. – 29.08. grāmatvede – kasiere V. 

Paplavska būs atvaļinājumā. Maksājumus varēs 

veikt 14.08. un 24.08. no plkst. 8:00 – 12:00. 

 

 

Vakance 
Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā Maltas 

pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju. Konkursā var 

piedalīties pretendenti ar augstāko pedagoģisko izglītību, 

kuri līdz 22. augusta pulksten 9.00 būs iesnieguši 

pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem 

dokumentiem: motivācijas vēstuli, pieteikuma anketu, 

izglītību, tālākizglītību un valsts valodas prasmes (ja 

nepieciešams) apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls 

jāņem līdzi uz interviju), Maltas pirmsskolas izglītības 

iestādes attīstības koncepciju (līdz trim A4 lappusēm 

datorrakstā), kā arī izziņu no Sodu reģistra par 

nesodāmību. 
 Pieteikumus var iesniegt darbdienās no pulksten 8.00 

līdz 16.30 personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes novada 

pašvaldības 17. kabinetā (sekretārei), atsūtīt pa pastu – 

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 (uz aploksnes 

jābūt norādei „Konkursam uz Rēzeknes novada 

pašvaldības Maltas pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītāja amatu. Pretendents: (vārds, uzvārds).”) vai atsūtīt 

elektroniski uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv. Pēc 22. 

augusta pulksten 9.00 iesniegtie dokumenti dalībai 

konkursā netiks pieņemti. 

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes: 

• amatam atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība; 

• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī; 

• angļu valodas zināšanas (ja intervijā angļu valodas 

prasmju līmenis novērtēts ar 0 punktiem, prasība nav 

izpildīta); 

• pretendentam nav Izglītības likumā un Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā noteikto ierobežojumu strādāt par 

pedagogu; 

• pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba 

pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā; 

• pretendentam ir nevainojama reputācija, pretendents ir 

lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei; 

• labas komunikācijas un sadarbības prasmes, 

psiholoģiskā noturība stresa situācijās; 

• zināšanas vadības darba organizēšanas metodoloģijā; 

• zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos; 

• pieredze projektu darbā; 

• IT lietošanas prasmes; 

• vēlamas autovadītāja tiesības. 

 
 

    
                      PAZIŅOJUMS 

 
Lūdzam pieteikties braucienam uz Aglonu š.g. 

14. un 15. augustā. Pieteikties var Pušas pagasta 

pārvaldē līdz 10.08. pie V. Paplavskas 

(29398491) 

 
AFIŠA 

 

No 01. – 26.08. Pušas pagasta bibliotēkā ir apskatāma 

iespieddarbu izstāde “Ar humoru un smaidu” veltīta Jāņa 

Dreslera 120 gadu jubilejai. 

 

 

No 22.08. - 17.09. Pušas pagasta bibliotēkā būs 

apskatāma iespieddarbu izstāde “ Latviešu rakstnieks” 

veltīta Viktora Lagzdiņa 90 gadu jubilejai 
 

 

Atbildīgais par izdevumu: M. Krasnobaja 
 (marite.krasnobaja@inbox.lv)  

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde 
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