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Cienījamie, Pušas pagasta iedzīvotāji! 
Sagaidot Latvijas simtgadi, aicinu pie 
savām mājām, izkārt mūsu valsts simbolu                
-                    sarkanbaltsarkano karogu! 
 
 
 
Ar cieņu,  
Viktors Afanasjevs  
Rēzeknes novada pašvaldības  
Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienības 
„ Pušas pagasta pārvalde ” vadītājs 

                                                                      
                                                                  Nr.53(65)  

 

 
  
 
 
 

 

 

             Pušas TN 
 
18.11. plkst. 16:00 Latvijas simtgadei  
veltīts svinīgs svētku koncerts 
„Es esmu Latvija” 

 Svinīgā uzruna 

 Rēzeknes novada vokālās studijas 
„SKONAI” koncerts 

 Pušas TN dejotāju sniegums 

 Pateicības rakstu pasniegšana 

 Svētku torte 
 

 
 
 
 
 
 

Pušas BLPC (brīvā laika pavadīšanas centrā) 

 

4. novembrī   11:00  

LENTĪŠU LOCĪŠANAS DARBNĪCA 

 

Visi laipni gaidīti, lai salocītu 

sarkanbaltsarkano lentīti sev, savai ģimenei 

un tuvajiem cilvēkiem, ko varēs nēsāt visu 

 valsts svētku laiku. 
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„Kustīgi lustīgā” disko ballīte 
 

  

 
 Beidzoties vasaras brīvdienām, augusta pēdējā 

nedēļā Pušas TN notika disko ballīte bērniem. 

Pasāku ma apmeklētāji varēja izdejoties skanot 

mīļākajai dziesmai un kā jau īstā disko ballītē 

neiztika arī bez  atrakcijām un dažādām spēlēm. 

Uzdevumos bija gan jākoncentrējas, lai varētu 

uztvert, kas caur „faksa aparātu” tiek nosūtīts 

adre

sātam ,kā arī jāpierāda savas spējas  veiklībā un 

atjautībā 

Visi dalībnieki tika ar  uzdevumiem galā, tiekot 

pie vērtīgām balvām. Par  pārsteigumu bērniem 

tika sarīkota loterija ,kur katrs tika pie skolai 

noderīgas lietas. 

Izlietoto enerģiju bērni varēja papildināt 

cienājoties ar dažādiem gardumiem un  no jauna 

to izlietot ritmiskās disko dejām. 

 
        

 

                                                                                                                               L.Ratnikas teksts un foto 
 
 

Tēva diena” Mans varonis” 
 

 
 

 Baudot atvasaras silto un saulaino dienu Pušas 

tautas namā Tēva diena tika pavadīta sportiskās 

noskaņās, jo tētim katrā ģimenē ir īpaša loma, 

un pavadītais laiks kopā ar bērniem ir 

nenovērtējams. 

Tētis ir piemērs, no kura bērns var mācīties jau 

no mazām dienām. Tāpēc popularizējot Tēva 

dienas svinēšanu, mēs kopīgiem spēkiem ceļam 

Tēva lomas nozīmi ģimenē un bērna dzīvē. 

Pasākums bija labi apmeklēts, tētu atsaucība 

bija liela, arī māmiņas, brāļi un māsas kuplināja 

skatītāju un atbalstītāju rindas. 

Mums izdevās izraisīt smaidu un sajūsmu 

citkārt nopietnajās tētu sejās. 

Šoreiz notika tādas aktivitātes kā: „mājas 

būvēšana”,” koka stādīšana”, šķirošana un 

daudzas citas. 

Arī bērni bija sajūsmā ! Un kā gan nē, ja ar tēti 

tik daudz var ko padarīt. 

Stafetēs mēs noskaidrojām , ka pie Izcilākā 

pilota, Ašākā šķirotāja, Izturīgākā dejotāja  

titula tika Viktors Afanasjevs. Noskaidrojās ka 

Ātrākais skrējējs, Izturīgākais nesējs un 

Labākais celtnieks ir Rihards Litke. Savukārt 

izcilākā dārznieka titulu saņēma Antons 

Vaičulis un labākais  Šķēršļu uzvarētāja titulu 

saņēma  Ilmārs Ratniks. 

Var teikt, ka šajā sporta dienā uzvarētāji bija 

visi, jo gan bērnu, gan pieaugušo aktivitāte, 

dzīvesprieks un acu mirdzums bija lielākā balva 

ik vienam. 

Paldies par atbalstu un jauko kopā pavadīšanas 

laiku. 

                                                                                                                                                              

L.Ratnikas teksts  
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Kopkrājuma –pārdomu vārsmās „KVADRĀTSAKNE” prezentācijas pasākums 

 
 

1.Septembris ir ļoti īpaša diena visiem 

skolēniem un viņu ģimenēm, tas ir laiks domāt 

par nākotni, par tuvāko gadu, daudziem tas ir 

jauns piedzīvojums, jauna pieredze. 

Septembris ir mēnesis, kas katru gadu no jauna 

kokus ietērpj krāsainos lapu mēteļos, un 

protams septembris ir arī Dzejas mēnesis. 

Dzejas dienām veltītie pasākumi notiek visā 

Latvijas teritorijā. Arī pie mums septembris 

iesākās ar dzeju, jo tieši 1.sepembrī Pušas TN 

notika Pušas astoņgadīgās skolas absolventes, 

vairāku kopkrājumu autores, ilggadējas 

izglītības darbinieces Evelīnas Visockas 

(Romānes) dzejas kopkrājuma- pārdomu 

vārsmās „Kvadrātsakne” prezentācijas 

pasākums. 

Ar dzeju dzejniece raksturo sevi, atspoguļo savu 

dzīves gājumu un stāsta par bērnību ,jaunību un 

skolas gadiem.  Atbalstīt un apsveikt Evelīnu 

bija ieradušies tuvinieki, radi, draugi, 

klasesbiedri un Pušas ļaudis. Dzejas lasījumus 

papildināja ansamblis „Zapevočki” dziesmas, 

kurā dzied arī pati dzejniece. 

Paldies Evelīnai par skaisto dzeju, kas veidoja 

un padarīja šo dienu par īpašu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

L.Ratnikas teksts un foto 
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Kāzu jubilāru pasākums ‘Rūgts’ 

 

 

Ja  cilvēks vienreiz nosvin kāzas 

Tad tas ir kāzu prologs vien 

Nāk dzintara un rožu kāzas 

Tad sudraba un zelta kāzas 

Ir dzirdēts ka pat dimantkāzas 

Nav mūžā pēdējās nu dien! 

Lai vēl ik viens tik daudzkārt lūgts 

Mēs šodien atkal saucam „rūgts”! 

 

Laulība tas ir kaut kas unikāls. Tā dot iespēju 

dalīt katru savas dzīves aspektu ar otru cilvēku. 

Mēs esam apsolījuši turēties kopā, gan tad, kad 

klājas labi, gan tad , kad ir slikti. Mēs jūtam 

viens otra sāpes un piesedzam viens otra 

trūkumus. Mēs priecājamies par otra stiprajām 

pusēm un izbaudām viens otra panākumus. 

Mums ir dots padomdevējs, ceļa biedrs, labākais 

draugs- partneris visai dzīvei!   

Tāpēc Kāzu jubileju atzīmēšana ir viens no 

skaistākajiem veidiem kā ikdienas rutīnā 

apstāties un ar pārliecību palūkoties uz kopā 

nodzīvoto laiku. Neatkarīgi no tā cik sen kāzas 

ir bijušas, jo katru kāzu gadadienu ir iespējams 

padarīt par svētkiem. Protams ir pāri, kas savas 

kāzu jubilejas nesvin, ir pāri, kas par nozīmīgu 

uzskata tikai sudraba kāzu gadadienu vai zelta 

kāzu gadadienu. Bet ir pāri, kas labprāt svin ne 

tikai Valentīndienu, iepazīšanās un bildinājuma 

gadadienu, bet arī katru kāzu jubileju. Daudzi 

pāri arī piešķir lielu nozīmi tieši gadadienu 

nosaukumiem un to simbolikai. Arī Pušas tautas 

namā 29. septembra pēcpusdienā tika sveikti 20 

pāri, kas svinēja tādas kāzu jubilejās kā :1. 

kopdzīves gadu jeb Papīra kāzas,5. kopdzīves 

gadu jeb Koka kāzas, 15. kopdzīves gadadienu 

jeb Stikla kāzas, 40. kopdzīves gada dienu jeb 

Rubīna kāzas, 45. kopdzīves gadadienu jeb 

Safīra kāzas, 50. kopdzīves gadadienu jeb Zelta 

kāzas un 55. kopdzīves gadadienu jeb Dimanta 

kāzas. 

Kāzu jubilāriem muzikālu sveicienu sniedza 

Rierbiņu KC etnogrāfiskais ansamblis  

„Jumaleņa” , jauniešu deju grupa „Strūga” un 

vakara turpinājumā muzicēja un raitā dejas solī 

aicināja Dace Deksne . 

                                      

 
 

 

 
 

 
 

 

 L.Ratnikas teksts 

 I.Dzenes foto 
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Apciemojām pansionātu 

 

 

Augusta vidū „Volyudzeites” ciemojās 

veselības un sociālās aprūpes centrā „Malta” ar 

nelielu koncertu. Tur mūs laipni sagaidīja 

sociālais darbinieks Anna, ieveda tikko 

izremontētās telpās. 

Ir vērts iepriecināt vecu vientuļu cilvēku ne 

tikai ar dziesmām, dzeju, labiem vārdiem, bet 

arī savu labestību, atsaucību, dāsnumu, savu 

plašo sirdi. Bija iespēja izbaudīt lirisku 

atmosfēru. 

 

 

 

 

Pēc koncerta ciemojāmies atsevišķās istabiņās, 

kur dzīvo arī Pušas pagasta seniori. Viņi bija 

priecīgi redzēt savējos, aicināja biežāk 

apciemot. 

Paldies par laipno sagaidīšanu, abpusējo 

sadarbību un sapratni! 

 

R. Babres teksts. 

 
 

 
 

Pušas bērni un jaunieši apmeklē Daugavpils piedzīvojumu 
parku “Tarzāns” 

 
 

 1. septembrī pušānieši devās braucienā 
uz Daugavpils piedzīvojumu  
parku “Tarzāns”, lai jautri, aktīvi un 
interesanti nosvinētu zinību dienu.  
Tas ir aktīvās atpūtas parks, kurā bērni un 
jaunieši pārbaudīja savus spēkus četrās 
dažādu līmeņu trasēs, kas vārda tiešā 
nozīmē ļāva pabūt starp zemi un debesīm, 
jo ir izvietotas 5 – 20 metru augstumā. 
Šķēršļus veido nostieptas troses, tīkli, 
dažādu konstrukciju tiltiņi, šūpoles, baļķi, 
virves un kāpnes, kā arī nobraucieni pa 
trosi. Ikviens no dalībniekiem izbaudīja 
fantastisko pacilātības sajūtu, pārvarot 
šķēršļus. Neizpalika arī bez 
drosmīgākajiem un spēcīgākajiem, kuri bez 
bailēm veica visus uzdevumus arī 
profesionālajā, melnajā trasē.  
Šo iespēju dāvāja un projektu atbalstīja 

Lielbritānijā reģistrēta labdarības 
organizācija "Giving For Latvia". Bērni, 
jaunieši un vecāki atpūtās piedzīvojumu 
parkā “Tarzāns”, iestiprinājās Hesburgerā 
un apskatīja Latgales zoo bez maksas. 
Ekskursijā kopā piedalījās 35 cilvēki, 9 
pieaugušie un 26 bērni. 

 
 

 
                        Indras Dzenes teksts un foto

 

Svecīšu vakari 

Svecīšu vakari oktobra otrajā sestdienā Pušas 

draudzē jau ir kļuvuši par tradīciju. Tā pat kā 

katru gadu, arī šogad 6. oktobrī Pušas draudzes 

kapsētās kopā ar draudzes prāvestu un vokālo 

ansambli „Vuolyudzeitis” dalībniecēm tika 

pavadīti svecīšu vakari.  

Lai gan šogad svecīšu vakari notika vienlaicīgi 

ar Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanām, tas 

netraucēja mirušo tuviniekiem atrast laiku 

sanākt kopā un veltīt lūgšanas saviem tuvajiem. 

Paldies visiem, kas atrada laiku iedegt svecītes 

liesmiņu! 

 L.Ratnikas teksts 
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Miķeļdienas gadatirgus 2018. 

 

30.09.2018. Pušas biedrība „Novus” kopā ar 

Pušas pagasta bērniem un viņu vecākiem 

svinēja Miķeļdienu. Pateicoties saulainai diena 

pasākums norisēja ārpus telpām, kas pasākuma 

dalībniekiem ļāva vēl vairāk izbaudīt zelta 

rudeni. Svinību laikā bija iespēja apskatīt bērnu 

radīto izstādi „Dārzeņu Miķelis 2018”. 

Dalībniekiem tika piedāvāts piedalīties dažādās 

aktivitātēs, piemēram, zirņu mešana, kartupeļu 

lasīšana, u.c. Darbojās arī Miķeļdienas 

gadatirdziņš, kur varēja 

 
 

 
 

iegādāties ļoti gardas pašceptas ābolmaizes, 

medus kūkas, sieru, avenes un ābolus, 

pašdarinātus rokdarbus. 

Vēlos pateikties visiem, izstādes dalībniekiem, 

pasākuma organizatoriem, kā arī viesiem, kas 

atrada laiku un izvēlējās tomēr pasākumu 

apmeklēt, mūsdienu tik steidzīgajā, darbiem 

pilnā ikdienā. 

Ar cieņu, Kristīne Zuja. 

 

                            K. Zujas teksts un foto 

100 tulpes Latvijai 

 
 

Lai paveiktu ko labu valsts simtgadē, var iztikt 

bez lieliem finansiāliem ieguldījumiem. To 

paveicām arī mēs – Pušas biedrība “Novus”. 

Sestdien, 20. oktobrī, pie Pušas pagasta 

pārvaldes apaļajā puķu dobē, mēs iestādījām 

100 tulpju sīpolus sarkanā un baltā krāsā, kuri 

uzplauks nākamā gada pavasarī gluži kā 

Latvijas karogs – sarkanbaltsarkanā krāsā. 

Tulpes iestādīja trīs biedrības pārstāvji – Marija, 

Rasma un Indra. Lai mūsu veltījums Latvijai 

100 gados mudina arī jūs paveikt ko jauku! 

 

 

 

 
 

Indra Dzene, Pušas biedrības “Novus” valdes 

locekles teksts un foto. 
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Notika Rēzeknes novada jauniešu forums 
 

 

11. oktobrī  Griškānu pagasta kultūras namā 

notika Rēzeknes novada jauniešu forums, kurā 

piedalījās arī Pušas pagasta jaunieši. Jaunieši 

tikās ar: 

• Jauno uzņēmēju un zero waste kustības 

piekritēju Ingūnu Semuli (SIA “Puordare”); 

• Rēzeknes novada domes deputātu Gunti 

Rasimu; 

• Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes 

Rēzeknes nodaļas vadītāju Evu Rubeni; 

• Inline hokeja kustības aizsācēju 

Makašānos; 

• Deju studijas STOP TIME deju 

horeogrāfiem Reini Sandoru un Danielu Plasu; 

• Projekta “PROTI un DARI” 

koordinatori Gunitu Veismani; 

• Lūznavas muižas pārvaldnieci Ivetu 

Balčūni; 

• Eiropas brīvprātīgā darba jauniešiem no 

Baltkrievijas, Maķedonijas, Portugāles, 

Armēnijas un Spānijas; 

 

 

• Zemessardzes 36. kājnieku bataljona 

civilmilitāras sadarbības pārstāvi Santu 

Ostrovsku; 

• Fotogrāfu, mūzikas un gaismas 

aparatūras entuziastu Mihailu Stecjuku. 

Jaunieši ieguva noderīgu informāciju par 

iespējām lietderīgi izmantot savu laiku mūsu 

novadā.  

 Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, 

pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, 

neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi 

reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) 

kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā 

“PROTI un DARI!”. 

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus 

informāciju, raksti uz e-pastu 

gunita.veismane@saskarsme.lv vai zvani pa 

tālruni 20214720 (Gunita Veismane). 

Indra Dzene, jaunatnes lietu speciāliste 

 

 

 

 

 

 

Iedzīvotāji varēs veikt veselības apdrošināšanas iemaksas no 1. septembra 
 

Ceturtdien, 30. augustā, Nacionālajā veselības 

dienestā (NVD) norisinājās preses konference, 

kurā veselības ministre Anda Čakša un NVD 

direktore Inga Milaševiča informēja par valsts 

veselības apdrošināšanas aktualitātēm un 

apdrošināšanas iemaksu veikšanas iespējām jau 

no šī gada 1. septembra.  

Mēs jau šobrīd baudām ieguvumus, ko sniedz 

veselības apdrošināšanas ieviešana, nosakot 1 % 

no sociālajām apdrošināšanas iemaksām 

novirzīt veselības aprūpei. Pateicoties 

finansējumam, ko ienes apdrošināšana, tiek 

veicināta valsts apmaksāta veselības aprūpes 

brīvāka pieejamība ikvienam iedzīvotājam. 

Piemēram, 2018. gadā tie ir 85 miljoni eiro, kuri 

devuši iespēju pacelt mediķiem algas vidēji par 

30 %,” preses konferencē pauda veselības 

ministre. 

I. Milaševiča norādīja, ka 2018. gads ir pārejas 

periods, kura laikā valsts apmaksātos medicīnas 

pakalpojumus var saņemt tāpat kā līdz šim. 

Savukārt no 2019. gada pilno medicīnas 

pakalpojumu “grozu” saņems apdrošinātie 

iedzīvotāji – tie, kuri veic sociālās 

apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu 

režīmā, atbilst kādai no valsts apdrošinātajām 

iedzīvotāju grupām vai brīvprātīgi veikuši 

veselības apdrošināšanas iemaksas.  

Lai iedzīvotāji varētu ērti noskaidrot, vai viņi 

jau ir apdrošināti vai arī viņiem, lai saņemtu 

medicīnas pakalpojumu pilno “grozu”, 

nepieciešams apdrošināties, NVD aicina 

iedzīvotājus aizpildīt speciāli izveidotu 

tiešsaistes (online) testu un iegūt atbildi. Tests ir 

pieejams interneta vietnē www.apdrosinaties.lv. 

NVD direktore arī norādīja, ka valsts veselības 

apdrošināšanai ir izdevīgi pievienoties uzreiz, jo 

valsts piedāvā īpaši izdevīgus nosacījumus, kas 

sākotnējās iemaksas paredz mazākas:  

• 2018. gadā – 51,60 eiro /gadā (1 % no 

minimālās mēnešalgas gada apmēra); 

• 2019. gadā – 154,80 eiro /gadā (3 % no 

minimālās mēnešalgas gada apmēra); 

• 2020. gadā – 258 eiro /gadā (5 % no 

minimālās mēnešalgas gada apmēra). 
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Iedzīvotājs pēc izvēles iemaksas var veikt sev 

ērtā veidā – par 2018. gadu maksājot šogad, bet 

par 2019. gadu, piemēram, janvāra sākumā vai 

arī maksājot vienlaicīgi par abiem gadiem vienā 

maksājuma reizē.  

Veselības apdrošināšanas iemaksas iedzīvotāji 

var veikt no šī gada 1. septembra, veicot 

pārskaitījumu internetbankā, klātienē bankā vai 

pasta nodaļā, kā arī norēķinoties ar bankas 

maksājuma karti kādā no NVD teritoriālajām 

nodaļām (Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī, 

Smiltenē). Maksājuma rekvizīti un norādes 

maksājuma uzdevumam pieejamas NVD 

interneta vietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā 

“Valsts veselības apdrošināšana”.  

Jautājumu gadījumā iedzīvotāji aicināti 

sazināties ar NVD Klientu apkalpošanas centru, 

zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8000 

1234. 

Jāņem vērā, ka, pievienojoties veselības 

apdrošināšanas sistēmai vēlāk, iedzīvotājam būs 

jāmaksā arī par diviem iepriekšējiem gadiem ar 

nosacījumu, ka šajā periodā viņa darba devējs 

vai viņš pats nebūs veicis sociālās 

apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu 

režīmā. 

 Jau ziņots, ka valsts apmaksāto medicīnas 

pakalpojumu pilno “grozu” no nākamā gada 

janvāra saņems: 

• legālie darba ņēmēji, kuri veic sociālās 

apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu  

 

 

 

 

režīmā;  

• valsts apdrošinātās iedzīvotāju grupas 

(kopā 21 grupa);  

• iedzīvotāji, kuri veic brīvprātīgās 

veselības apdrošināšanas iemaksas. 

Savukārt tie iedzīvotāji, kuri nebūs apdrošināti, 

saņems pamata “grozu” – ģimenes ārsta praksē 

sniegto ārstniecību (t. sk. izmeklējumus, kurus 

var interpretēt ģimenes ārsts), valstī noteiktās 

profilaktiskās pārbaudes, neatliekamo 

medicīnisko palīdzību, grūtnieču aprūpi, 

kompensējamos medikamentus  noteiktām 

diagnožu grupām. Pamata grozā papildus arī 

iekļautas valsts prioritārās programmas – 

onkoloģija (t. sk. “zaļais koridors”) un 

programma sirds un asinsvadu slimību agrīnai 

atklāšanai.  

Turpretim apdrošinātajiem iedzīvotājiem būs 

ievērojami plašāks veselības aprūpes 

piedāvājums papildus pamata “grozā” 

ietilpstošajam – speciālistu konsultācijas, plaši 

diagnostiskie un laboratoriskie izmeklējumi, 

plānveida ārstniecība slimnīcā, tajā skaitā 

operācijas, valsts kompensējamās zāles u.c. 

 

Prezentācijas no preses konferences pieejamas 

NVD interneta vietnē www.vmnvd.gov.lv 

aktualitāšu sadaļā: https://bit.ly/2MZfdBY. 

 

Informāciju sagatavoja:                                                                            

Agnese Jasenoviča 

Nacionālā veselības dienesta  

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece 

Tālr.: 67043787 

 

 

Pušas pagasta bibliotēkas jaunieguvumi nozaru literatūŗā: 

 

1. Danilāns A. Vesels!: sistematizēts izdevums, kur vienkopus lasāms pats svarīgākais un 

vērtīgākais no daktera bagātā zināšanu pūra 

2. Holtviks B. Grozu pīšana: viss par grozu pīšanu, sākot no kārklu audzēšanas  līdz gatava pinuma 

apstrādei 

3. Karaša D. Gadskārtas, tradīcijas un godi: sadzīves paražas un ticējumi, ģimenes godu tradīcijas, 

sadzīves paražas un ticējumi, tautas dziesmas un tautas tērpi. 

 

 

Atbildīgā par izdevumu: L. Ratnika 

(liga.ratnika@rezeknesnovads.lv) 

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde. 

mailto:liga.ratnika@rezeknesnovads.lv

