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Ziemassvētki afiša 
 

25.12. plkst. 17:00 Ziemassvētku koncerts „Baltie smiekli”. Piedalās 

„Pirmais solis”, „Vuolyudzeitis”, Ales Mikus, kā arī Pušas 

amatierteātris ar veselības un „smieklu gabaliem”: „Psihopāts”, 

„Veseleibu nanūpierksi” un „Kuoje Klauss.” 

plkst. 22:00 Ziemassvētku  groziņballe kopā ar grupu 

Marchello. Ieeja: 2  EUR  
28.12. plkst. 13:00 Ziemassvētku pasākums bērniem „Rūķīšu darbi” 
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Aizvadīti svecīšu vakari 
 

Latvijā ir ļoti dziļas kapu tradīcijas – vasarās kapu 

svētki, rudeņos svecīšu vakari, kad tuvāki un tālāki 

radi dodas uz kapiem pieminēt tos savus tuvos 

cilvēkus, kas jau guldīti zemes klēpī! Un turp dodas 

jauni un veci… 

Svecīšu vakari oktobra otrajā svētdienā (11. 

oktobris) Pušas draudzē jau ir kļuvusi par tradīciju. 

Tas ir laiks, pēc kura kapsētās iestājas miera periods. 

Klātas ar skujām un rotātas ar pēdējiem rudens 

ziediem, degošu svecīšu gaismā kapu kopiņas 

ieslīgst mierā līdz pavasarim, kad kapsētās no jauna 

sākas rosība. 

Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad ar literāri 

muzikālu gaisotni „Vuolyudzeitis” ieskandināja 

Sivgaļu, Pušas, Žierkļu, Patmalnieku, Butkānu un 

Zundu kapsētas, liekot mirušo tuviniekiem atcerēties 

ne tikai par to, ka ir jāsakopj savu piederīgo kapu 

kopiņa, bet arī jāatceras, ka miruši ir tikai aizgājēji, 

kas mūsu sirdīs un domās būs mūžam. Savukārt mēs 

paši reiz būsim tādi, kādi viņi ir tagad… 
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M. Krasnobajas teksts un foto

 

 
Pušānieši sveica Ozolaines TN 50. jubilejā 

 
25. oktobrī ar pasākumu „Gaisma 50 gadu garumā” 

tika atzīmēta Ozolaines tautas nama Zelta jubileja. 

Koncertu kuplināja arī ciemiņi: Lendžu pagasta 

jauniešu deju kolektīvs „Ūdzeņa”, Rēzeknes 

Augstskolas dejotājas un Pušas pagasta līnijdeju 

grupa „Pirmais solis” 

 Par godu svētkiem tautas namā bija iespējams 

apskatīt izstādi par Ozolaines pagastu un tautas 

nama darbību 50 gadu garumā, kā arī noskatīties 

pirmizrādi Edgara Blinova režisētajai filmai – bijušo 

vadītāju atmiņu stāstiem par tautas nama atklāšanu 

1964. gadā, tā darbības pirmajiem gadiem, 

interesantākajiem pasākumiem un citām spilgtām 

atmiņām par tautas namā pavadīto laiku. Laika gaitā 

mainījies ne vien ēkas izskats, bet arī cilvēki, kuri 

nesavtīgi rūpējušies par kultūras dzīvi pagastā, tāpēc 

jubilejas pasākumā tika izteikta pateicība vairāk 

nekā 20 bijušajiem tautas nama vadītājiem. 

Kā apsveikuma sveicienu pušānieši Ozolaines 

pagasta pārvaldes vadītājam pasniedza lielu papīra 

kuģi ar 50 maziem kuģīšiem, kur uz katra no tiem 

bija uzrakstīti apsveikuma vārdi. Ozolainiešiem bija 

jāapsola, ka katrs no dāvinātajiem kuģīšiem ar labām 

domām tiks palaist Ozolaines pagasta ūdeņos. 

Savukārt „Pirmais solis” koncerta dalībniekus 

iekustināja ar jautriem līnijdeju soļiem, lai 

ozolainieši vienmēr būtu „uz viļņa”. 

 

 

 

 

M. Ļaksas, M. Krasnobajas teksts un foto 
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Vingrojam un Zumbojam veseli 

Iestājoties tumšākam, drūmākam un rudenīgākam 

laikam, 27. septembra vakarā Pušas pagastā biedrība 

„Muosys MM” realizēja projektu „Vingrosim 

mīksti!, kas tapis pateicoties Rēzeknes novada 

Izglītības pārvaldes rīkotā jaunatnes iniciatīvu 

projekta ietvaros. Projekta mērķis bija popularizēt 

aerobiku kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un 

veselību veicinošu sporta veidu, veicināt saturīgu 

brīvā laika pavadīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo 

vidū un veicināt pagasta jauniešu un ģimeņu 

draudzības saišu nostiprināšanos, kopīgi sportojot un 

uzlabojot fizisko veselību. 

  

Projekta realizācijas dienā interese par jauniegādātā 

inventāra – vingrošanas bumbām, hantelēm, 

lecamauklām un paklājiņiem - izmantošanu bija ļoti 

liela, tāpēc vairākiem interesentiem  pēc tā bija 

jāstāv rindā. Kā atzina pušānieši, tad aerobikas 

nodarbības ir lielisks veids, kā uzturēt sevi formā un 

saliedēt arī ģimeni ne tikai savā lokā, bet arī pagasta 

ietvaros, kas pierādījās jau pirmajā nodarbībā, kad 

uz pasākumu bija ieradušies ģimenes 3 un pat 4 

cilvēku sastāvā. Tieši tāpēc projektā iegādātais 

inventārs ne tikai veicinās pagasta iedzīvotājus 

padomāt par savu veselību, bet arī mudinās plānot 

savu brīvo laiku. 
Lai aerobikas nodarbības būtu interesantākas, 

biedrības „Muosys MM” biedri interesentiem 

piedāvāja tās apvienot ar zumbas nodarbībām, 

tādējādi apvienojot ne tikai patīkamo ar lietderīgo, 

bet arī iemācoties jaunus deju ritmus, ko turpmāk 

varētu arī prezentēt pārējiem pagasta iedzīvotājiem. 

Tā kā atsaucība no iedzīvotāju puses ir liela, tad tika 

nolemts, ka šāda veida nodarbības turpmāk tiks 

rīkotas divas reizes nedēļā (pirmdienās un 

ceturtdienās plkst. 18:00), kuras vadīs paši biedrības 

biedri. 

 
 

 

Zināšanai.  

 

ZUMBA ir Latīņamerikas dejas, kultūras, mūzikas 

iespaidota deju – fitnesa nodarbība, ko raksturo 

nodarbībās izmantotā horeogrāfija pie ātru un lēnu ritmu 

mūzikas kombinācijas, kas tonizē, nostiprina un veido 

ķermeni. ZUMBA treniņu laikā tiek izmantoti 

vingrinājumi, kas apvieno pamata aerobikas, intervāla un 

izturības nodarbību pamatprincipus. Šie vingrinājumi 

ietverti deju soļos, kurus ir viegli apgūt, tomēr tajā pat 

laikā tiek veidoti sēžas, kāju, roku, vēdera, muguras, 

muskuļi un nostiprināts svarīgākais muskulis cilvēka 

ķermenī – sirds. 

Lai piedalītos ZUMBAS nodarbībās, nav jābūt 

pieredzējušam dejotājam – nodarbībās tiek veidota 

ballītes atmosfēra, kas rada nepiespiestu gaisotni tiem, 

kam nav iepriekšējas deju pieredzes, vai tiem, kas grupā 

ir jaunpienācēji. ZUMBA programmas aizrautīgie un 

kaislīgie Latīņamerikas un starptautiskas populārās 

mūzikas ritmi motivē grupas dalībniekus visas nodarbības 

garumā, un liek tiem atgriezties atkal un atkal. 

ZUMBA ir nodarbība, kas piemērota ikvienam, tās vieni 

no būtiskākajiem elementiem, kas šo programmu padara 

unikālu un populāru ir šādi:  

 Tas ir slēpts treniņš – grupas dalībnieki piedalās 

fiziskā treniņā, bet pat īsti nenojauš, ka ķermenis 

tiek nodarbināts tik daudz – cilvēki būtu gatavi 

šo nodarbību apmeklēt pat katru dienu! 

 Šī nodarbība ir unikāla – mūzika, soļi, kustības, 

enerģija – tā ir ZUMBA fitnesa ballīte! 

 Tas ir vienkārši – ZUMBA treniņos var 

piedalīties ikviens, tā paredzēta cilvēkiem ar 

dažādiem sagatavotības līmeņiem, ikvienā 

vecumā. 

 Tas ir efektīvi – ZUMBA ir kardio treniņu 

balstīta programma, kas ietver spēka un 

izturības vingrinājumus, kas tonizē visu ķermeni 

un ļauj sasniegt izvirzītos fitnesa mērķus! 

ZUMBA treniņi ir baudāmi un tiem ir viegli sekot – 

cilvēkos šī nodarbība rada pozitīvas emocijas un enerģiju, 

un kad cilvēki redz to, ka viņu ķermeņi sāk mainīties, viņi 

ir motivēti turpināt apmeklēt ZUMBA nodarbības. 

 ZUMBA fitness programmas pirmsākumi 

meklējami Kolumbijā, kur to radīja dejotājs, horeogrāfs, 

fitnesa treneris Beto. Jau 2001. Gadā ZUMBA sāka gūt 

plašu atbalstu ASV, un 2007. gadā ZUMBA programmā 

bija jau 10 tūkstoši instruktoru, kas pieejami trīsdesmit 

dažādās valstīs. Šobrīd ZUMBA gūst arvien lielāku 

atbalstu Eiropā – Anglijā, arī Baltijas valstīs, 

Skandināvijā. 

 

Mārīte Krasnobaja 

Biedrības „Muosys MM” valdes locekle 
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Lentīšu  locīšana un 21. gs. Lāčplēši 

 

8. novembrī pa godu Lāčplēša dienai Pušas TN 

ikvienam pušānietim bija iespēja par godu Lāčplēša 

dienai locīt lentītes Latvijas karoga krāsās. Jāatzīst, 

ka tās nebija vienkāršas lentītes – dāmām tika dota 

iespēja sev veidot matu sprādzes, lentas, 

piespraudes, aproces un pat bantes, savukārt stiprā 

dzimuma pārstāvjiem – taureņus un piespraudes. 

Visi dalībnieki pašgatavotās rotas varēja paņemt 

klīdzi savā īpašumā un sagaidīt Lāčplēša dienu un 

Latvijas valsts svētku nedēļu īpašās patriotisma 

noskaņās. 

 

Bērniem bija iespēja pierādīt arī savu radošumu 

zīmējumu konkursā ,,21.gs. Lāčplēsis”, kas tagad 

rotā Pušas pagasta pārvaldes 2. stāva gaiteņa sienas. 

Jāpiebilst, ka visi dalībnieki par piedalīšanos saņēma 

arī saldu balvu no Laimas saldumu fabrikas. 

 

M. Krasnobajas teksts un foto 

  

Mārtiņi nosvinēti! 

 

Mārtiņdiena ir laiks, kad visai ražai un lauku 

darbiem jābūt pabeigtiem. Tieši to pierādīt cents 

pašakuma dalībnieki, kas 15. novembra vakarā bija 

ieradušies Pušas TN, kur tika svinēta Mārtiņdienas 

“večerinka”.  

Skatītājus priecēja gan pašmāju kolektīvi – “Pirmais 

solis”, kas skatītājus pārsteidza ar “Buobu deji” un 

”Vuolyudzeitis”, gan ciemiņi – Sakstagala pagasta 

sieviešu vokālais ansamblis ar skanīgām balsīm un 

Gaigalavas pagasta sabiedrisko aktivitāšu centra 

“Strūžānu skola” amatierteātris “Tādi Šādi” ar 

skečiem iz dzīves “Pie babas” un “Veikalā”, liekot 

mums saprast to, ka bieži vien daudz ko no redzētā 

ikdienā bieži vien darām arī pašie, bieži vien to pat 

nepamanot. 

Mārtiņdienā neiztikām arī bez tradicionālām spēlēm 

– kungiem tika dota iespēja pierādīt sevi gaiļu cīņās 

un ražas “ātrlasīšanā”, kur īpašas skatītāju un 

ciemiņu simpātijas izpelnījās J. Vocišs. 

Mārtiņdiena gaida Jūs visus arī nākamgad! 

 

 

M. Krasnobajas teksts 

I. Krasnobajas foto 
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Latvijai – 96 

 

17. novembra vakarā Latvijas dzimšanas dienas 

priekšvakarā Pušas tautas namā tika svinēta Valsts 

96. gadadiena.  

Latvijas dzimšanas dienai par godu visi kopīgi 

dziedājām Latvijas valsts himnu. Tomēr latvija nav 

tikai Rīga, latvija ir arī Rēzeknes novads. Tieši tāpēc 

visi kopīgi pirmo reizi dziedājām arī N. Zuša 

komponēto Rēzeknes novada himnu “Himna 

dzimtajam novadam”.  

Lielākais latvijas dārgums ir cilvēks, jo kamēr mēs 

esam, ir latvija. To pašu var teikt arī par mūsu 

pagastu – kamēr esam mēs paši, kamēr mēs darām, 

rosamies, palīdzam, piedalāmies, mēs eksistējam. 

Kultūras dzīve ir tas, kas mūsu ikdienā iedzedz 

dzirkstelīti. Tieši tāpēc šogad par aktīvu piedalīšanos 

un Pušas kultūras dzīves atbalstīšanu un sakarā ar 

latvijas republikas 96. dzimšanas dienu Pušas 

pagasta pārvaldes vadītājs pasniedza pateicības 

rakstus, kā arī siltas un saldas dāvanas šādiem 

cilvēkiem – R. Mikai, R. Babrei, R. Dzenei, V. 

Sazonovai, I. Dzenei, A. Lācei, Z. Vigupei, K. 

Butlerei, S. Butlerei, L. Ratnikai, S. Šņukutei, V. 

Drozdei, A. Bečai, A. Rutkovskai, L. Čivkulei, G. 

Babrim, V. Afanasjevam, V. Beitānei, L. Madarai 

Arcimovičai, A. Niperei, A. Niperam, P. 

Rutkovskim un J. Šaudiņam.  

Pēc apbalvošanas visi kopīgi devāmies lāpu gājienā 

pa Pušu, tādā veidā dāvājot gaismu ne tikai Latvijai, 

bet arī izgaismojot savas domas un sirdis arī ar 

gājiena laikā dziedātajām dziesmām. Gājiena beigās 

lāpas tika izvietotas krustojumā pagasta centrā, no 

lāpām izveidojot apli, kas simbolizē mūžību, 

tādējādi sniedzot gaismu arī garāmbraucējiem. Bet 

gājiena beigās visi kopīgi cienājāmies ar karstu tēju 

un garšīgu svētku kliņģeri.  

 
Sirsnīgs Paldies Jums par sniegto atbalstu un 

aktivitāti! Kamēr mēs esam un kamēr mēs darām, 

mēs būsim!  

M. Krasnobajas teksts un foto 

 

 

Svētku sajūta – arī pansionāta iemītniekiem 

 

Adventi raksturo divi vārdi – atnākšana un 

gaidīšana, ko itin labi var attiecināt uz svecītes 

aizdegšanu vainagā. Pirmajā Adventē aizdedzot 

svecīti, ir atnākusi Advente, bet ar skatieniem 

liesmiņā tiek gaidīti Baznīcas svētki – Jēzus Kristus 

dzimšana. Un tā, katras nedēļas pēdējā dienā, 

svētdienā, esam par vienu sveces liesmiņu tuvāk 

Ziemassvētkiem. Šis laiks tiek uzskatīts par maģisku 

laiku, tāpēc domām ir milzīgs spēks, un tas, ko mēs 

šajā laikā domāsim, vēlāk arī piepildīsies. 

Mazliet prieka ar nelielu koncertu un saldu dāvanu 

katram 3. decembrī Maltas pagasta pansionāta 

iemītniekiem centās sniegt „Vuolyudzietis”. Maltas 

pansionātā mīt arī vairāki Pušas pagasta iedzīvotāji.  

Vislielākais prieks ir tad, kad tu kaut ko negaidi, bet 

tas notiek un padara tavu ikdienu gaišāku. Tieši to 

var teikt arī par pansionāta iemītnieku pateicības 

vārdiem par mūsu ierašanos. Jūs tik brīnišķīgi 

dziedājāt!”, teica viena no koncerta klausītājām, 

kura ir kurla. 

Cilvēkam nevajag daudz, jo visvairāk mēs saredzam 

un sadzirdam ar sirdi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Krasnobajas teksts 

A. Beitānes foto 
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Pašdarinātas Ziemassvētku apsveikuma 

kartiņas 

 

13. decembra pēcpusdienā aktīvākās Pušas pagasta 

ģimenes piedalījās radošajā darbnīcā, kurā kopīgi 

veidoja pašdarinātas Ziemassvētku kartiņas no 

dažāda veida materiāliem – gan spīdīgām un 

krāsainām zīmēšanas līmēm līdz pat vates 

bumbuļiem. Vairāki darbnīcas dalībnieki nāca arī ar 

noteiktu mērķi – kādam bija obligāti jāuztaisa 7 

apsveikuma kartiņas, kādam pietika ar 2 vai 3. 

Jāteic, ka darbnīcas veikums bija ļoti ražīgs, jo 

kopīgi mums visiem izdevās izveidot 42 apsveikuma 

kartiņas, ko saņems tikpat daudzi mums mīļi cilvēki. 

Radošā darbnīca tika veidota pateicoties Rēzeknes 

novada pašvaldības izsludinātajam mūžizglītības 

pasākumu konkursam par finansējuma piešķiršanu 

Rēzeknes novada tautas namu un bibliotēku 

vadītājiem. Konkursa noslēgumā finansējums tika 

piešķirts 10 pretendentiem – Pušas, Rikavas un 

Gaigalavas TN,  kā arī 7 Rēzeknes novada skolām.  

 

Lai silti un mīlestības pilni ir šie Ziemassvētki! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Krasnobajas teksts un foto 

 

Pludmale labiekārtota! 

 

Decembra sākumā Pušas pagasta publiskā pludmale 

ieguva jaunu elpu – pateicoties Rēzeknes noavada 

pašvaldības Vides aizsardzīvbas fondam un Pušas 

pagasta pārvaldes atbalstam peldēšanās sezonā 

atpūtniekiem turpmāk nebūs jāuztraucas par to, kur 

nolikt savas mantas peldēšanās laikā, kur pasēdēt un 

baudīt dabu, jo  pludmalē būs kārtība.  

Sadarbojoties ar SIA “Inteco Wood” projekta gaitā 

izveidots lapenes komplekts ar galdu un soliņiem, 

atsevišķi soliņi atpūtnieku vajadzībām gan 

sēdēšanai, gan mantu atstāšanai, laipas izveidošana 

uz Pušas ezera, kuru atpūtnieki varēs izmantot gan 

peldēšanai, gan atpūtai pasēžot uz laipas 

novietotajiem soliņiem, uz kuriem varēs atstāt arī 

savas personīgās mantas peldoties. Lai aizsargātu 

pludmali no vides piesārņojuma ar atkritumiem, tās 

teritorijā ir izvietotas arī trīs atkritumu tvertnes, 

kurās atpūtnieki varēs atstāt atpūtas laikā palikušos 

atrktitumus, kurus viņiem kādu iemeslu dēļ līdzi 

paņemt nebūs iespējams. 

Atpūtīsimies saudzīgi un nebojāsim to, ko citi ir 

darījuši, jo TĪRS IR NE TIKAI TUR, KUR TĪRA., BET ARĪ TUR, 

KUR NEMĒSLO! 

 

 

 

 

 

 

M. Krasnobajas teksts 

V. Afanasjeva foto 
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Raivis dragreisā viens no labākajiem 

Autosports – viens no populārākajiem, 

dinamiskākajiem  sporta veidiem pasaulē. Latvijā 

tam ir dziļas un stipras  saknes, jo Latvijā bija, ir un 

būs spēcīgi autosporta  dalībnieki. Kā viens no 

redzamākajiem autosporta veidiem ir tieši dragreiss, 

kas atšķirībā no citiem autosporta pasākumiem, ir 

pieejams ikvienam. Ir nepieciešamas tikai trīs lietas - 

motorsportam derīga ķivere, auto un drosme. 

Ikvienam braucējam būs iespēja rast sev vietu klasē, 

kurā var stāties pretī līdzvērtīgiem konkurentiem.  

Tieši ar to nodarbojas arī pušānietis Raivis Šņukuts, 

kuram dragreisa sacensības ir kļuvušas par hobiju un 

reizē arī dzīvesveidu. Kā atzīst Raivis, tad interese 

par šo autosportu parādījusies jau vidusskolas laikā, 

tomēr nopietnāk tam pievērsies 2011.g., kad sācis 

jau piedalīties arī sacensībās PRO A un Street klasēs 

ar automašīnu Opel Corsa 2.0.  

Lai arī pirmie divi gadi bijuši bez godalgotajām 

vietām, tomēr tas nebija iemesls savu hobiju mest 

pie malas. Par to liecina Raivja turpmākie 

sasniegumi, kad 2013.g. septembrī Rīgā ieguvis 1. 

vietu PRO A klasē. Tas arī devis lielu motivāciju 

sacensībās piedalīties arī šogad, kas arī vainagojās ar 

lieliem panākumiem. Kopā ar draugu Raiti Jurču 

izveidojuši komandu RRT (Rezekne Racing Team) 

un nolēmuši „dragāt” tālāk – jūlijā Ventspilī iegūta 

2. vieta street un 2. vieta PRO A klasē, ko atkārtojis 

arī augustā – 2. vieta street un 3. vieta PRO A klasē.  

Savukārt septembra sākumā Latvijas dragreisa 

čempionātā Rīgā ieguvis 3. vietu PRO A klasē un 

kopvērtējumā šo gadu noslēdzis 2. vietā. Kā atzīst 

Raivis, tad dragreiss, tāpat kā jebkurš cits sporta 

veids, prasa arī materiālus ieguldījumus, kurus atrast 

bieži vien ir samērā grūti. 

 Lai arī šī dragreisa sezona ir beigusies, 

Raivis jau gaida nākamo, tomēr automašīnai ir 

vajadzīgi tehniskās daļas uzlabojumi, kam līdzekļu 

pagaidām nav, tāpēc sporta entuziastu atbalsts ir tas, 

uz ko talantīgais jaunietis nākotnē grib paļauties 

visvairāk. Cerēsim uz atsaucīgu cilvēku atbalstu un 

novēlēsim Raivim panākumus arī nākotnē! 

M. Krasnobajas teksts 

L. Smirnovas foto 

 

INFORMĀCIJA 

      Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2014.gada 

8.decembra līdz 2015.gada 15.janvārim ir izsludinājis 

pirmās kārtas projektu  iesniegumu pieņemšanu pasākuma 

„Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos 

apakšpasākumos:  

“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. 

 Lauku saimniecībām tiek atbalstīta: 
1. Būvju būvniecība, pārbūve, ilggadīgo stādījumu 

ierīkošana – 40%. Atbalsta intensitāti būvniecības 

projektiem (izņemot kooperatīvās sabiedrības) 

palielina par 10%, ja  projekts tiek īstenots 

lopkopības nozarē, kur audzē zālēdājus. 

2.  Lauksaimniecībā izmantojamo jaunu traktoru iegāde 

– 20% - 40%. 

3. Jaunu Piekabju, agregātu, traktortehnikas iegāde– 

30% - 40%. 

 Kooperatīvajām saimniecībām tiek atbalstīta:  

1.  Būvju būvniecība, pārbūve un specializētā transporta 

iegāde – 40%. 

2.  Jaunu piekabju, agregātu, traktortehnikas (izņemot 

lauks. izmantojamos traktorus) iegāde – 25%. 

Maksimālā  atbalsta intensitāte ir 50% no attiecināmajām 

izmaksām. 

“Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. 

Atbalstāmās aktivitātes: 

1. jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (arī datoru 

programmatūras) iegāde; 

2. lauksaimniecības produktu pārstrādei paredzētu jaunu 

būvju būvniecības un esošo būvju pārbūve, tai skaitā 

apsardzes un caurlaides telpu ierīkošana, apsardzes 

signalizācijas, videonovērošanas sistēmu ierīkošanu, 

teritorijas labiekārtošana (teritorijas asfaltēšana vai 

cita klājuma ieklāšana, žoga izbūve, zāliena un ārējā 

apgaismojuma ierīkošana). 

Maksimālā atbalsta intensitāte ir 40% no attiecināmām 

izmaksām. 

     Vienā projekta iesniegumā var ietvert  apakšpasākuma 

„Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un „Atbalsts 

ieguldījumiem pārstrādē” vairākas aktivitātes. 

Par apmācībām augu aizsardzības jomas apliecību 

iegūšanai. 

        SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs 15.01.2015., 

22.01.2015. un 29.01.2015. (3 atsevišķas grupas, katra 

mācās 1 dienu) rīko apmācības tiem, kam nepieciešams 

atjaunot zināšanas 2. reģistrācijas klases profesionālo 

augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību 

pārreģistrēšanai. Tiks rīkotas arī pamata apmācības augu 

aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību 

iegūšanai, kas notiks vienu dienu 05.02.2015. Apmācības 

un jaunā apliecība ir par maksu. 

Sīkāka informācija un pieteikšanās 

apmācībām, zvanot SIA „Latvijas Lauku konsultāciju 

un izglītības centrs” lauku attīstības konsultantei 

Anitai Dzenei pa tālruni 26571714 vai pie sava pagasta 

lauku attīstības konsultanta.          

 

Aktuāli! 
      Šī gada 17. jūlijā stājās spēkā jauni MK noteikumi 

nr.393., kas paredz lauksaimniecības dzīvnieku un 

akvakultūras, to ganāmpulku un novietņu reģistrācijas 

kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku reģistrācijas 

kārtību (Turp. 8. lpp.) 
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http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184


Laipa 

____________________________________________________________ 

 

     Saimniecībā lauksaimniecības dzīvniekiem ir jābūt 

apzīmētiem ar krotālijām. Ja tiek nozaudēta viena 

krotālija, tad  septiņu dienu laikā ganāmpulka 

īpašniekam  jāveic krotāliju pasūtījums Lauksaimniecības 

datu centrā (LDC). Tāpat septiņu dienu laikā LDC ir 

jāpaziņo par dzīvnieku pārvietošanu, dzīvnieku 

atnešanos, abortiem, nokautiem, nedzīvi dzimušiem, 

nobeigušies, gājušiem bojā vai pazudušiem 

dzīvniekiem. Pēc dzīvnieku piedzimšanas vai, dzīvniekus 

ievedot saimniecībā no trešās valsts, tie jāapzīmē 20 dienu 

laikā (aitas – 30 dienu laikā). To var ērti izdarīt, ja 

īpašnieks  izmanto datu centra elektroniskās paziņošanas 

sistēmu „Ezis”. Ganāmpulka īpašniekam ir jāslēdz ar 

LDC līgums par Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas 

lietošanu.  

   Ja  līgums ar LDC nav noslēgts, ganāmpulka 

īpašniekam tāpat ir jāievēro šajos noteikumos minētās 

prasības. Ganāmpulka īpašniekam vai turētājam šajos 

noteikumos paredzēto informāciju noteiktā termiņā 

jāpaziņo datu centram papīra formā (apzīmēšanas akti, 

notikuma ziņojuma lapas u.c..).Tas nozīmē,  

ganāmpulkā pēc  atnešanās dzimušie dzīvnieki  jāapzīmē 

7 dienu laikā un 7 dienu laikā tie ir jāiesniedz LDC, 

kopā sanāk 14 dienas, kas obligāti jāievēro!  
      Lai noteikumos paredzētajos termiņos varētu veikt 

jaundzimušo dzīvnieku apzīmēšanu savlaicīgi ir jāpasūta 

krotālijas ! 

      Par dzīvniekiem, par kuriem tiks konstatēti 

identificēšanas un reģistrēšanas noteikumu 

pārkāpumi, atbalstus nepiešķirs, tie automātiski kritīs 

ārā no visiem maksājumiem. 

 

Informāciju sagatavoja LLKC Rēzeknes nodaļas lauku 

attīstības konsultante Valija Jekimova, mob.28373688 

 

Jaunākās grāmatas Pušas pagasta bibliotēkā 

 

1. Pola K. 200 prasmes, bez kurām neiztikt virtuvē 

2. Žams F. Anīsābolīte 

3. Melvils H. Apburtās salas 

4. Aromatizēts etiķis 

5. Ficdžeralds F. S. Bezils un Džozefīne 

6. Dārzkopja padomnieks 2015 

7. Gailīte S. Es stāstīšu visu 

8. Kokle – Līviņa V. Jāmeklē ir Tev! 

9. Kaķumīļu rokasgrāmata 

10.  Konservēšana: rokasgrāmata čaklai saimniecei 

11.   Ieviņš K. Mežrozītes mīlestība 

12. Koreckis D. Muzeja artefakts 

13.  Žuravska Dz. Nakts mūža garumā 

14.  Lekberga K. Pamestais bērns 

15.  Sēle L Septiņu rūnu kalns 

16.  Ieviņš K. Sievietes meklēšana 

17.  Suņumīļu rokasgrāmata 

18.  Rancāns Dz. Truškopība 

19.  Sprūdžs J. Dīķsaimniecība 

20.  Колычев В. В мире животных 

21.  Джонс Л. Р. Исповедь души 

22.  Бабкин Б. Последний хранитель 

23.  Коган Т. Только для посвященных 

24.  Корсакова Т. Утопленница или третий ключ 

 

 

Iespēja saņemt finansējumu 
 

Nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes 

novadā” (turpmāk tekstā Nodibinājums LEARN) 

izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu 

uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. 

Mērķi:  
• Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu lauku uzņēmējdarbības 

attīstības projektu īstenošanu Rēzeknes novadā; 

• Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un rūpēties par 

bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā; 

. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu 

problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes 

uzlabošanos. 

Kopējais pieejamais finansējums: EUR 30 000.00 

Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: 15.01.2015. – 

16.02.2015. 

Uz atbalstu var pretendēt: 
• Fiziskas personas, kuras plāno uzsākt saimniecisko 

darbību un kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir 

Rēzeknes novada teritorijā; 

• Fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību 

Rēzeknes novada teritorijā un kuru neto apgrozījums no 

saimnieciskās darbības iepriekšējā noslēgtajā gadā 

nepārsniedz EUR 7000,00, 

• Juridiskas personas, kuras saimniecisko darbību veic 

Rēzeknes novada teritorijā un kuru neto apgrozījums no 

saimnieciskās darbības iepriekšējā noslēgtajā gadā 

nepārsniedz EUR 15 000,00. 

Atbalstāmās izmaksas: 
• inventāra, iekārtu iegāde, ar kuru palīdzību produkts tiks 

ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot 

autotransportu), sagatavots uzglabāšanai, iepakots, 

uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums, 

• inventāra, iekārtu piegādes un uzstādīšanas izmaksas 

• lauksaimniecības dzīvnieku iegāde, 

• specifiskas datorprogrammatūras iegāde, 

• biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 10% no 

projekta kopējās attiecināmās summas 

• mārketinga materiālu izstrāde, 

• būvmateriālu iegāde ražošanas vai pakalpojumu 

sniegšanas telpu remontdarbiem, 

• PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar PVN 

apliekamo personu reģistrā. 

Nodibinājuma LEARN līdzfinansējuma maksimālais 

apmērs: 
• nav lielāks par EUR 3 000,00 un nepārsniedz 90% no 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, 

• Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām 

sabiedrībām (izņemot graudkopības un piensaimniecības 

kooperatīvus) nav lielāks par EUR 10 000,00 un 

nepārsniedz 90% no projekta kopējām attiecināmajām 

izmaksām. 

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums: ne mazāks kā 10% 

no projekta kopējās attiecināmās summas. 

SVARĪGI!  

2015. gada 12. janvārī Rēzeknes novada pašvaldības 

ēkā (Atbrīvošanas alejā 95A, lielajā zālē) pl.10:00 

notiks seminārs, kurā tiks sniegta plašāka informācija 

un skaidrojumi par projekta pieteikuma 

sagatavošanu. 
Atbildīgais par izdevumu M. Krasnobaja 

(marite.krasnobaja@inbox.lv) 

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde 
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