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Pušas ezers ar zivīm neskopojās 
 

 

Jau ceturto gadu pēc kārtas Pušas pagastā par 

tradīciju ir kļuvušas zemledus makšķerēšanas 

sacensības, kas šogad 9. janvāra rītā entuziastus 

pulcēja, lai noķertu „Olimpisko zivi.” Jāatzīst, 

ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, 

dalībnieku skaits šogad bija nedaudz mazāks, 

kam par iemeslu acīmredzot auksto aliak 

apstākļu dēļ. Bet, kā atzina paši makšķernieki, 

tad īstam copētājam aukstums nav šķērslis. 

Pušāniešiem konkurenti bija ieradušies no 

Maltas, Daugavpils un Madonas novada. Par 

lielākā loma īpašnieku kļuva ļaudonietis Valdis 

Barūklis. Dalībnieki sacentās arī citās 

nominācijās. Lielāko zivi izvilka pušānietis 

Aleksandrs Kudrjašovs, bet mazāko – maltietis 

Staņislavs Strods, kurš sacensībās piedalās katru 

gadu un nekaf nav aizbraucis mājās bez balvas. 

Šogad copmaņi varēja sacensties arī diezgan 

amizantā nominācijā, proti, jaunākā un vecākā 

makšķernieka noskaidrošanā. Par uzvarētāju 

kļuva pušānietis Vladislavs Poplavskis, kurš 

uzvarēja arī nominācijā ,,Mazākā loma’’.  

Savu veiksmi un talantu zemledus 

makšķerēšanā pierādīja arī sievietes – 

ļaudoniete Ilze Barūkle un pušāneite Anna 

Leonova. Kā saka pašas dāmas, tad zemledus 

makšķerēšana ir kā narkotikas – ja reizi esi 

pamēģinājis, tad tas kļūst par atkarību uz visiem 

laikiem. 

Vēl makšķerniekiem bija jāatpazīst zivis. Te nu 

gāja grūti, taču lielākā daļa copmaņu visu 

zibnāja. Lai varētu zivis makšķerēt, 

makšķerniekam jāzina arī Ministru Kabineta 

noteikumi. Tāpēc dalībnieki tika „eksaminēti” 

arī makšķerēšanas noteikumu zināšanā. Prieks, 

ka tos zināja visi, vien dažam juka datumi, kad 

un kuras zivis drīkst vai nedrīkst ķert. 

Neviens no sacensību dalībniekiem nepalika 

tukšā – kādam paveicās vairāk, kādam mazāk, 

bet pie piemiņas balvām tika visi. Uzvarētāji 

saņēma diplomus un dāvanas, kas noderēs 

turpmākai copēšanai. Pēc sacensībām dalībnieki 

sildījās pie karstas tējas krūzes un garšīgiem 

speķa pīrādziņiem.  

Pušas ezers ar zivīm neskopojas un arī 

nākamgad gaida zemledus makšķerniekus, lai 

visi kopā lietderīgi pavadītu brīvo laiku, 

atpūstos un pierādītu savu veiksmi lielā loma 

iegūšanā. Ne asakas! 

 
M. Krasnobajas teksts 

E. Šadurska foto
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Kolorītā Mārtiņdiena 
 

Mārtiņi jeb Mārtiņdiena pēc Saules kalendāra 

iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem 

(Miķeļiem) un ziemas saulgriežiem 

(Ziemassvētkiem). Tas ir laiks, kas rudens 

krāsas pāriet ziemas baltumā. 

 Ar krāsainiem tērpiem, krāšņām rudens lapām 

un cilvēkiem šie svētki ienāca arī Pušas TN. 

Svētku noskaņu ar kolorītas personības piemiņu 

ieskandināja Latgales entuziastu grupas „Biļdis” 

dokumentālās filmas par Aiju Rimšu „Īsamirdzi 

zvaigznem leidza”, kuras laikā katrs savā sirdī 

varēja pamodināt atmiņu zvaigzni par skaistām 

latgaliešu dziesmām, mākslinieces dzīvesstāstu 

un filmas beigās vienoties kopdziesmā „Auga, 

auga Rūžeņa”. 

Svētku noskaņu radīt bija ieradušies arī ciemiņi 

no Audriņu un Čornajas KN, kuri mūs priecēja 

ar jestrām latgaliešu, latviešu un krievu 

tautasdziesmām, kā arī jautriem skečiem iz 

dzīves. Savukārt rudens „depresijas” 

atspoguļojumu caur humoru parādīt centās arī 

paši pušānieši skečā „Apbedīšanas birojs”. 

Jau kopš seniem laikiem Mārtiņdienā var iet arī 

ķekatās, līdz ar to sākas maskošanās laiks. Tieši 

tāpēc pasākuma dalībniekiem izlozes kārtībā 

tika dota iespēja no ,,rudens vīra’’ maisa izvilkt 

sev masku un izdaiļoties, kas skatītājos radīja 

smieklu jūru. Svētku  kolorītumu rādīja arī 

mūsu līnijdejotājas.  

Jāatzīst, ka svētki bija patiešām izdevušies un 

gan ciemiņiem, gan mājiniekiem tas paliks 

atmiņā kā krāsains un multikulturāls pasākums. 
 

M. Krasnobajas teksts 

M. Krasnobajas foto
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„Zīmyssvātku puorsteigums” 

 

Ziemassvētkos bērni no Ziemassvētku vecīša 

gaida dāvanas, savukārt vecāki priecājas par 

ģimenes kopā sanākšanu un māju sajūtas 

esamību pie svētku galda.  Bet lai vai kā, katrs 

priecājas par svētkiem pa savam. Pušānieši 

Ziemassvētkos gaidīja pārsteigumu atnākot uz 

svētku pasākumu pašā svētku vakarā pagasta 

tautas nama zālē.  

Pārsteigumus pasākumam bija atveduši ciemiņi 

no Feimaņu pagasta, kas pārsteidza ar 

daudzējādo repertuāru, kur pašdarbībā ir 

iesaistījušās gan mammas, gan meitas, par ko ir 

jāpateicas Ilgas Smanes uzņēmībai un 

radošajam garam turot savā paspārnē 

„Ilgrozītes”, „Karameles”  un eksotisko deju 

grupu „Fazira”. Savukārt ciemiņi no Maltas 

pagasta – Iļja un Lilija Orlovi, Marija Dudareva 

un Margarita Maļavko ar savām eņģeļu balsīm 

skatītājiem sildīja sirdis ar skaistām dziesmām. 

Savukārt no pušāniešu puses skatītāji sagaidīja 

amizanto pārsteigums lugā „Zīmyssvātku 

puorsteigums”. Divu kaimiņu svētku alus 

gatavošana un pārpratums ar vedeklas 

sagatavoto svētku svinēšanas scenāriju izvērtās 

par jestru un gaužām komisku notikumu – 

ciemos ieradās robežsargu sen meklēts 

Ziemassvētku velīša tērpā pārģērbies imigrants, 

kurš neļāva Antonam ar Pēteri uzzināt viņa 

dāvanu maisa saturu un tika „neitralizēts” ar 

maizes klaipu. Lai arī lugas varoņi bija 

izbijušies, plānoja, kā no negaidītā ciemiņa tikt 

vaļā, piemēram, aprokot to vai paslēpjot kūtī, 

izrādījās, kā vecītis ir dzīvs un Ontonam par 

prieku atstājis arī dāvanu maisu ar krietnu 

naudas žūksni, no kuras daudzuma Ontanam 

gribas nevis mirt, bet dzīvot un dzīvot! Savukārt 

līnijdejotājas skatītājus pārsteidza ar 

ziemassvētku roku, ko nebija darījušas agrāk. 

Visi pašdarbnieki savā īpašumā ieguva saldas 

balvas un simboliskas ziemassvētku konfekšu 

eglītes, lai priecātos par svētkiem atmiņās. 

Sirsnīgs paldies kuplajam aktieru pulkam  - 

Austrai un Albertam Niperiem, Jānim 

Šaudiņam, Pēterim Rutkovskim, Viktoram 

Afanasjevam, Annai Bečai, Viktorijai Beitānei, 

kuri nežēloja savu brīvo laiku, čakli apmeklēja 

mēģinājumus un talantīgi rādīja savu 

aktierprasmi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Krasnobajas teksts 

M. Krasnobajas foto 
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Kā eglīte bērniem dziesmiņu mācīja 
 

29.decembrī Pušas pagasta bērni pulcējās uz 

ikgadējo Ziemassvētku eglīti, lai kopā jautrās 

rotaļās un dziesmās satiktos ar Ziemassvētku 

vecīti un saņemtu dāvanas. Šogad bērnus 

priecēja arī iestudējums „Kā eglīte bērniem 

dziesmiņu mācīja”, kuras laikā varēja izsekot 

eglītes un mežā dzīvnieku centieniem iemācīties 

dziesmiņu „Reiz mežā dzima eglīte” un 

pasmieties par amizantā salatēta izdarībām pār 

eglītes neatlaidību visus izrīkot pēc sava prāta. 

Lai vai kā, bērni dziesmiņu zināja un svētku 

prieks virmoja zālē vēl ilgi – gan skaitot 

dzejoļus, gan fotografējoties. 

Sirsnīgs paldies aktrisēm – Sintijai Ratnikai, 

Danielai Paplavskai un Amandai Afanasjevai 

par azartu un lielisko aktierspēli un Normunda 

Štekelim par veltīto laiku skaistām dziesmām, 

lai mēs varētu iet rotaļās!
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Krasnobajas teksts 

V. Afanasjeva foto 
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Izmaiņas likumos 2016.gadā 

1) Minimālā mēneša darba Minimālā alga tiek palielināta par 10 eiro - no 360 eiro līdz 370 eiro. 

Minimālās algas izmaiņas varētu ietekmēt vairāk nekā 20% tautsaimniecībā nodarbināto personu.  

2) Atvieglojuma par apgādībā esošu personu palielinājums 

Atvieglojums tiek palielināts par 10 eiro - no 165 eiro līdz 175 eiro, kas nozīmē papildu 2,3 eiro 

mēnesī. Vienlaikus tiek samazināts personu loks, uz ko attieksies atvieglojums - turpmāk tas vairs 

netiks piemērots par darba ņēmēja nestrādājošu laulāto un vecākiem. 

3) Diferencētā neapliekamā minimuma ieviešana 

Strādājošajiem, kuru darba alga ir mazāka nekā 1000 eiro, 2016. gadā atkarībā no viņu algas lieluma 

pienāksies paaugstināts neapliekamais minimums. Strādājošie nodokļu starpību starp piemēroto 

neapliekamo minimumu (75 eiro mēnesī) un savai algai noteikto diferencēto gada neapliekamo 

minimumu, varēs atgūt 2017. gadā, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā (VID) gada ienākumu 

deklarāciju par 2016. gadu. 

5) Iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksa par bērnu interešu izglītību Sākot ar 2016. gadu, 

attaisnotajos iedzīvotāju ienākuma nodokļa izdevumos varēs iekļaut bērnu interešu izglītību. Nodokļu 

pārmaksu 23% apmērā varēs atgūt 2017. gadā, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju par 2016. 

gadu. 

6) 2010. gadā piešķirto pensiju pārrēķins 

2016. gadā pārrēķinās pensijas, kuras piešķirtas 2010. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies 

cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvu kapitāla indeksu  

7) Elektroenerģijas cenu samazinājums 

Elektroenerģijas cena mājsaimniecībām 2016. gadā nedaudz saruks - samazinājums atkarīgs no 

izvēlētā tarifu plāna, vidēji tas varētu būt par 2-4%. 

8) Akcīzes nodokļa pieaugums degvielai 

No 2016. gada 1. janvāra tiek palielinātas akcīzes nodokļa likmes degvielai, kas varētu sadārdzināt 

benzīnu par 0,03 eiro litrā, savukārt dīzeļdegvielu - par 0,01 eiro litrā. Pozitīvā ziņa - tiek prognozēts, 

ka arī 2016. gada sākumā naftas cenas saglabāsies zemas. 

9) Pievienotās vērtības nodoklis dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem 

Ar 2016. gada 1. jūliju dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem tiks piemērota 21% PVN likme 

(iepriekš 0%), kas nozīmē apsaimniekošanas maksas palielināšanos. 

10) Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas 

pieaugums 
2016. gadā maksa par ūdens piegādi un kanalizāciju palielināsies vairākās pilsētās un novados 

(Alūksnē, Salacgrīvas novadā, Kandavā un Kandavas novadā u.c.). Tāpat vairākās Latvijas pilsētās un 

novados 2016. gadā pieaugs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifi. 

11)  Izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa maksājumos 

Rīgā no 2016. gada samazināsies nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums ģimenēm ar bērniem, 

bet palielināsies īpašumiem, kuros neviens nav deklarēts un zemes īpašniekiem, piemērojot tiem 1.5% 

likmi. 

12) Akcīzes nodokļa pieaugums alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem  

No 2016. gada marta tiks palielināts akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem, bet no 2016. gada 

janvāra akcīzes nodoklis būs lielāks smēķējamai tabakai un tabakas lapām. No jūlija nodoklis tiks 

piemērots elektroniskajās cigaretēs izmantojamajiem šķidrumiem 

13) Auto tehniskā apskate - dārgāka 

Vairāk nekā pusmiljonam transportlīdzekļu īpašnieku nākamgad būs mazliet dārgāka auto tehniskā 

apskate. Cenas par auto tehnisko apskati palielināsies par 3,61 eiro, veicot pamata apskati, un 1.98 

eiro atkārtotas apskates gadījumā. 

14) Paplašināta daudzbērnu ģimeņu definīcija, nosakot, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras 

aprūpē ir trīs vai vairāki bērni līdz 24 gadiem, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši 

bērni, kamēr viņi iegūst vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību. 

(www.likumi.lv) 

5

  
4 

http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/iin-nakamgad-paliks-23-apmera-ieviesis-diferenceto-neapliekamo-minimumu.d?id=46780039
http://www.delfi.lv/temas/pievienotas-vertibas-nodoklis
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/piemero-pvn-apsaimniekosanas-maksai-kulturas-pasakumi-no-nodokla-pagaidam-izmuk.d?id=46779291
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/alkohols-un-degviela-nakamgad-maksas-dargak.d?id=46778807
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/alkohols-un-degviela-nakamgad-maksas-dargak.d?id=46778807
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/auto-tehniska-apskate-izmaksas-dargak.d?id=46840007
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Sākas pieteikšanās 2016./2017. mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām 

 

Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis labus 

un teicamus vērtējumus mācību darbā, ja esi 

iesaistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, 

gan ārpus tās, arī tu vari kļūt par Vītolu fonda 

stipendiātu! 12. klašu skolēni līdz 2016. gada 1. 

martam tiek aicināti pieteikties Vītolu fonda 

administrētajām stipendijām 2016./2017. 

mācību gadam. Lai pretendētu uz kādu no 

stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 

balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no 

šiem noteikumiem: jaunietis ir no 

maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai viņu 

audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu 

ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību 

olimpiādēs.Vītolu fonda administrēto stipendiju 

apmērs ir, sākot no 1500 eiro mācību gadā. 

Katrs fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei 

stipendija tiks piešķirta un cik liela summa 

stipendijā tiks izmaksāta.2015./2016. mācību 

gadā ar Vītolu fonda administrēto stipendiju 

atbalstu studē 670 jaunieši, stipendijās saņemot 

vairāk nekā 1 000 000 eiro. Patlaban Vītolu 

fonds administrē 180 Latvijas uzņēmumu, 

organizāciju, fondu, kā arī privātpersonu no 

Latvijas, ASV, Lielbritānijas, Kanādas, 

Austrālijas, Venecuēlas, Vācijas un Zviedrijas 

dibinātās stipendijas. Kopš 2002. gada 

stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā divi tūkstoši 

pieci simti jauniešu no visiem Latvijas 

novadiem. Daļa no viņiem ir atgriezušies fondā 

kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: “Ar 

izglītību iegūt dzīvē tādu līmeni, lai vēlāk varētu 

palīdzēt citiem.”  

Dokumentu iesniegšanas termiņš: 15.01.2016. – 

01.03.2016. 

Sīkāk: www.vitolufonds.lv

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atbildīgais par izdevumu M. Krasnobaja 

 (marite.krasnobaja@inbox.lv  
Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde 
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