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Ģimenes un mātes dienā 

 

,,Mums ir lielākas mājas, bet mazākas ģimenes, 

vairāk sadzīves tehnikas, bet mazāk laika, mums 

ir vairāk zinātnisko grādu, bet mazāk veselā 

saprāta, vairāk ekspertu, tomēr vairāk problēmu, 

vairāk zāļu, bet mazāk veselības.’’ Un kur tajā 

visā paliekam mēs paši? 

Tieši par to aizdomāties aicināja 10. maijā Pušas 

Tautas namā notikušajā ģimenes un mātes 

dienas koncertā „Sātā”. Ar skanīgām balsīm, 

skaistām dziesmām un sirds balsi savu mīlestību 

pušāniešiem sniedza ciemiņi no Lendžu pagasta 

– sākot ar pašiem mazākajiem, Lauru un 

Antonu, un beidzot ar žiperīgajām un 

atraktīvajām „Omammām” . Sirsnīgs paldies 

jāsaka arī Maltas „Salvijām”, kas nu jau kuru 

gadu ir kļuvušas par mātes diena pasākuma 

vēstnesēm mūsu pagastā. 

Ģimene esam mēs pašiem, ģimene ir kopā 

būšana, dvēseles stāvoklis. Paldies jums par šo 

sajūtu! 

,,Pavadiet laiku ar saviem mīļajiem, jo viņi 

nebūs ar jums mūžīgi. Pasakiet laipnu vārdu 

kādam, kurš lūkojas uz jums uz augšu, pasakiet 

to ar apbrīnu, jo šis mazais cilvēks drīz izaugs 

un nebūs jūsu tuvumā. Atcerieties dāvāt siltu 

apskāvienu kādam, kurš ir jūsu tuvumā, jo tas ir 

vienīgais dārgums, ko varat dāvināt no sirds un 

kas nemaksā ne centa. Pasakiet “Es tevi mīlu” 

savam dzīves draugam un saviem mīļajiem, bet 

galvenais, tā arī domājiet. Atvēliet laiku 

mīlestībai, atvēliet laiku sarunām, atvēliet laiku 

pārdomām.’

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Krasnobajas teksts , R. Dzenes foto 
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Senioru pēcpusdiena 

 

Maijs nāk ne tikai ar putnu treļļiem, mātes 

dienu, bet arī ar svētkiem pagasta senioriem. 10. 

maija pēcpusdienā Pušas pagasta seniori sanāca 

kopā lai satiktos, parunātu viens ar otru, 

sadziedātu kādu sen aizmirstu, bet mīļu 

dziesmu, izlocītu kājas dejas solī un labi 

pavadītu laiku.  

Jāatzīst, ka mūsu pagastā dzīvo daudz senioru 

(uz 10.05.2015. - 107), tomēr uz pasākumu bija 

ieradies krietni mazāks dalībnieku skaits, bet tas 

nebija šķērslis, lai pasākuma dalībnieki vienotos 

kopējā dziesma draudzīgi nodziedot „Pie 

Dieviņa gari galdi” un atceroties arī tos, kas 

aktīvi apmeklēja senioru pēcpusdienas citus 

gadus, bet šogad viņu mūsu vidū vairs nav, 

tomēr viņi ir mūsu sirdīs, domās un noraugās ar 

mīlīgu smaidu no mākoņa maliņas… 

Pasākuma gaitā seniori varēja pasmaidīt paši par 

sevi gan uzzinot, kuram mūsu pagastā ir 

visvairāk vistu, govju, mazbērnu, kurš no visiem 

zālē esošajiem ir vecākais ar mazbērniem 

bagātākais u. tml. un par to arī saņemot arī 

balvas, kuras vēlāk tika izlozētas arī loterijās ar 

minēšanu un atjautības jautājumiem 

Horoskops par cilvēku spēj apteikt ļoti daudz. 

To noskaidroja arī seniori, kuriem tika dota 

iespēja pasmaidīt pašiem par sevi un uzzināt, kā 

noveco katra no 12 horoskopa zīmēm.  

Pasākuma gaitā tika sumināti arī jubilāri, kuri 

šogad svin jubilejas: 

90 gadi– Malvīne Rutkovska; 

80 gadi – Anastasijs Černecovs, Broņislava 

Babre; 

75 gadi – Janīna Beļaka, Anatolijs Munda, 

Arestīda Kolesnika, Antons Dzenis, Genovefa 

Pidrika; 

70 gadi – Irēna Stikute, Marija Šņukute; 

65 gadi – Milda Ratnieka, Nikolajs Sazonovs, 

Arnolds Babris, Nikolajs Jerjomins,  Valentīna 

Tihomirova, Tatjana Siņavska; 

60 gadi – Valērijs Ūzuliņš; 

50 gadi – Janīna Jukna. 

 

Vakara gaitā tika sumināti arī zelta kāzu jubilāri 

- Anatolijs un Mundas, kur jubilāriem tika 

veltīta dziesma „Iesim blakus” un visu senioru 

vienošanās riņķa dejā. Rūgts! 

Lai Jums visiem ir stipra veselība, dzīvesspars, 

dzīvotgriba vēl daudzus jo daudzus gadus! 

Sirsnīgs paldies visiem, kas ieradās. Sirsnīgs 

paldies Ritai Babrei un Annai Rutkovskai par 

skaistajām dziesmām un izturību visa pasākuma 

gaitā! Pateicība arī Pušas pagasta pārvaldei par 

sarūpēto cienastu mūsu pagasta senioriem. 

Mēs esam, kamēr dzīvojam. Tiksimies 

nākamgad vēl kuplākā pulciņā!  

 

M. Krasnobajas teksts un foto
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FOTOMIRKĻI NO SENIORU PĒCPUSDIENAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

M. Krasnobajas foto 
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“Mums pieder tik daudz…” 

 
Laiks ir visvērtākā dāvana. Mēs varam sapelnīt 

vairāk naudas, bet nekad mēs nevaram iegūt 

vairāk laika. Kad tu dod otram savu laiku, tu 

atdod daļu no savas dzīves, kuru tu nekad vairs 

nesaņemsi atpakaļ. Tāpēc tā lielākā dāvana, ko 

varu dot otram, ir mans laiks. 

Ar šādiem vārdiem 23. maija vakarā Gaigalavas 

KN pulcējās pašdarbnieku kolektīvi no 

Gaigalavas pagasta– amatierteātri “Bykovīši”, 

“Apīnis”, “Optimisti”, ”Tādi Šādi”, JDK 

“Krēslīte”, VPDK “Dancari”, deju grupau 

“Raffaello”, ansambli “Gaigalas”, Strūžāniem -  

“Aktīvisti”, Nagļu pagasta kolektīviem –  JDK 

“Pipariņš”, teātra pulciņu, kā arī Pušas pagasta 

sieviešu vokālais ansambli „Vuolyudzeitis” un 

līnijdeju grupa „Pirmais solis”, lai kopīgi aktīvi 

un  ar smaidu uz lūpām pavadītu laiku kopā 

draudzīgā pulkā.  

Paldies visiem, kas atrada laiku!

 

M. Krasnobajas tests 

E. Šadurska  foto 

 

 

Bērnu transportlīdzekļu parāde „Gāzi greidā!” 

 

Jau trešo gadu pēc kārtas aktīvākie un 

sportiskāki Pušas pagasta mazie 

transportlīdzekļu vadītāji pulcējās uz bērnu 

transportlīdzekļu sezonas atklāšanas pasākumu 

„Gāzi greidā!”, lai ne tikai iekustinātu savus 

spēkratus jaunajai braukšanas sezonai, bet arī 

parādītu citiem, kas jauns ir viņu „garāžās”. 

Jāatzīst, ka šogad dalībnieku atsaucība bija 

divtik liela, jo jauno autovadītāju nu mūsu 

pagastā ir kļuvis vairāk, par ko ir jāpateicas ne 

tikai stārķim, bet arī vecākiem. Dalībnieki uz 

parādi bija ieradušies ar daudzveidīgu spēkratu 

skaitu – velosipēdiem, automašīnām, bērnu 

ratiņiem, vacāku bērnības trīsriteņiem, 

kvadriciklu, velokartu un pat poniju! 

Parādes ieskaņā dalībniekiem bija jāizveido savs 

sapņu kuģis, uz kura katrs uzrakstīja savu 

kvēlāko šīs vasaras sapni un visi kopīgi palaida 

savus jūras transportlīdzekļus Pušas ezerā ar 

cerību, ka kāds no šiem sapņiem šovasar arī 

piepildīsies. Lai pierādītu savu prasmi vadīt 

transportlīdzekli dalībniekiem bija jāpārved arī 

krava, proti ar savu transportlīdzekli līdz 

noteiktai vietai nogādāt pilnu glāzi ar ūdeni, kas 

daudziem sagādāja grūtības, jo mērķa 

sasniegšanai traucēja gan smilšainais ceļš, gan 
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neparedzētas transportlīdzekļa ķibeles, gan pašu 

transportlīdzekļu vadītāju nepaklausīgās rokas. 

Lai vai kā, bet visiem izdevās mērķi sasniegt un 

par uzvarētāju kļuva Karīna Butlere. Bērnu 

prasmi novaldīt savu spēkratu vecāki varēja 

vērot arī stafetēs, kur dalībniekiem uzdevumu 

sarežģīja pavisam neierasti pārvietošanās 

līdzekļi – milzīgas pleznas un kedas, kurās 

vajadzēja ne tikai izskraidīt konfekšu un kvasa 

slēptuves, bet arī skriešanas brīdī piepūst 

balonu, kur svarīga bija ne tikai izveicība, bet 

arī komandas gars. Daudziem dalībniekiem šis 

uzdevums sagādāja grūtības, tāpēc bieži vien 

palīgā nāca vecāki, kuri mazajiem varoņiem 

palīdzēja sasniegt mērķi „lidojot”. Individuālo 

meistarību transportlīdzekļu vadīšanā bērni 

varēja pierādīt braucienā ar velokartu, kur par 

uzvarētāju kļuva Paula Sanija Ogriņa un Artis 

Babris. Priecē arī fakts, ka šogad sacensībās 

piedalījās arī dalībnieki no citiem pagastiem. 

Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem, kas 

piedalījās parādē, vecākiem, kas atbalstīja savus 

bērnus, biedrībai „Par Stirpu Ģimeni” un visiem 

tiem, kas lieliski pavadīja laiku kopā ar 

draugiem un ģimeni! 

 Lai labi ripo un tiksimies nākamgad!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Krasnobajas teksts 
M. Babres un M. Krasnobajas foto 
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Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

 

Projekta „Rēzeknes novada publisko Interneta 

pieejas punktu attīstība” mērķis ir izveidot jaunu 

un uzlabot esošo publisko interneta pieejas 

punktu infrastruktūru Rēzeknes novada 

teritorijā, nodrošinot ikviena iedzīvotāja vai 

novada viesa iespējas bez maksas piekļūt 

internetam, lai iegūtu sev nepieciešamo 

informāciju izglītības, darba vai atpūtas nolūkā, 

izmantotu elektroniskos valsts, pašvaldības 

iestāžu, banku un e-pasta pakalpojumus. 

Projekts tiks īstenots Rēzeknes novada teritorijā 

laika posmā no 01.10.2014. līdz 30.06.2015. 

Kopējā projekta summa ir 142840,50 EUR, no 

tiem ERAF finansējums – 121414,43 EUR jeb 

85%, pašvaldības līdzfinansējums 21426,08 

EUR jeb 15%. 

Projekta ietvaros plānots izveidot 19 jaunus un 

pilnveidot 18 esošus publiskos interneta pieejas 

punktus, no tiem 30 interneta pieejas punktus ar 

pieeju datortehnikai un 7 punktos būs pieejama 

bezvadu interneta piekļuves zona. 

Šāda publiskā interneta piekļuves vieta ir arī 

Pušas pagastā pie bijušās Pušas pagasta 

pārvaldes ēkas (skat. 1., 2. att.) 

 

 

 

1.attēls

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. attēls 
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AFIŠA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Līgo svētkos 
 

plkst.16.00 

plkst.17.00 

plkst.18.00 

plkst.20.00 

plkst.23.00 

plkst.24.00 

Volejbola sacensības (2+2) 

Alus dzeršanas sacensības 

Līgo vainagu pīšanas sacensības 

Pušas amatierteātra izrāde „Buobu vosora” 

Balle. Spēlē Kristīne un Alvis no Jēkabpils 

Nakts orientēšanās 

 
Apsveikumi 

 

Skaiti savas naktis 

pēc zvaigznēm, 

bet ne pēc ēnām. 

Skaiti savu dzīvi pēc 

smaidiem, 

bet ne pēc asarām. 

Un ar prieku katrā 

dzimšanas dienā, 

Skaiti savu vecumu 

pēc draugiem, 

bet ne pēc gadiem. 

 

 

Mīļi sveicam Lūciju Kolīti dzimšanas dienā!!  

 

Bērni 

 

Nevajag skaitīt 

gadus,  

Kuri aulēkšiem 

skrien - 

Gadus tāpat kā 

naudu, 

Noturēt nespēj 

neviens. 

Skaitīsim laimīgos 

mirkļus, 

Kuru mūžā bijis tik daudz - 

Ar tiem mēs bagāti esam 

Un novecot nebūs ļauts! 

 

 

Sirsnīgi sveicam Valiju Jekimovu skaistajā 60 

gadu dzīves jubilejā! 

 

Kolēģi 

 
Atbildīgais par izdevumu M. Krasnobaja

(marite.krasnobaja@inbox.lv) 

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde 
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