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Tiks atklāta transportlīdzekļu sezona! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mīļi aicinātas jaunās māmiņas uz ratiņu parādi, bet bērni ar saviem transportlīdzekļiem.  

Kuplākajai transportlīdzekļu ģimenei – īpaša balva! 
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Cāļus skaitīja Lieldienās 
 

Cāļus skaita Lieldienās 

Tad, kad lapas plaukst! 

Nemēģini mani vēl 

Šodien piemānīt! 

 

Šodien es vēl neesmu 

Pārāk piemānāms. 

Šodien es vēl esmu tāds, 

Liels un nevaldāms 

 

Jo cāļus skaita Lieldienās, Lieldienās, 

Olas krāso Lieldienās, Lieldienās! 

Cāli šķiļas Lieldienās, Lieldienās, 

Viens, divi, trīs! 

 

Olas krāso Lieldienās 

Tad, kad izdētas. 

Nespied, nespied mani vēl, 

Esmu pārāk ciets. 

 

Šodien es vēl neesmu 

Nogatavojies. 

Paskatīsimies 

kā rīt, 

Kā mums rīt vēl ies! 

 

Neprasiet, lai cāļi ir, 

Kamēr olas šķiļ. 

Neprasiet, lai saule lec, 

Kamēr saule riet! 

 

Cāļus skaita Lieldienās, 

Visam ir savs laiks. 

Kamēr svinam Lieldienas 

Tikmēr pietvīkst vaigs! 

 

                                    (Pēc N. Rutuļa dziesmas motīviem)    

 

 

           Dziedātājs Normunds Rutulis ir sacerējis dziesmu 

par to, ka ,,cāļus skaita rudenī’’, savukārt pušānieši tam 

nepiekrīt, tāpēc Lieldienās  pierādīja to, ka cāļus skaita 

Lieldienās. 

Lai arī koncerta dalībnieki ar cāļu skaitīšanu 

nenodarbojās, tomēr ,,cāļus’’, ,,vistas’’ un ,,gaiļus’’ pie 

sevis ciemos bija sasaukuši. Omulīgā un pavasarīgā 

gaisotnē Lieldienu noskaņu Pušā radīt bija atbraukuši 

ciemiņi no Dekšārēm ar saksofonu kvartetu, kas kopā ar 

tautas lietišķās mākslas studijas „Dzīpariņš” skaistajām 

dāmām radīja burvīgu koncertuzvedumu ar krāšņiem 

defilē uznācieniem, ļaujot skatītājiem priecāties par čaklo 

rokdarbnieču pašdarinātām kleitām, svārkiem, vestēm, 

apmetņiem, šallēm, cepurēm utt. 

Pušāniešus priecēja arī Ezernieku TN dramatiskais 

kolektīvs, kurš skatītājus smīdināja ar lietotu apģērbu 

lomu mūsu dzīvē, ļaujot uz sevi paskatīties no malas un 

gardi pasmieties. Kopā ar teātri bija atbraukušas četras 

skaistas meitenes – vokālais ansamblis „Gamma”, kas 

priecēja ar pavasarīgām dziesmām gan latviešu, gan angļu 

valodā. Ar ģitāspēles un skaņām priecēja arī Kristīne 

Pokule no Rēzeknes, kas uz Pušu ciemos bija atbraukusi 

jau otro reizi. 

Savukārt ar skaistām netradicionālām dejām deju grīdu 

iekustināja maltas vecāku klubiņa dejotājas, kuras dejoja 

lustīgu krievu tautasdziesmu apvadījumā un no zāles 

izpelnījās skaļus aplausus. 

Katrs izpildījums bija dzīvības pilns, gluži kā cālis, kas 

tikko ieraudzījis pasauli steidzas pretī pavasara saulei, lai 

augtu liels. 

Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem par priekšnesumiem 

un skatītājiem par atrasto laiku kultūrai!  

 

 

 
 

 
M. Krasnobajas teksts 

E. Šadurska  foto 
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Ciemojās Dekšārēs 

 
Katra diena, kurā neesi smējies, ir pazaudēta, teicis 

slavenais Čārlijs Čaplins. Smiekli – tā jau ir nākamā 

pakāpe. Smejoties atveram diezgan spilgtu emociju 

amplitūdu, kad esam bezgala priecīgi par muļķībām, 

jokiem, pārsteigumiem. Tādos brīžos kļūstam nedaudz kā 

bērni, kurus kaut kas vēl var pārsteigt. Mēs atbrīvojamies 

no savas pieaugušā cilvēka svarīguma sejas izteiksmes, 

kas vienmēr visu analizē, formulē, operē tikai ar vārdiem 

“uzdevums, mērķi, realizācija”. 

Smieklu pilnā gaisotnē 2. aprīlī Dekšāru KN notika 

smieklu dienai veltīts pasākums, kurā piedalījās arī 

pušānieši ar skeču „Braucam gostūs pi Nelis!”, smīdinot 

skatītājus ar ģimenes ikdienas ainām un pošanos ciemos. 

Pasākumā piedalījās arī teātri no Praulienas, Stirnienes, 

Viļāniem, , Variešiem un Dekšārēm. Pasākumu kuplināja 

arī  etnogrāfiskais ansamblis "Rikava" un kapela "Sovejī".  

Sirsnīgs paldies Nellijai Strodei par uzaicinājumu braukt 

ciemos un jaunu draudzības saišu nostiprināšanu ar 

Viļānu novadu! Vēl lielāks paldies atsaucīgajam aktieru 

pulkam – Austrai un Albertam Niperiem, Viktoram un 

Armandam Afanasjeviem, Jānim Šaudiņam!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Krasnobajas teksts  

R. Dzenes foto 

Talkoja Pušas muižas parkā 
 

23. aprīlī visā Latvijā notika Lielā talka 2016, kurā 

piedalījās arī  Rēzeknes novada iedzīvotāji, lai sakoptu un 

sakārtotu novada teritoriju, iestādītu kokus un 

košumkrūmus, izjustu kopā strādāšanas prieku un arī 

atpūstos pēc padarītā darba. 

Lielajā talkā piedalījās arī čaklākie pušānieši, kuri 

kopīgiem spēkiem sakopa Pušas muižas parka teritoriju. 

Bruņojušies ar maisiem, grābekļiem, cirvjiem un pat 

mačetēm, talcinieki grāba lapas, lasīja pudeles, papīrus, 

cirta laukā krūmus, lai skats uz Pušas ezeru un publisko 

pludmali būtu daudz pievilcīgāks un atpūtniekiem 

patīkamāks, bet pašiem – gandarījums par paveikto. 

Tā kā talkā piedalījās tikai čaklākie un atsaucīgākie, tad 

viņu darbs tika nosaukts par Lielās talkas talantu parādi, 

jo ne katrs grib vai var ieguldīt savu darbu un māku 

apkārtnes sakopšanā. Dalībniekiem par piedalīšanos tika 

piešķirtas nominācijas . par jaunāko talcinieku tika atzīts 

Edgars Šadurskis, bet vecāko – Marija Dzene. 

Nomināciju „Dārgumu meklētājs” ieguva Juris Vocišs, 

par ,,Talkotāju – izklaidētāju’’ tika atzīta Anna Beitāne. 

Talciniekam svarīgs ir arī apģērbs, tāpēc par spilgtāko 

talcinieku tika atzīts Gunārs Babris. Darboties griba tika 

novērtēta piešķirot nomināciju „Čaklākais grābējs”, ko 

ieguva Indra Dzene, bet par „Izpalīdzīgāko talcinieku” 

tika atzīta Veronika Paplavska. Pēc talkas talcinieki 

cienājās ar karstu tēju un garšīgu pīrāgu. 

Visi nomināciju ieguvēji savā īpašumā ieguva vērtīgas un 

saimniecībā noderīgas dāvanas – istabas birstes, lai viņu 

mājās allaž būtu tīrība un virmotu atmiņas par Lielo talku. 

Paldies visiem, kas piedalījās! 

 

M. Krasnobajas teksts un foto 
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Ģimenes un mātes dienas koncerts un 

senioru pēcpusdiena 
 

Maija pirmā svētdienā svinam mātes dienu, lai pateiktu 

paldies savām māmiņām, vecmāmiņām un 

vecvecmāmiņām par viņu sirds dāvāto siltumu bērniem 

un visai ģimenei.  

Paldies māmiņām ar saviem priekšnesumiem bija 

ieradušies ciemiņi no Riebiņu KC, kur senioru deju grupa 

„Varavīksne” priecēja visus ar jestrām dejām, skatītājiem 

liekot nobrīnīties par dzīvīgumu, ko dejotājas no sevis 

izstaroja. Ar skaistām dziesmām sirdis sildīja Marija 

Dudareva, kas ir Pušas māmiņu dienas koncerta 

sargeņģelītis un Bērziņu TN vok. ans. „Straume”. 

Savukārt ar savu skatījumu un humora devu par ceļošanu 

uz ārzemēm rādīja Bērziņu TN dramatiskais kolektīvs. 

Pasākuma piedalījās ar ī mājinieki – līnijdeju grupa 

„Pirmais solis”, amatierteātrsi, kurš skeču „Braucam 

gostūs” pēdējo reizi parādīja arī pušāniešiem. Savukārt 

mazajiem zumbas dejotājiem šī diena bija vēl īpašāka, jo 

viņi publikas priekšā ar dejām uzstājās pirmo reizi. Liels 

paldies dejotājām Renātei un Līgai Šablinskām, Laurai 

Zujai, Artai Zujai, Adrianai un Luīzei Poplavskām, Elēnai 

un Karīnai Kolītēm par drosmi un dejotgribu! 

Savukārt pēc koncerta Pušas pagasta seniori tika aicināti 

uz senioru pēcpusdienu, lai būtu kopā plecs pie pleca, 

parunātos, spēlētu spēles, jestri pavadītu laiku kopā un 

dejotu, par ko parūpējās Normunds Štekelis. 

Kā jau katru gadu, arī šogad tika ievērota tradīcija sveikt 

jubilārus, kuri šogad svin dzīves un zelta kāzu jubilejas.  

85 gadu jubileju šogad svin Jānis Rinkevičs, 

80 gadu jubileja - Zentai Čudarei 

75 gadu jubileja – Jānim Tučam, Irinai Antonovai un 

Zentai Čudarei 

70 gadu jubileja – Jāzepam Stepiņam un Marijai 

Juknai 

65 gadu jubileja – Arnoldam Kolesnikam, Emīlijai 

Šakalovai, Juliānam Siņavskim, Albertam Niperam un 

Marijai Dzenei 

60 gadu jubileja – Jurim Drozdam. 

Sirsnīgi sveicam! 

Savukārt zelta kāzu jubilejas šogad svin Marija un 

Arkādijs Juknas un  Leontīna un Vladislavs Poplavski. 

Lai Jums visiem stipra veselība, dzīvotgriba un ilgi, ilgi 

gadi vēl kopā būšanai! Rūgts! 

 M. Krasnobajas teksts un foto 

 

Godināja zelta pārus 
 

13. maijā Lūznavas muižā tika godināti Rēzeknes novada 

pagastu zelta pāri. Pasākumam tika pieteikti 8 zelta pāri, 

starp kuriem tika sveikti arī pušānieši – Leontīna un 

Vladislavs Poplavski. 

 
M. Krasnobajas teksts un foto 

 

Atbildīgais par izdevumu M. Krasnobaja 

(marite.krasnobaja@inbox.lv  

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde 
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