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Reorganizēs Pušas pagasta pārvaldi 
4. novembrī Pušas pagasta pārvaldes zālē 

tika rīkota iedzīvotāju kopsapulce, kuras 

mērķis bija informēt iedzīvotājus par 

Rēzeknes novada pašvaldības plānotajām 

Pušas pagasta pārvaldes reorganizācijas 

darbiem. Kā informēja Rēzeknes novada 

domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, tad 

plānotie reorganizācijas darbi ir 

nepieciešami, lai panāku līdzekļu efektīvu 

izmantošanu, nodrošinot pašvaldības 

funkciju veikšanu Pušas pagastā, 

nepasliktinot to kvalitāti   un pieejamību. 

Sapulces laikā iedzīvotāji tika informēti par 

pagasta pārvaldes budžeta apjomu, kas 

2015.g. sastāda 166 193 EUR, speciālais 

budžets -17 371 EUR.  

Reorganizācijas gaitā paredzēts, ka pagasta 

Tautas nams un bibliotēka maina tikai 

pakļautību (kā struktūrvienības Maltas 

pagasta pārvaldei). 

Samazinātie amati: galvenais grāmatvedis, 

grāmatveža palīgs, komunālās saimniecības 

pārzinis, zemes lietu speciālists, darba 

vadītājs. 

Struktūrvienības «Pušas pagasta pārvalde» 

vadītājs vienlaicīgi pilda komunālās 

saimniecības pārziņa pienākumus, tajā skaitā 

nodarbojas ar daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju apsaimniekošanu. 

Reorganizācijas finansiālā  efektivitāte 

(gadā provizoriski) 

      1.   Samazinās administratīvie 

izdevumi, 26492 EUR 

      2.   Nav jāapmaksā grāmatvedības 

programmas  abonēšanas  maksa  1 568 

EUR 

      3. Maltas   pag. pārv. iesp. izdev. 

pieaug. 4000 EUR 

              Efektivitāte 24060 EUR 

Kā uzsvēra M. Švarcs, tad pagasta 

pārvaldes reorganizācija nav Pušas un 

Maltas pagastu apvienošana, bet gan 

pašas pagasta pārvaldes darbības 

reorganizācija. 
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Fotoizstāde „Puša laika ritumā” 

 

Augusta mēnesis bija laiks, kad katrs pušānietis 

varēja ieskatīties savos foto albūmos un atrast 

tur fotogrāfijas ar Pušu un pušāniešiem pirms 

20, 30 un varbūt pat simts gadiem. Iegūtie 

materiāli tika izmantoti fotoizstādes veidošanai, 

lai katram tās apmeklētājam ļautu atcerēties 

laikus, kad „viss bija pavisam savādāk”, kad 

kādas šodien esošas mājas vietā ir palikuši vien 

pamati  vai arī atpazīt cilvēkus, kuri vairs nav 

mūsu vidū, bet pasmaida par sevi no  mākoņa 

malas.  

Lielākā un vērtīgākā daļa materiālu par Pušu un 

tās ļaudīm tika meklēta bijušās Pušas 

pamatskolas arhīvā, kā arī pie cilvēkiem, kuri 

kādreiz ļoti mīlēja fotografēt un viņu gara darbi 

ir saglabājušies pie bērniem, krustbērniem un 

mazbērniem.    Par to sirsnīgi jāpateicas Annai 

Beitānei par Konstantīna Beitāna personīgajā 

arhīvā atrodamajiem Pušas skolas un cilvēku 

iemūžināšanu, kur varam atpazīt tādus 

skolotājus, kā D. Kondrovs un A. Lebuse. 

Fotoizstāde tika veidota augošā secībā pēc laika, 

kad uzņemtas bildes. Veļ šodien katrs 

apmeklētājs var priecāties par 18. gs. 

uzņemtajām muižnieku Šadursku dzimtas 

bildēm, kur redzamas pats muižnieks, viņa 

ģimenes locekļi un ļaudis, kuri kalpojuši pie 

viņa. Izstādē ir apskatāmas arī fotogrāfijas, 

kuras redzami dažāda dizaina bērnu ratiņi, 

kādus mūsdienās vairs nekur nevar sastapt, kā 

arī bildes ar senlaicīgām šujmašīnām un bērna 

prieku ( J. Driksna)  par pirmo šūto kleitu, u. 

tml. Starp bildēm ir atrodamas arī tādas, kā 

Pušas ezers no Kristceļnieku kalna, jestri deju 

soļi Pušas KN pasākumos vecajā ēkā, kuru nu 

jau gandrīz pilnībā ir apēdis laika zobs… 

Lai arī daudzas bilde tika iegūtas oriģinālā, 

lielākā daļa no tām tika restaurētas un 

palielinātas, kā arī ieliktas rāmīti, lai saglabātos 

ilgāku laiku un priecētu mūsu sirdis vēl ilgi. 

Sirsnīgs paldies jāsaka arī Veronikai Paplavskai, 

Inārai Lācei, Annai Krasnobajai par 

iesniegtajiem materiāliem un atbalstu 

fotoizstādes tapšanā. 

Ne velti saka, ka vismazāk bilžu mums ir ar 

vistuvākajiem cilvēkiem, jo viņi dzīvo mūsu 

sirdīs…

 
M. Krasnobajas teksts un foto 

Latgales keramikas ceļojošā izstāde Pušā 

Augusta sākumā Pušas 

TN interesentiem bija 

apskatāma Latgales 

keramikas meistaru 

darbu izstāde, kur ar 

saviem darbiem 

priecēja Ušpeļu dzimta, 

Uģis Puzulis u.c. Iepatikušos darbiņus varēja arī 

iegādāties. 

Jāpiebilst, ka augusts Latgales keramikā ienāca ar 

sēru vēsti, jo mūžībā aizgāja Antons Ušpelis, kuram 

šajā vasarā, Starptautiskā folkloras festivāla 

dižkoncertā Rēzeknes novada dienu ietvaros 

premjere L.Straujuma pasniedza Ministru prezidenta 

pateicības rakstu par mūža ieguldījumu Latgales 

keramikas tradīciju saglabāšanā un attīstībā. 
 

M. Krasnobajas teksts un foto 
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Pušā izvadīti ražas svētki „Ķirbulis” 

Kad visi rudens darbi jau ir padarīti un visa raža 

ir „atbraukusi” uz mājām un pagrabiem, tad ir 

klāt laiks, kad svinēt arī pašus ražas svētkus. 

Tos jau otro gadu pēc kārtas svinēja arī 

pušānieši, kur šogad goda vietā tika celta lielākā 

oga – ķirbis. 

Jau nedēļu pirms ražas svētku noslēguma 

pušāniešiem tika dota iespēja palielīties ar 

lielākajiem un interesantākajiem ķirbjiem, kas 

šogad ir izauguši viņu dārzā, atnesot tos uz 

ķirbju izstādi, kas nedēļas laikā piedzīvoja pat 

tik krasas transformācijas un kļuva par 

mistiskiem un smieklīgiem tēliem, ka 

īpašniekiem pat bija grūtības atpazīt, kurš ir 

viņu nestais ķirbis. Ķirbji pārvērtās par 

salatētiem, bēgošajām līgavām, medmāsiņām, 

vardēm, Pinokio, karietēm, vāverēm, 

putnubiedēkļiem, sniegavīriem u.c. jautriem 

tēliem, kur apmeklētāji pat atpazina noteiktu 

personu, kurš dzīvo Pušā un ir visiem ļoti labi 

zināmais Viktors. 

Jāatzīst, ka ķirbju raža Pušā šogad ir laba, par ko 

liecina fakts, ka lielākajai daļai ķirbju, lai tos 

nogādātu uz izstādi, bija jābrauc pakaļ ar 

automašīnu un jākrauj bagāžniekā pat ar triju 

cilvēku spēku. 

Ražas svētku noslēguma dienā dalībniekiem bija 

jāpierāda savas zināšanas ķirbju atpazīšanā un 

sadalīšanā pēc grupām, jāliek puzles, jādejo 

ķirbju lamdaba, jāpiedalās ķirbju nešanas, 

velšanas un mešanas sacensībās, jāpiedalās 

ķirbju sēklu ātrlasīšanas sacensībās, kur par 

uzvarētāju kļuva Rasma Dzene. Visi dalībnieki 

tika pie saldām un ķirbju oranžās krāsas balvām 

un suvenīriem, savukārt pasākuma noslēgumā 

visiem dalībniekiem bija iespēja mieloties ar 

ķirbju – kabaču pankūkām. 

Sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās un 

atbalstīja!  

 

 

 

 

 

       

 

 

 M. Krasnobajas teksts un foto 
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Seminārs par galda un pārstrādes kartupeļu 

audzēšanu 
            SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs” Rēzeknes nodaļa Valsts Lauku tīkla aktivitāšu 

ietvaros rīko bezmaksas izglītojošo semināru par galda un 

pārstrādes kartupeļu audzēšanu.Seminārs notiks š.g. 11. 

novembrī, plkst. 10.00 Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, semināru 

zālē. SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs” Vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils 

pastāstīs par kartupeļu agrotehniku – šķirņu izvēli, 

mēslošanu, augu maiņu, kaitīgajiem organismiem un to 

ierobežošanas iespējām kartupeļu stādījumā. Speciālists 

informēs, kāda tehnika nepieciešama kartupeļu audzēšanā 

un kā pareizi veikt ražas novākšanu un uzglabāšanu. Tiks 

runāts arī par kartupeļu kvalitātes nodrošināšanu, kā arī 

produkcijas realizācijas iespējām un mārketinga 

pasākumiem noieta tirgus veicināšanai Latvijā.Māris 

Narvils dalīsies pieredzē arī par savu veikto eksperimentu 

– kā viena gada laikā Latvijas apstākļos iespējams iegūt 

vairākas kartupeļu ražas. Pieteikšanās semināram un 

sīkāka informācija pie SIA “Latvijas Lauku konsultāciju 

un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja 

Augkopības konsultantes Anitas Dzenes, mob. 26571714 

vai rakstot uz e-pastu anita.dzene@llkc.lv. vai arī pie 

LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantes V. 

Jekimovas, mob.t.: 28373688. Seminārs par 

kvalitatīvu piena ražošanu saimniecībā 
Šī gada 20. novembrī SIA „Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa Valsts 

Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros rīko bezmaksas izglītojošo 

semināru “Kvalitatīva svaigpiena ieguve mazās un 

vidējās saimniecībās”. Semināra sākums plkst. 9.30 

Rēzeknē Dārzu ielā 7a, semināru zālē.  Lektors - SIA 

„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

konsultants piena kvalitātes jautājumos Ilmārs Gruduls. 

Seminārā tiks apskatīti jautājumi par obligātām 

nekaitīguma prasībām pārstrādei paredzētajam pienam, 

par mastītiem, somatiskām šūnām pienā, baktērijām un to 

vairošanos pienā, par inhibitorvielām, to nonākšanu pienā. 

Tiks apskatīti jautājumi par slaukšanas un piena 

dzesēšanas iekārtu pareizu darbību un darbības kontroli, 

par pārraudzības datu analīzi, par Savstarpējās Atbilstības 

prasībām piena ražošanas saimniecībā. Pieteikšanās 

semināram un sīkāka informācija pie SIA “Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļas lauku 

attīstības konsultantes Sintijas Šubrovskas, mob.t. 

28311079 vai arī pie LLKC Rēzeknes nodaļas lauku 

attīstības konsultantes V.Jekimovas, mob.t.: 28373688. 
Seminārs meža īpašniekiem Pušā 

      Šī gada 9. oktobrī  Pušas pagasta pārvaldes telpās 

notika meža seminārs “Gaidāmais Eiropas Savienības 

atbalsts meža īpašniekiem”.Semināru organizēja LLKC 

Meža konsultāciju pakalpojumu centra Rēzeknes nodaļa. 

Semināra lektore MKPC Rēzeknes nodaļas vadītāja Valda 

Brice. Seminārā lektore pastāstīja par struktūrfondu 

atbalstu, kas ir būtiska palīdzība meža īpašniekiem meža 

kvalitātes uzlabošanai. Tāpat informēja par plānotajiem 

atbalsta pasākumiem, to veidiem un saņemšanas 

nosacījumiem meža jomā šajā ES plānošanas periodā. 

VMD Dienvidlatgales virsmežniecības Preiļu nodaļas 

mežzinis Pēteris Gudriks un mežzinis Vilis Usāns 

semināra apmeklētājus informēja par  iepriekšējā atbalsta 

perioda pasākumiem - pozitīvā pieredze un pieļautās 

kļūdas, kā arī  par Valsts Meža dienesta pieeju jauno 

atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā.Savukārt par 

aktualitātēm lauksaimniecībā, par pieejamo valsts un ES 

finansējumu lauku saimniecībām semināra dalībniekus 

informēja LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības 

konsultante V. Jekimova. 
Informāciju sagatavoja LLKC Rēzeknes nodaļas lauku 

attīstības konsultante Valija Jekimova,  

mob.tel.: 28373688 

Jaunākās grāmatas Pušas pagasta bibliotēkā 

DAIĻLITERATŪRA 

1. Volkēviča V. Pļauka: tetraloģijas 2. grām. 

2. Gailīte A. S. Tilts starp horizontiem: Fanijas 

stāsts 

3. Ieviņš K. Jaunie cīnītāji: latviešu lauku 

jaunatne 20. g.s. 30. gados 

4.  Brontē Š. Skolotājs: no sēr. 19. g.s. klasiķi 

5.  Lindstrēma I. Vasaras mēnesnīcas gaisma: 

mīlas stāsts no Zviedrijas 

6.  Sanda Ž. Metella: 3 īsromāni 

7.  Ostina Dž. Lēdija Sūzana: no sēr. 19. 

gadsimta klasika 

8.  Bronska A. Tatāru ķēķis: triju tatāru 

sieviešu dzīve Vācijā 

9.  Hiksone Dž. Azenkūras līgava: vēsturisks 

romāns 

10.  Larka S. Maoru dievietes asaras: triloģijas 

3. grām.  

11.  Vasmu H. Šie mirkļi: autobiogrāfisks 

romāns 

12.  Čedvika E. Ziemas kronis: pasaules 

bestsellers 

13.  Корсакова Т. Ничего личного: любовь и 

тайна 

14.  Леонов Н. Запредельное удовольствие: 

из сер. Черная кошка 

BĒRNIEM UN JAUNATNEI 

15.  Grišams Dž. Teodors Būns – aktīvists: 

aizraujoša grāmata par trīspadsmitgadīgu 

zēnu 

16.  Dreiže L. Deja ar nāvi: fantāzijas romāns 

17.  Dreiže L. Zem mākslīgām zvaigznēm: par 

kādu zemisku sazvērestību 

18.  Vai tu zini, kā tas rodas?: sākot ar 

izejvielām T– kreklam līdz ābolu sulai un 

Co 

19.  Cielēna M. Pa īstam un pa jokam: dzeja

Atbildīgais par izdevumu M. Krasnobaja 
(marite.krasnobaja@inbox.lv  

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde 
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