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Akreditācijas komisija izvērtēja Rēzeknes novada bibliotēku darbu 

 

Bibliotēku likums nosaka, ka valsts vai pašvaldības 

dibinātai bibliotēkai ir pienākums akreditēties 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos. 

Bibliotēku akreditācija veicama reizi piecos gados 

saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem bibliotēku 

akreditācijas noteikumiem. 

Akreditācijas norisi, pamatojoties uz Latvijas 

Bibliotēku padomes priekšlikumiem, organizē 

Kultūras ministrija, apstiprinot bibliotēku 

akreditācijas grafiku un izveidojot Bibliotēku 

akreditācijas ekspertu komisiju. 

Rēzeknes novada pagastu bibliotēku atkārtota 

akreditācija tika uzsākta 2015. gada septembrī, kuras 

rezultātā vietējās nozīmes bibliotēkas statusā tika 

akreditētas septiņpadsmit bibliotēkas. Jāpiebilst, ka 

Rēzeknes novadā darbojas 31 pagasta bibliotēka. 

2016. gada 27.- 29. septembrī notika pārējo 

četrpadsmit Rēzeknes novada pagastu bibliotēku 

atkārtota akreditācija, kuras laikā Bibliotēku 

akreditācijas ekspertu komisija apmeklēja Čornajas 

pagasta Rāznas bibliotēku, Dricānu pagasta 

bibliotēku, Griškānu pagasta bibliotēku, Kaunatas 

pagasta 2. bibliotēku, Lūznavas pagasta bibliotēku, 

Mākoņkalna pagasta bibliotēku, Nagļu bibliotēku, 

Nautrēnu pagasta bibliotēku, Pušas pagasta 

bibliotēku, Silmalas pagasta bibliotēku, Silmalas 

pagasta Kruķu bibliotēku, Silmalas pagasta Ružinas 

bibliotēku, Silmalas pagasta Štikānu bibliotēku un 

Stoļerovas pagasta bibliotēku. 

Pēc bibliotēku akreditācijas iesniegumu un tiem 

pievienoto dokumentu izskatīšanas Bibliotēku 

akreditācijas ekspertu komisija katrā bibliotēkā uz 

vietas izvērtēja iepriekšējās akreditācijas atzinumā 

norādīto ieteikumu izpildi, iepazinās ar 

apstākļiem, veica bibliotēkas darbinieka 

intervēšanu, izvērtēja bibliotēkas dokumentus, 

krājumu, materiāltehnisko bāzi. 

Komisijā darbojās Rīgas Centrālās bibliotēkas 

direktores vietniece Doloresa Veilande, Jēkabpils 

Galvenās bibliotēkas direktore Zinaīda Rabša, 

Rēzeknes Centrālās bibliotēkas direktore Marija 

Sproģe un Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras 

nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne. 

Komisija atzīmēja, ka kopš iepriekšējās 

akreditācijas bibliotēkas ir ļoti izmainījušās, 

izremontētas telpas, atjaunotas mēbeles, modernizēts 

darba process, visas bibliotēkas strādā ar Bibliotēku 

informācijas sistēmu “Alise”, veicot automatizētu 

krājuma uzskaiti un komplektēšanu. Griškānu, 

Nautrēnu, Pušas, Kruķu un Ružinas bibliotēkas veic 

arī automatizētu lietotāju apkalpošanu. No 2017. 

gada janvāra automatizēta lietotāju apkalpošana 

jāievieš visās bibliotēkās. 

Tika saņemti profesionāļu ieteikumi par krājumu 

kvalitātes uzlabošanu, datortehnikas atjaunošanu, 

elektronisko resursu izmantošanu un pakalpojumu 

popularizēšanu, profesionālo pilnveidi. Eksperti 

atzīmēja veiksmīgu bibliotēku sadarbību ar pagastu 

pārvaldēm, finansiālo atbalstu, ierosināja pārskatīt 

bibliotēku vadītāju atalgojumu. 

Atbilstoši vērtējuma kritērijiem un akreditācijas 

nosacījumiem, katra bibliotēka līdz gada beigām 

saņems akreditācijas komisijas sagatavotu un ar 

Latvijas Bibliotēku padomes lēmumu apstiprinātu 

atzinumu, bet kopumā bibliotēku darbība tika 

novērtēta pozitīvi, jo pēdējo gadu laikā ir 

uzlabojusies bibliotēku materiāltehniskā bāze, 

atjaunoti krājumi, paplašināts bibliotekāro 

pakalpojumu piedāvājums. 
 

Valentīna Viša 

Rēzeknes novada pašvaldības bibliotēku informācijas 

speciāliste 
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Puša jestri nosvinēts ģimeņu „Burkānfests” 

24. septembra vakarā jestrā burkānu pārdevēja karot 

pēdējos uz burkānu izstādi atnestos burkānos zārdos 

un sapņojot par miljoniem, kas tiks nopelnīti tos 

pārdodot, atklāja ģimeņu Burkānfestu Pušas tautas 

namā. Pasākuma gaitā kopā ar savu kaimiņieni 

Paulu, Bērzgales KN folkloras kopu un pasākuma 

dalībniekiem teatrāli muzikālā gaisotnē tika 

pasniegtas pateicības pagasta aktīvākajām ģimenēm 

gan par interesantākajiem un dižākajiem burkāniem, 

gan piedaloties burkānu ēdienu gatavošanā 

degustācijām.  

Visas nedēļas garumā pagasta iedzīvotājiem tika 

dota iespēja piedalīties burkānu izstādē, lai 

noslēguma pasākumā iegūtu kādu no piecām 

noslēpumainajām nominācijām un tiktu pie balvām. 

Jāteic, ka iedzīvotāju atsaucība bija laba, par ko 

liecina gan atnesto burkānu skaits, gan tas, ka katrs 

ir centies aktīvi meklēt kādu īpašu un savdabīgu 

burkānu, kādu nebūtu citiem, gan arī tas, ka izstādē 

piedalījās arī dalībnieki no citiem pagastiem. 

Nominācijas tika piešķirtas gan ģimenēm, gan 

individuālajiem dalībniekiem. Par nominācijas 

,,Kolorītāko burkānu īpašnieki’’ ieguva Dzeņu – 

Afanasjevu ģimene, kura uz izstādi atnesa gan 

vislielāko, gan krāsaināko burkānu skaitu. Savukārt 

Butleru ģimene uz izstādi atnesa gan dzeltenus, gan 

lillā, gan sarkanīgus burkānus, kas atšķīrās ne tikai 

ar krāsu, bet arī ar savu savdabību, tādējādi tika 

atzīti par „Mīlestības pārņemtākajiem burkāniem”. 

Rutkovsku ģimene kļuva par nominācijas 

„Hierarhiskākie burkāni” īpašniekiem, jo atnestie 

burkāni skaidri norādīja, kurš ģimenē ir vecākais, 

kurš vidējais un kurš jaunākais bērns. Par 

nominācijas „Slaidi vijīgāko” burkānu īpašniekiem 

tika atzīta Ratniku ģimene, kura uz izstādi atnesa ļoti 

slaidus un vijīgus burkānus, kas atgādina divas kopā 

savijušās balerīnas. Vigupu ģimene kļuva par 

nominācijas „Ekstremitātēm bagāto” burkānu 

īpašniekiem, jo burkāni atgādināja gan rokas ar 

pirkstiem, gan pēdas. Individuālajā dalībnieku grupā 

par pārliecinošāko visiespaidīgāko burkānu 

īpašnieku kļuva Aleksandrs Kudrjavcevs no 

Mākoņkalna pagasta, kurš uz izstādi atveda 

burkānus pats pirmais un kura burkāni bija ne tikai 

visgarākie un visresnākie, bet arī visapjomīgākie. 

Cienījamajam kungam ir 90 gadu un viņš norādīja, 

ka šādus burkānus var izaudzēt ar mīlestību un 

ūdeni. Interesanti bija arī piemēram, Viktorijas 

Beitānes burkāni, kas atgādināja balli, kur katrs 

mīlīgi dejo ar savu otro pusīti. Starp izstādes 

eksponātiem bija arī burkāni, kas tika atvesti no 

Maltas un Lūznavas pagastiem un līdzinājās pat 

citplanētiešiem. Pie rudenīgām burkānu krāsas 

balvām tika visi izstādes dalībnieki.  

Pasākuma dalībnieki lasīja ticējumus, piedalījās 

spēlēs, rotaļās, kā arī loterijā, kurā varēja laimēt 

dažādas saimniecībā noderīgas lietas burkānu krāsā. 

Savukārt pasākuma noslēgumā visi cienājās ar 

dažādiem burkānu ēdieniem, ko bija sarūpējuši paši 

izstādes dalībnieki. Sirsnīgs paldies jāsaka Rasmai 

Dzenei un Zanei Vigupei par brīnišķīgajām 

burkānkūkām! 

Paldies visiem, kas piedalījās! 

M. Krasnobajas teksts 

L. Madaras Arcimovičas un M. Kranobajas foto 
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Bērnības svētki Pušā 

Smaidīgi, saposti un dzīvespriecīgi – šādi bija 

bērni, kuri bija ieradušies Pušas TN zālē, lai 

svinētu savus bērnības svētkus. Šogad šos skaistos 

un atmiņā paliekošos svētkus svinēja deviņi Pušas 

pagasta bērni – Agnese Siņavska, Betija Čivkule, 

Alise Vigupe, Armands Afanasjevs, Nikola 

Čivkule, Armands Zujs, Kristaps Kulaška, Keita 

Litke un Sintija Siņavska.  

Bērniem svētku sajūtu radīja krāšņa un sirsnīga 

Rīgas lielo leļļu izrāde „Medus rausis”, kuras tēli 

– sivēns, lācis, ezis un mizgrauzis bērniem mācīja, 

ka jādara labi darbi, jādomā labas domas, jāmīl 

citus, jo tas padara mūsu dzīvi krāšņu un vērtīgu. 

Turpinājumā bērni kopā ar bizbizmārīti un 

krustvecākiem iešūpoja savu bērnības ceļu 

nākamajam mācību gadam, lai būtu stipri, augtu lieli 

un apņēmīgi, par ko visi jubilāri saņēma arī dāvanas 

– grāmatas un puzles, bet vēlāk devās jautrās rotaļās, 

lēkāja uz piepūšamajām atrakcijām, braukāja ar 

velokartu, kā arī ēda svētku torti. 

Paldies bērniem un viņu vecākiem par skaistajiem 

svētkiem un kopā būšanu. Pateicamies arī biedrībām 

„Par stipru ģimeni” un „Pārsteiguma tēli” par 

sniegto atbalstu svētku tapšanā! 

Tiksimies nākamgad! 
M. Krasnobajas teksts un foto 

 

 
Fotoorientēšanās sacensības 

 

Laikā, kad vasaras brīvdienas nu jau gandrīz ir 

beigušās, bērniem un jauniešiem tiek dota iespēja 

savu laiku piepildīt ar dažādām aktivitātēm. Tieši 

tāpēc biedrība „Muosys MM” augusta sākumā 

realizēja Rēzeknes novada pašvaldības iniciatīvu 

projektu „Pušys panorama”, kura mērķis bija 

popularizēt fotoorientēšanos kā aizraujošu aktīvas 

atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu; Veicināt 

saturīgu un interesantu skolēnu vasaras brīvdienu 

pavadīšanu savā pagastā; dot iespēju jauniešiem 

iepazīt un atpazīt ne tik bieži apmeklētas un zināmas 

vietas pagasta teritorijā, kā arī nostiprināt 

patriotisma jūtas pret sava pagasta kultūrvēsturiskām 

un ievērības cienīgām vietām un objektiem; 

nostiprināt orientēšanās iemaņas pēc redzes atmiņas 

un patriotismu arī vasaras brīvlaikā atpazīstot sava 

pagasta kultūrvēsturiskas vietas. 

Sacensībās piedalījās jaunieši no Pušas un Feimaņu 

pagastiem, kur par uzvarētājiem kļuva Emīls 

Verčinskis no Feimaņu pagasta, kurš Pušu 

„apskrēja” 1h un 40 min. 2. vietā ierindojās 

Annemarija Rivča, bet 3. vietu ieguva Karīna 

Butlere. Jaunieši savā īpašumā ieguva vērtīgas 

aktīvajai atpūtai nepieciešamas balvas – teltis, 

vingrošanas paklājiņus, pludmales krēslus u.c., kā 

arī saldas balvas. Visi dalībnieki tika pie balvām. 

Jauniešiem pēc fotogrāfijām bija jāatpazīst 19 Pušas 

pagasta vietas, atrastajās vietās bija jāpaņem līdzi 

numuriņš un uz objekta fona jāuztaisa selfijs. 

Jāatzīst, ka visi dalībnieki veiksmīgi tika galā ar 

uzdevumu.  

Kā atzina jaunieši, tad šāda veida pasākums būtu 

jārīko arī nākamgad, ko varētu apvienot arī ar 

volejbola sacensībām starp dažādu pagastu 

jauniešiem. 

Sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās! 

M. Krasnobajas teksts un foto 

3

  
4 



Laipa 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Pušā realizēts neformālo apmācību projekts 

„Izaicinājums – mans, tavs, mūsu” 

Pēdējā augusta nedēļā Pušas pagasta bērniem un 

jauniešiem tika dota iespēja piedalīties neformālo 

apmācību projektā „Izaicinājums – mans, tavs, 

mūsu”, kuru organizēja biedrība „Muosys MM” 

sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības 

pārvaldi. Projekta mērķis bija veicināt jauniešu 

lietderīga brīvā laika pavadīšanu un neformālās 

izglītības popularizēšanu; mudināt jauniešus uz 

alternatīvu atpūtu, popularizējot veselīgu 

dzīvesveidu viņu vidū; mudināt jauniešus darboties 

grupās/ komandās, veicinot sadarbības spēju un 

komandas darba attīstīšanu; veicināt jauniešu 

iesaistīšanos dažādos izaicinājumos, ļaujot izkāpt no 

savas ,,komforta zonas’’; ļaut jauniešiem paskatīties 

uz sevi no malas, būt drošākiem, tādējādi nospraužot 

un sasniedzot gan savus personīgos, gan komandas/ 

grupas mērķus; mudināt jauniešus būt sociāli 

aktīviem, tādējādi veicinot viņu iesaistīšanos sava 

pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē. 

Apmācības notika trīs dienas, kur katrā no tām 

dalībniekiem tika piedāvātas dažādas aktivitātes. 

Pirmajā dienā draudzīgā gaisotnē visi devāmies 

pārgājienā uz vietu, kur neviens no dalībniekiem 

agrāk nebija apmeklējis, tādējādi dodot iespēju arī 

iepazīt jaunas sava pagasta vietas. Jauniešiem no 

noslēpumainajā vietā apkārt esošajiem 

materiāliem bija jāiekur ugunskurs, jāuzcep 

desiņas u.tml.  Izaicinājuma pieņēmējiem bija 

jāpilda arī dažādi uzdevumi, kurus realizēt varēja 

tikai sadarbojoties komandā. Neiztika arī bez 

negaidītiem un pozitīviem pārsteigumiem. Liels 

prieks par to, ka Pušas bērni un jaunieši savā 

starpā ir ļoti draudzīgi, tāpēc uzdevumi tika veikti 

godam. 

Otrajā dienā pēc iepriekšējā dienā aktīvi pavadītā 

laika svaigā gaisā visi piedalījās floristikas 

darbnīcā, kur kopā ar floristēm Ritu Siņavsku un 

Intu Buli tika veidotas skaistas un rudenīgas 1. 

septembra ziedu kompozīcijas, kuras vizuāli 

atgādināja ziedu somiņas. Galarezultātā tapušos 

darbus dalībnieki nākamajā dienā dāvināja savām 

skolotājām, tādējādi sagādājot viņām pārsteigumu.  

Trešajā dienā, kas nu jau bija svētki, proti zinību 

diena, apmācību dalībnieki piedalījās kulinārijas 

darbnīcā, kur visiem kopīgi no pieejamajiem 

pārtikas produktiem bijā jāuzcep picas. Jāteic, ka 

uzdevums bija veikts godam, jo, tāpat kā 

iepriekšējās dienās, visi darbojās draudzīgā 

komandā.  

Kā atzina dalībnieki, tad šāda veida apmācības 

viņiem ļoti aptika, līdz ar to tādas tiks rīkotas arī 

nākošgad, lai pārsteigtu ar jauniem izaicinājumiem 

un gūtu pozitīvas emocijas. 

Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem, kas piedalījās 

apmācībās – Danielai un Agrim Paplavskiem, 

Karīna Butlerei, Paulai Sanijai Ogriņai, Līgai 

Madarai Arcimovičai, Artai Zujai, Luīzei un 

Adrianai Poplavskām, Sintijai Ratnikai, Amandai 

Afanasjevai un Artim Morozam! Jūs bijāt lieliski! 

Tiksimies nākamgad ar jauniem izaicinājumiem! 

 

M. Krasnobajas teksts un foto 
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Svecīšu vakari 

 
15. oktobrī Pušas draudzes kapsētās literāri muzikālā 

gaisotnē kopā ar draudzes prāvestu un vokālā 

ansambļa dalībniecēm notika nu jau par tradīciju 

kļuvušie svecīšu vakari.  

Lai arī laika apstākļi bija īsti rudenīgi, tomēr tie 

netraucēja mirušo tuviniekiem gremdēties atmiņās, 

sanākt kopā un veltīt savas domas un lūgšanas 

saviem tuvajiem. 

„Šodien pēkšņi uznāca tādas savādas bailes – it kā 

sapnī tevi būtu atkal mazu redzējis, it kā ierunājās 

asinsbalss. Tik daudz esmu ar svešiem cilvēkiem 

draudzējies, bet saviem vistuvākajiem cilvēkiem 

neesmu galvu noglaudījis. Bet es esmu viens no 

viņiem vistuvākajiem, un viņu acis ir ļoti līdzīgas 

manējām. Pēkšņi uznāca bailes. It kā dzirdēju 

asinsbalsi. It kā dzirdēju no tāluma runājam…” 

Paldies visiem, kas atrada laiku, lai iedegtu svecītes 

liesmiņu! 

 

 
M. Krasnobajas teksts 

J. Voverova foto 

 

 
Akcijas ‘’Īpaša grāmata īpašā plauktā’’  

 
Akcija “Īpaša grāmata īpašā plauktā” ir Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas projekts, kura ietvaros 

ikvienam ir iespēja dāvināt bibliotēkai sev nozīmīgu 

un īpašu grāmatu, titullapā ierakstot vēstījumu vai 

personisku stāstu, kas saistās ar šo grāmatu. 

 Tā kopā ar vairākiem desmitiem tūkstošu citu 

iedzīvotāju dāvinātu grāmatu nonāks un tiks glabāta 

Gaismas pils Tautas grāmatu plauktā, papildinot tos 

izdevumus, kas šeit nogādāti 2014. gadā – atklājot 

Rīgas-Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu ar skaisto 

un vienojošo akciju “Gaismas ceļš – grāmatu draugu 

ķēde”. 

     Kopumā Tautas grāmatu plauktā līdz Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas 100. jubilejai 2019. gada 29. 

augustā plānots ievietot aptuveni 15 000 grāmatu. 

Šobrīd tajā mājvietu radušas jau teju 5 000 grāmatu. 

Kāpēc dāvināt? 

Mēs vēlamies, lai bibliotēkā būtu īpaša vieta, ko 

veidojuši cilvēki paši. Tāpēc mums ir svarīgi, lai 

grāmatā būtu stāsts, kas vēsta par katra individuālo 

vēsturi, par to, kas nav izlasāms enciklopēdijās vai 

romānos. Par ikdienu, nejaušībām, sajūtām vai 

uzskatiem. Par to, kas citādi nogrimtu laika 

plūdumā. Mums ir svarīga Tava līdzdalība! 

Kā rīkoties?  

Nāc uz Rēzeknes Centrālo bibliotēku, 2. bibliotēku, 

Bērnu bibliotēku, līdzi ņemot savu īpašo grāmatu! 

Aizpildi anketu! Nodod bibliotekāram! 

Novada iedzīvotāji savu īpašo grāmatu var nodod 

pagasta bibliotēkā! 

Vairāk informācijas skati LNB vietnē.  
Tavs grāmatu plaukts 

 

Projekta “Pušas ezera zivju krājumu 

papildināšana” realizācija  

Šī gada 20. oktobrī Pušas ezerā tika ielaisti 

17000 zandartu vienvasaras mazuļu. Rezultātā tika 

palielināts ezera zivju krājums, kas labvēlīgi 

ietekmēs makšķerēšanas, rekreācijas un tūrisma 

attīstību Rēzeknes novada Pušas pagastā, kā arī tiks 

veicināta ezera zivsaimnieciskā izmantošana 

ilgtermiņā un zivju resursu saglabāšana, kas īpaši 

svarīgi ir vietējam ezera apkārtnes iedzīvotājiem, 

kuriem zveja ir nozīmīgs iztikas avots. Zandartu 

krājumu pavairošana nodrošinās arī ezera floras un 

faunas balansu.  

Zandartu mazuļi tika ielaisti pateicoties Zivju fonda 

piešķirtajam finansējumam, kā arī Maltas pagasta 

pārvaldes līdzfinansējumam 10 % apmērā. Kopējas 

projekta izmaksas sastāda 4319,70 EUR (Četri 

tūkstoši trīs simti deviņpadsmit eiro, 70 centi) ar 

PVN. Zivju mazuļu piegādi veica SIA “Rūjas zivju 

audzētava”. Zivju krājumu papildināšanas procesā 

piedalījās pārstāvji no Maltas pagasta pārvaldes, 

Rēzeknes novada pašvaldības, Rēzeknes reģionālas 

vides pārvaldes un Pārtikas veterinārā dienesta 

pārstāvji.  

 

 
 

Jeļena Šņukute 

Maltas pagasta pārvaldes projektu koordinatore  
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Laipa 
___________________________________________________________________________________________ 

Iedzīvotāju Konsultatīvās Padomes ziņas 

 
Iedzīvotāju Konsultatīvās Padomes darbībai ir tikai 

ieteikuma raksturs un neskatoties uz to, mēs aktīvi 

darbojamies. Ir notikušas četras padomes sēdes un ir 

pieņemti daudzi svarīgi lēmumi. 

2016.gada16.jūnija sēdē tika izvēlēti pretendenti uz 

Rēzeknes novada pašvaldības rīkoto akciju, lai 

godinātu un pateiktos tām Rēzeknes novada ģimenēm, 

kuras ar savu veikumu ir stiprinājušas un 

popularizējuša ģimenes vērtības mūsu sabiedrībā. 

Akcijas ietvaros ģimenes tiek izvirzītas, izvērtētas un 

apstiprinātas trīs nominācijās – Dzimtas mantojums  

tika izvirzīta Helēnas un Boļeslava Mundu ģimene. 

Helēnas un Boļeslava Mundu ģimene nodarbojas ar 

lauku tūrismu un ir izveidojuši ģimenes muzeju – 

Lauku sēta ”Mežmalas”, kur tiek prezentēti viņu 

vecāku roku darbi. Saviem viesiem, muzeja 

apmeklētājiem ar prieku iepazīstina un sniedz 

priekšstatu par darbiem, ar ko agrāk cilvēki pelnīja 

iztiku un palīdz gūt iemaņas praktiskajos darbos (grozu 

pīšanā). Tādejādi ģimene ir pārņēmusi no saviem 

vecākiem prasmes un izveidojot muzeju veicina 

dzimtas pārmantojamību. Nominācijā Izpalīdzīgā 

ģimene padomes sastāvs vienbalsīgi nolēma virzīt 

Artūra Zuja ģimeni. Aināra Rutkovska ģimene, tika 

izvirzīta kā Aktīvākā ģimene pamatojoties uz to, ka 

ģimene kopā ar bērniem apmeklē un aktīvi piedalās 

visos organizētos gan kultūras, sporta pasākumos, reizē 

veicinot ģimenes vērtību popularizēšanu. Sēdē tika 

izskatīts arī fiziskas personas iesniegums un 

iepazīstoties ar saturu, daudzi jautājumi tika atzīti kā 

neatbilstoši Iedzīvotāju Konsultatīvās Padomes 

kompetencei, tāpēc Padome nolēma novirzīt 

iesniegumu Pušas pagasta pārvaldes vadītājam. 

Nākamajā sēdē tika izvēlēts pretendents nominācijai 

”Rēzeknes novada uzņēmums 2016” Rēzeknes novada 

pašvaldības rīkotajā konkursā. Uz šo nomināciju tika 

virzīta Ponivilla, jo iepriekšējos gados nominācijai tika 

pieteikti no lauksaimniecības un mežsaimniecības 

jomās izvirzīti pretendenti. Taču šogad Padomes 

pārstāvji nolēma virzīt uzņēmumu, kurš sniedz 

pakalpojumus tūrisma jomā. Savukārt 2016.gada 

20.oktobra sēdē tika izskatīti vairāki priekšlikumi 

vairākos jautājumos (kapsētu apkopšana, 

daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, bērnu laukuma 

izveide, Bērnu un Jauniešu centra nepieciešamība, auto 

ceļmalu sakopšana un citi svarīgi jautājumi, iedzīvotāju 

kopsapulces organizēšana), kā arī tika nolemts pieteikt 

Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības raksta 

saņemšanai kultūrā Pušas Tautas nama vadītāju Mārīti 

Krasnobaju par godprātīgu sava darba pienākumu 

pildīšanu un to, ka viņai izdodas iesaistīt gan bērnus, 

gan seniorus dažādās kultūras aktivitātēs. Atzinības 

raksti tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 17. novembrī 

plkst. 15.00 Maltas vidusskolas daudzfunkcionālajā 

zālē. 

Apsveicam nominācijām pieteiktos pretendentus! 
Iedzīvotāju Konsultatīvā Padomes 

 sekretāre Kristīne Zuja 

 

PATEICĪBAS 

Izsakām lielu pateicību svecīšu vakara organizētājiem, Pušas 
pagasta pārvaldes vadītājam, dziedātājām, runātājai un šoferim. 

Zundu un Sivgaļu kapu svecīšu vakara apmeklētāji 

 

 

AFIŠA 

Atbildīgais par izdevumu M. Krasnobaja 

 (marite.krasnobaja@inbox.lv)  

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde 

Sirsnīgs paldies M. un Ē. Kauperu, J. un I. Siņavsku,  N. un J. 

Šablinsku, Z. un V. Bartkeviču un Z. un L. Bauguļu ģimenēm 

par siltajām zeķēm, skaistajiem ķirbjiem, garšīgajiem dārzeņiem 

un sulīgajām cidonijām Maltas VSAC iemītniekiem! 

Lai Jums stipra veselība! 

Maltas VSAC iemītnieku vārdā soc. darb. Anna Beitāne 
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