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Radošā darbnīca Pušā 

Mēs visi zinām, ka 14. februārī svin visu 

mīlētāju jeb  Valentīndienu.  Tā ir diena, kad 

cilvēki viens otram teic mīļus vārdus, dāvina 

ziedus, dāvaniņas, apsveikuma kartiņas un 

cenšas būt bezgala mīļi. Arī Pušā ir tradīcija, 

pirms Valentīndienas vai tieši šajā dienā, 

pulcēties uz radošo darbnīcu, lai pagatavotu sev 

vai saviem mīļajiem kādu jauku dāvanu .  

10. februārī Pušas pagasta aktīvākie iedzīvotāji 

pulcējās uz radošo pēcpusdienu, kurā katrs pēc 

savas sirds patikas un fantāzijas izveidoja 

apsveikuma kartiņu saviem mīļajiem. Vēl šajā 

dienā bija iespēja piedalīties kulinārijas radošajā 

darbnīcā, kur Valentīndienas noskaņās kopīgi 

cepām sirsniņvafeles.  

Paldies visiem, kuri piedalījās un lai mīlestības 

piepildīta katra diena! 

 

                                      I. Dzenes teksts 

                                          L.Ratnikas foto
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Ziemassvētku radošā darbnīca bērniem. 
 

 
Ne velti saka, ka Ziemassvētku laiks ir dāvanu 

laiks. Svarīgi ir netikai sagādāt dāvanu, bet arī 

to oriģināli iesaiņot, lai Jūs tiešām spētu 

iepriecināt un pārsteigt ģimeni, radus vai  

draugus. 

Darbnīca bērniem, kurā varēja pagatavot 

oriģinālus dāvanu maisiņus no filca. Bērni 

darbojās ar interesi un paši pagatavoja skaistus 

maisiņus no filca, izrotājot tos pēc sirds patikas. 

Darbs veicās raiti un rezultāts bija lielisks. 

Apskatiet paši! 

 
 

                    I. Dzene, jaunatnes lietu speciāliste 

                    L.Ratnikas foto

 

 

 

 

Labdarības pasākums “Sirds siltums”. 
 
 

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Pušas biedrība '' 

Novus'' turpināja pagājušajā gadā aizsākto 

labdarības pasākuma ''Sirds siltums'' 

organizēšanu, kurš norisinājās laika posmā no 

01.12.2018. - 21.12.2018.Šogad biedrības biedri 

nolēma vākt ziedojumus SIA „Preiļu slimnīcas” 

dzemdību nodaļai, jo daudzas Pušas pagasta 

māmiņas ir izvēlējušās savus mazulīšus laist 

pasaulē tieši Preiļu dzemdību nodaļā. Sazinoties 

ar Preiļu slimnīcas darbiniekiem noskaidrojām, 

ka visnepieciešamākās preces mazulīšiem ir 

pamperi, mitrās salvetes, vienreiz lietojamie 

paladziņi, eļļiņas, krēmi, zeķītes. Tāpēc 

labdarības pasākuma atbalstītājus aicinājām 

ziedot naudas līdzekļus, lai būtu iespējams 

iegādāties nepieciešamās preces. Pateicoties 

visiem labdarības pasākuma atbalstītājiem, tika 

saziedoti 354,17 eiro ( trīs simti piecdesmit četri 

eiro, 17 centi), kā arī tika ziedoti 17 pāru zeķīšu 

jaundzimušajiem, ziedojumos saņēmām arī 

konfekšu kārbu un kafiju Preiļu dzemdību 

nodaļas personālam. 

Pušas biedrība ''Novus'' vēlas patiesi no sirds 

pateikties par atbalstu L. Birulei, G. Vanagam, 

A. Niperei, M. Runtovskai, V. Paplavskai, 

S.Šņukutei, I. Paplavskai, A. Lopsai, S. 

Laizānei, A. Lubānei, S. Laizānam, M. Zaņģim, 

I.Nadžafovai, K. Ivanovai, I. Mihailovai, Ē. 

Skučam, A. Uļjanovai, I.Lācei, G. Zujam, V. 

Afanasjevam, kā arī biedrības biedriem, kuri 

ziedoja. 

Patiesā cieņā, Pušas biedrības ''Novus”, 

valdes locekle, Kristīne Zuja. 

 
 

 (Fotogrāfija no Preiļu dzemdību nodaļas, 

sabiedrisko attiecību speciālistes foto) 
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Ziemassvētku pasākums Pušā 

 

Ziemassvētkiem piemīt kaut kāda īpaša pat 

mistiska aura, kas tos padara tik pievilcīgus teju 

ik katra cilvēka acīs. Ziemassvētki ir laiks, kad 

pasaule kļūst gaišāka un līdz ar to arī labāka. 

Melno zemi pārklāj baltās sniega kupenas, logos 

iemirdzas lampiņu virtnes, tumšajos kaktos 

iedegas svecītes, bet cilvēku sirdīs, kas ikdienas 

steigā un darbos ir nedaudz nocietinājušās 

pārtop par tādu kā pārpilnības ragu, no kura 

aumaļām plūst labestība. Mūsos rodas vēlme būt 

labiem, darīt labu un dāvāt labu. 

 
Labu dāvāt un svētku sajūtas radīt  centās Pušas 

tautas nama pašdarbnieku kolektīvi. 

Jaunākās dejotājas centās pateikt, ka 

Ziemassvētki nevar būt bez sniega un ziemas 

prieka sniega piku velšanas un pikošanās. Trio 

„We are the best” meitenes Ziemassvētku 

prieku skatītājiem radīja ar  jautru Ziemassvētku 

deju. Savukārt līnijdejotājas klātesošos priecēja 

ar ziemīgām dejām. To, ka Ziemassvētku laiks 

ir brīnumains centās izdziedāt vokālā ansambļa 

dalībnieces. 

Arī Pušas tautas nama dramatiskais kolektīvs 

skatītājiem lika pasmaidīt par,  nesaprašanos un 

pārpratumiem, kas radās starp mazmeitām- 

pusaudzēm ( I.Dzene, L.Ratnika) un vecomāti ( 

A.Beča) , kur katra  runāja savā valodā, jo 

vecomātei nebija saprotami pusaudžu izteicieni, 

savukārt mazmeitām vecomātes seno laiku 

vārdi. Tas liek aizdomāties, kā laika gaitā daudz 

kas ir  mainījies. 

Paldies visiem kas piedalījās! 

 
L.Ratnika teksts 

L.Kolites foto
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Ziemassvētku pasākums Pušas pagasta bērniem 

 

 

Decembra pēdējā nedēļā Pušas tautas namā 

notika Ziemassvētku pasākums Pušas pagasta 

bērniem. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja 

sekot tam, kas tad notiek ar nepacietīgo puiku 

Pēci (Daniela Paplavska) un ziņkārīgo rūķi 

Seksti (Amanda Afanasjeva), kurš nemanot bija 

iekļuvis puikas istabā, lai apskatītos kā tad 

dzīvo cilvēki. Taču rūķa ziņkārība beidzas ar to, 

ka Pēcis viņu noķer un pierunā aizvest pie 

Ziemassvētku vecīša.  

Ziemassvētku vecīša mājās viņus sagaida 

Galvenais rūķis (Arta Zuja) un ruķīšī( Adriana 

Poplavska, Luīze Poplavska, Agnese Siņavska). 

Galvenais rūķis nepaklausīgo rūķi soda liekot 

tam notīrt visus rūķu zābaciņus, bet Pēci 

pieskaita rūķu pulkam un liek darīt visus rūķu 

darbus. Beidzot nepaklausīgais puika saprot, ka 

tikai rūķiem krietni strādājot tiek sarūpētas 

bērniem dāvanas un savukārt bērni tās saņem 

kad tie labi uzvedušies. Mājup dodotie Pēcim 

izdodas satikt Ziemassvētku vecīti, kurš kopā ar 

lugas varoņiem un bērniem devās jautrās 

rotaļās.  

Paldies pagasta pārvaldei par bērniem 

sarūpētajām dāvanām kā arī lugas varoņiem par 

atsaucību un atba

 

 

 

L.Ratnika teksts un foto 
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Pušas pagasta jaunieši svētkos sveic vientuļos seniorus 

 

Pušas pagasta jaunieši kopā ar pagasta 

vadītāju 6. janvārī devās sveikt pagasta 

vientuļos seniorus Jaunajā gadā. Vecos ļaudis 

gaidīja pārsteigums  – pie viņiem ieradās labo 

darbu rūķi un sveica viņus ar labiem vārdiem,  

un saldumu paciņām. Visi seniori patiesi un no  

 

 

 
sirds priecājās par rūķu apciemojumu un laipni 

uzņēma viesus savās mājās. Jaunieši šādā 

pasākumā piedalījās pirmo reizi un viņiem tas 

bija liels piedzīvojums. Viņi izteica vēlēšanos 

piedalīties šādā akcijā arī nākamgad.

 

 

I.Dzenes teksts un foto

Ziemas Bingo

 

 
 

Janvārī Pušas bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā 

laika pavadīšanas centrā notika galda spēļu 

turnīrs „Ziemas bingo”, kurā tika aicināti visi  

 
interesanti. Dalībnieki sacentās vairākās galda 

spēļu disciplīnās- puzles ātrlikšanā ( 1. vieta  

),Elēnai Kolītei,  2. vieta Amandai Afanasjevai   

dambretē ( 1. vieta Agrim Paplavskim, 2. vieta 

Elēnai Kolītei), gaisa hokejā ( 1. vieta Karīnai 

Mikulinai, 2. vieta Danielai Paplavskai ), galda 

futbolā ( 1. vietaAgris Paplavskis, 2. vieta Elēna 

Kolīta), cirka spēlēšanā (1. vieta Agris 

Palavskis, 2. vieta Sintija Ratnika ), biljardā (1. 

vieta Agris Paplavskis, 2. vieta Karīna 

Mikulina). Sacensībā piedalījās  Keita Litke, 

Madara Paplavska un Arturs Afanasjevs. Visi 

dalībnieki tika pie piemiņas balvām. Paldies 

visiem, par atsaucību, tiekamies Pavasara 

Bingo! 

L.Ratnikas teksts un foto 
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Pušas pagasta bibliotēkas biroja pakalpojumi 
 

Pakalpojumu maksa bez PVN 

A4 lapas kopēšana no vienas puses - 0.07 Eur/1 lapa 

A4 lapas kopēšana no abām pusēm -0,10 Eur/1 lapa 

Skenēšana  -  0.10 Eur/1 lapa 

 

Pušas pagasta bibliotēkas jaunieguvumi 

 

Kriminālromāni 

• Abdullajevs Č. Labie puiši ne vienmēr 

ierodas pirmie 

• Judina D. Amnēzija 

• Eldžera K. Baņķiera sieva 

• Galbraits R.Zīdtārpiņš 

• Klīvlenda K. Mans mīļākais ienaidnieks 

• Korija.Dž. Mana vīra sieva 

• Korija.Dž. Vīrs, kura nav 

• Lekberga K. Ledus bērns 

• Mariņina A. Jautājuma cena: 2 sējumos 

• Robertsa N. Asara zirnekļa tīklā 

• Robertsa N. Noķer mani, ja vari 

Romāni 

• Avotiņa D. Tāds laimīgs cilvēks 

• Baka P. Mūžīgais brīnums 

• Bārkleja Dž. Sapņu sala 

• Devero Dž. Pagātne tavās plaukstās 

• Dreika D. Šaubu mitekļi 

• Džeimsa R. Sieviete spogulī 

• Eljota K. Par pagājušo nakti 

• Hendriksa G. Sieva starp mums 

• Kellija K. Medus karaliene 

• Krekle .Dzīvības spītīgie asni 

• Moriartija L.Neaizmirstamā gadadiena 

• Robertsa N.Kad saulriets noskūpsta 

debesis 

• Sendija K. Ļoti liela māja laukos 

• Svotmena K. Pirms tu aizej 

• Teilore K.L. Bailes 

• Vaita K. Laika upes krastos 

Bērniem un jaunatnei 

• Kinnijs Dž. Grega  dienasgrāmata: 

Sabrukums: 13. grām. 

• Pračets T. Mazā brīvā cilts 

• Viegliņa –Valiete G. Valdnieka Nameja 

meita 

 

Nozaru literatūra 

 

• Žuļņevs N. Mācāmis vadīt auto 

 

LSK Rēzeknes komitejas specializētā transportlīdzekļa izcenojumi 
 

Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts Rēzeknes komiteja vēlas 
jūs informēt, ka no 2019.gada sniedz specializētā 
transportlīdzekļa pakalpojumus. Sēdoša klienta 
transportēšana pa pilsētu – 25,00 eiro/h                        
Guloša klienta transportēšana pa pilsētu – 35,00 eiro/h                    
Klienta gaidīšana – 5 eiro/h                                                   
Transportēšana līdz 100 km rādiusā – 0,50 eiro/km                     
Transportēšana virs 100 km rādiusā – 0,40 eiro/km                               
Tālr. 64625292, 28353581 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atbildīgais par izdevumu: L.Ratnika 

 (liga.ratnika@rezeknesnovads.lv) 
Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde. 

 


