
Laipa 

                                                                      
                                                                  Nr.56(68)  

 

 
  
 

 

 
 

 



  Laipa  
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 2 

 

Zemledus makšķernieku sacensības Pušā 

 

Jau vairākus gadus Pušas pagastā par tradīciju ir 

kļuvušas zemledus makšķernieku sacensības, 

kas šogad notika 23. februārī. Jāatzīst, ka Pušas 

pagasta makšķerniekiem konkurenci sastādīja 

arī attālāki zemledus makšķernieki, kas bija 

ieradušies no Preiļiem, Pelēčiem, Aglonas, 

Kastuļinas, Daugavpils un Maltas. Sacensību 

sarakstā tika reģistrēts 21 dalībnieks. Ar 

vīriešiem par lomiem sacentās arī sievietes un 

pusaudži. Dalībnieki tika iepazīstināti ar 

noteikumiem un pēc tam devās uz ezeru, kur 

norobežotā teritorijā brīvi ieņēma savu sektoru, 

lai sacenstos par vairākām nominācijām. Šogad 

nominācija „Lielākais loms” ( 1.un 2.vieta) 

aizceļoja uz Preiļiem, savukārt 3. vieta uz 

Algonu.  Arī nominācija „ Lielākā zivs” 

aizceļoja uz Preiļiem, bet  nominācijā  „Mazākā 

zivs”  spraiga cīņa notika starp Aglonas un 

Pušas makšķerniekiem, tomēr par uzvarētāju 

kļuva Aglonas iedzīvotāja, kura noķēra 8,7mm 

lielu zivtiņu. Pie nominācijas „Mazākais loms” 

tika Pušas pagasta iedzīvotāja. 

Uzvarētāji saņēma diplomus un dāvanas, kas 

noderēs turpmākai copēšanai. Pēc sacensībām 

dalībnieki varēja sasildīties ar garšīgu sautējumu 

un karstu tēju. 

Arī nākamgad gaidām zemledus makšķerniekus, 

lai pierādītu savu veiksmi lielā loma iegūšanā. 

Ne asakas!  

 

 Līgas Ratnikas teksts un foto 

 

Laser Tags un Pušas biedrība “Novus” 

 

Laiks paliek siltāks un tas nozīmē, ka ir īstais 

laiks pavadīt brīvos brīžus ārā. Sajūtot pavasari, 

visi kaut kādā mērā sāk domāt par aktīvākām 

nodarbēm. Un kāpēc gan to nedarīt aktīvi?  

Pavasari sagaidot, LaserTag LATGALE  

ciemojās pie biedrības "Novus" un lieliski 

atklāja pavasara sezonu. Piedāvājot bērniem, 

skolēniem, jauniešiem, kā arī pieaugušajiem 

modernas izklaides, Laser Tag spēles. Pavadot 3 

stundas svaigā gaisā ar fiziskām aktivitātēm, bez 

datoriem un telefoniem! 

Lāzertags ir aktīva sporta spēle, kas līdzinās 

peintbolam un airsoftam. Lielākā atšķirība ir tā, 

ka lāzertags ir pilnīgi drošs, nesāpīgs, kā arī 

draudzīgs videi. Bumbiņu vietā tiek izmantots 

infrasarkanais stars. Šāvienus uztver uz 

spēlētāja galvas esošais raidītājs, kas trāpījuma 

gadījumā vibrē, izdod skaņas un gaismas 

signālu.  

Pasākumā piedalījās 27 dalībnieki. Pēc aktīvas 

atpūtas dalībniekiem bija iespēja dalīties ar 

savām emocijām, iespaidiem pie kopīga tējas 

galda Pušas muižas parka lapenītē. Pasākumu 

finansēja Pušas biedrība „Novus”.Paldies visiem 

dalībniekiem par atsaucību un aktīvu līdzdalību. 

 

 Pušas biedrība „Novus” valdes priekšsēdētāja 

K.Zuja
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Sieviešu diena 

 

 
 

Lai gan pavasaris vēl tuvojas, bet katru gadu 

marts atgādina to, cik svarīga, mīlama un 

iepriecināšanas vērta ir katrs sieviete. It īpaši 

vīrieši šo dienu uztver kā pietiekoši labu 

iemeslu sieviešu iepriecināšanai uzdāvinot kādu 

ziedu, jo ziedi ar sievieti dara brīnumus, vai arī 

citādi padarot šo dienu īpašu. Būdama gan 

sieva, gan māte, sieviete ir pavarda sargātāja un 

ģimenes kopības uzturētāja. Mūsdienās, kad 

sieviete spēj apvienot gan darbu, gan ģimenes 

dzīvi viņa atklāj arī savu lomu sabiedrībā un to 

cik daudzveidīga var būt savā radīt gribā un 

dzīvot gribā.  

 

 

  

Par godu Starptautiskajai sieviešu solidaritātes 

dienai 9. martā Pušas tautas namā notika 

muzikāli literāra pēcpusdiena, kur dalību ņēma 

Maltas kultūras nama kolektīvi koris 

„Madariņa” un sieviešu vokālais ansamblis 

„Liepas”, kuri ar skanīgām un skaistām latviešu 

dziesmām priecēja skatītājus, kā arī  dzejniece 

Ieva Trimalniece ar savu dzeja veldzēja  

klātesošo dvēseles.  

Koncerta izskaņā tika vēlēts, lai pavasaris no 

gadalaika pārtop par dvēseles stāvokli, lai 

gaismas un prieka piepildīta ir katra diena! 

Paldies Maltas kultūras namam par atsaucību un 

atbalstu, kā arī skatītājiem, kas atnāca uz 

pasākumu. 

 

 
 

                         Līgas Ratnikas teksts un foto 
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Lieldienu Radošā darbnīca 

 

Pavasaris ir laiks, kad putni vij ligzdas ,kur dēt 

olas un perēt mazuļus. Arī Pušas pagasta 

radošākie un aktīvākie iedzīvotāji  piedalījās 

radošajā darbnīcā „Lieldienas gaidot”, kur  

mēģināja  „savīt” ligzdiņu priekš Lieldienu 

krāšņajām olām. 

 

 

Sirsnīgs paldies par sniegto atbalstu, radošumu 

un darbošanos visiem maziem un lieliem 

dalībniekiem, kuri atrada kripatiņu laika, lai 

kopā radītu brīnišķīgus darbiņus. 

 

                               L.Ratnikas teksts un foto 

 

 

Iedzīvotāju sapulce Pušā 

 

8. aprīlī Pušā norisinājās ikgadēja iedzīvotāju 

kopsapulce. Kā jau katru gadu, sapulces laikā 

iedzīvotāji tika iepazīstināti ar pagājušā gada 

pagasta pārvaldes veikumu un darba plāniem 

šim gadam. 

 Šajā sapulcē piedalījās Rēzeknes novada 

pašvaldības vadība, gan Maltas pagastu 

apvienības vadītājs, Maltas un Pušas pagasta 

pārvaldes vadītājs kā arī Pušas pagasta 

darbinieki. 

  Pušas pagasta iedzīvotājus uzrunāja Rēzeknes 

novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

                                                                                

un Maltas pagastu apvienības vadītājs Vitālijs 

Skudra. 

Sapulces laikā iedzīvotāji uzdeva jautājumus par 

nolietotā autotransporta realizāciju, dzīvokļu 

parādiem, vetārsta pieejamību un kā jau katru 

gadu aktuāls jautājums bija par teritorijas 

uzkopšanu, kas skar ne tikai Pušā dzīvojošos 

iedzīvotājus, bet arī tos kam ir nekustamais 

īpašums pagasta teritorijā.  

Jāatzīst, ka šādas un līdzīgas problēmas pastāv 

arī citos pagastos, tāpēc  ir aktīvi jādomā par to 

risināšanu.  

                                              L.Ratnikas teksts

  

27.aprīlis-Lielā talka 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Latvijai ir jābūt zaļai, tīrai un sakoptai  

valstij.  

   Tādēļ ik viens Latvijas iedzīvotājs tiek 

aicināts aktīvu dalību ņemt Lielajā Talkā. 

   Pušas pagastā talkošana notiks Pušas 

muižas parkā. 

    Pulcēšanās pie pagasta pārvaldes plkst. 

9:00. Līdz jāņem grābeklis. 

Lūgums sakopt savus īpašumus un 

savas piemājas teritorijas! 

    Jautājumu gadījumā griezties pie 

V.Afanasjeva. 
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‘’Zumba kids’’  piedalās "Vara talantā" 

 

 

 
 

                                                                           

8. martā Bērzgales kultūras namā atkal kopā 

pulcējās kolektīvi un individuālie izpildītāji no 

Rēzeknes un Viļānu novadiem, lai šovā „Vara 

Talants 2019” atklātu savus talantus. Dziesmu,                                                             

deju un prasmju šovs „Vara Talants” ir viens no 

pazīstamākajiem un lielākajiem bērnu un 

jauniešu pasākumiem Rēzeknes novadā. Šogad 

skatītājiem bija iespēja redzēt un dzirdēt 35 

dažādus priekšnesumus. Dalībnieki gan 

individuāli, gan grupās, gan kolektīvos atklāja 

savus dejošanas , muzicēšanas, rokdarbu un 

dziedāšanas talantus. 

 
 

Pušas pagastu pārstāvēja bērnu un jauniešu deju 

grupa "Zumba kids" sešu cilvēku sastāvā. 

Meitenes uzstājās ar deju "No Excuses" un 

parādīja labus rezultātus. 

 

 
 

Tā kā 8. martā tiek svinēta Starptautiskā 

sieviešu diena, arī meitenes to atzīmēja picērijā 

"LaPizza". 

                                     I.Dzenes teksts un foto 
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Devītais līnijdeju un mūsdienu deju festivāls 

"Zem Laimes lietussarga 2019" 

 

6. aprīlī Audriņos notika devītais līnijdeju un 

mūsdienu deju festivāls "Zem Laimes 

lietussarga 2019". Pušas pagastu pārstāvēja 

līnijdeju kolektīvs "Pirmais solis" un deju grupa 

"Zumba kids".  

Katru gadu pasākumu organizē un svētku 

gaisotni nodrošina Audriņu KN vadītāja Tamāra 

Smirnova. Festivāls noritēja draudzīgā un 

sirsnīgā atmosfērā, dodot dalībniekiem 

patīkamu iespēju iepazīties savā starpā un jauki 

pavadīt laiku. Līnijdejas apvienoja dažāda 

dzimuma, vecuma un profesiju pārstāvjus, liekot 

saprast, ja skan deju ritmi, jebkādas atšķirības 

kļūst maznozīmīgas un liekas.  

Dejotāji ieguva ne tikai jaunu pieredzi, iespēju 

uzstāties un iepazīties ar radošiem cilvēkiem, 

bet arī ziedus un diplomus piemiņai par 

festivālu. Brauciens bija ne tikai radoši 

iedvesmojošs, apmeklējot festivālu, bet arī 

lietderīgs bērnu izglītošanai. 

 

                                               I. Dzenes teksts 

 

Lūdzam ziedot! 

 

 

Pušas Vissvētās Trīsvienības baznīcas ēka ir 

viena no izcilākajiem Latvijas koka 

Dievnamiem. Ēka nekad nav kompleksi 

apsekota, lai profesionāli un detalizēti apzinātu 

gan visas tās arhitektoniskās un mākslinieciskās 

vērtības, gan identificētu un saprastu dažādos 

apdraudējuma aspektus. Vairākus gadus pēc 

kārtas tika iesniegti projekti, lai piešķirtu 

līdzekļus, baznīcas nepieciešamo remontdarbu 

veikšanas dokumentu izstrādei, jo bez 

speciālistu atzinuma nedrīkst veikt 

nepieciešamos remontdarbus, kuri netika 

atbalstīti. Beidzot 27.02.2019. tika apstiprināts 

projekts, bet finansējumu piešķīra tikai daļēji no 

nepieciešamās summas 4091,72 eiro tika 

piešķirti 2500.00 eiro. Tātad, lai veiktu pilnīgu 

apsekošanu trūkst 1591, 72 eiro.  

Ziedot var K.Zujai  un  V. Palavskai  vai arī 

Pušas biedrībai „Novus”  ieskaitot bankas kontā 

Pušas biedrība “Novus”,  

Reģ. Nr. 50008261191 

Banka: AS SEB Banka, SWIFT: UNLALV2X,  

Konta Nr.: LV75UNLA0055000100308 

 

Lai mums visiem kopā izdodas savākt 

nepieciešamo summu. 

 

                            Projekta vadītājs Artūrs Zujs 

 

 

Prejktu atbalsta 
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Pušas pagasta bibliotēkas jaunākās grāmatas 2019.gada martā un aprīlī 

 

Daiļliteratūra: 

1. Doda, Kristīna. Kārdinājums. Etīde 

tumšsārtos toņos: detektīvs 

2. Čeisa, Ella. Karalienes nerrs: vēsturisks 

romāns 17. gs. 

3. Robertsa, Nora. Ilūziju gūstā: romantisks 

romāns 

4. Radzevičūte, Undine. Asinis zilas, 

debesis pelēkas: vēsturisks romāns 

5. Teilore, Lulū. Sniega eņģelis: pasaules 

bestsellers 

6. Džeimsa, Ērika. Sveika, mana jaunā 

dzīve!: romāns par mīlestību 

7. Akmentiņš, Andris. Skolotāji: vēsturisks 

romāns 50.-60 gadi Latvijā 

8. Judina, Dace. Ēnas spogulī: detektīvs 

9. Railija, Lūsinda. Itāļu meitene: ģimenes 

sāga 

10.  Gregorija, Filipa. Trīs māsas, trīs 

karalienes: vēsturisks romāns 

11.  Setrena, Pamela. Jaunākā:  romāns par 

uzdrīkstēšanos būt jaunai 

12.  Filipsa, Sūzana. Mana muļķa sirds: 

pasaules bestsellers 

13.  Manfelde, Andra. Zemnīcas bērni: 

deportācijas 

14.  Einfelds, Jānis. Armagedona cikls: 

detektīvs 

15.  Svīķe, Marika. Mēs esam viens otram: 

dzeja 

16.  Perija, Tasmīna. Zelta nams: 

romantisms, piedzīvojumi, noslēpumi 

17.  Vaita, Kārena. Ūdens atmiņa: aizraujošs 

stāsts par 2 māsām 

18.  Montefjore, Santa. Medus garša: 

mīlestība cauri laiku lokiem 

19.  Boida, Hilarija. Kad tu atkal nāksi: 

romantisks dzīvesstāsts 

20.  Eljota, Ketrina. Vēlos būt tev līdzās: 

vasarnieku dzīve Francijas dienvidos 

21.  Judina, Dace. Lāsts: detektīvs. 

22.  Filipsa, Sūzana. Varoņi ir mana vājība: 

satiekas neveiksmīga aktrise un šausmu romānu 

rakstnieks 

23.  Abdullajevs, Čingizs. Sarautā saikne: 

detektīvs. 

24.  Zigmonte, Dagnija. Pavasara krustceles: 

agrāk nepublicētie stāsti. 

25.  Mensela, Džila. Brīvais lidojums: 

draudzība, mīlestība, sirsnība un tuvu cilvēku 

atbalsts 

Literatūra bērniem un jaunatnei: 

1.Bēma, Anna. Emma & vienradžruksis. 

2.Nilsone, Frīda. Ledusjūras pirāti. 

3.Tauzenda, Džesika. Nekadbija: Moriganas 

Kraukles pārbaudījumi 

 

Nozaru literatūra: 

1.Ektermane, Brigita. Latviešu zīmju spēks. 

2.Brastiņš, Ernests. Latviešu ornamentika. 

3.Šmits, Pēteris. Latviešu mitoloģija. 

4.Grāmatvedības pamati uzņēmumos. 

5.Lina, Juri. Zem skorpiona zīmes: masoni, 

brīvmūrnieki, komunisms, padomju varas 

triumfs un agonija. 

  

               Pušas pagasta bibliotekāre A.Nipere

 

Kapusvētki Andrupenes, Pušas un Andzeļu draudzēs 2019. gadā 

  

08.VI – sestdien – 12:00 Žērkļi (P)  

15.VI – sestdien – 12:00 Zundi (P)  

22.VI – sestdien – 12:00 Biža (A) 

06.VII – sestdien – 14:00 Andzeļi (sv.Mise 

plkst. 12.00) 

13.VII – sestdien – 11:00 Virauda (A); 13.00 

Jaunokra (A) 

20.VII – sestdien – 12:00 Zastenki (P); 13:00 

Rukmaņi (P) 

27.VII – sestdien – 12:00 Piertnīki (P) 

28.VII – svētdien – 14:30 Andrupene (A) 

03.VII – sestdien – 12:00 Butkāni (P) 

10.VIII – sestdien – 12:00 Zeļenpole (A) 

17.VIII – sestdien – 12:00 Sivgaļi (P) 

25.VIII – svētdien –  14.00 Puša (P) 

31.VIII – sestdien – 12:00 Patmalnieki (P) 

08.IX – svētdien – Baznīcās pēc sv. Misēm par 

draudžu pamestiem kapiem (A; P; A) 
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Atbildīgais par izdevumu: L.Ratnika 

 (liga.ratnika@rezeknesnovads.lv) 

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde 


