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Lieldienas Pušā 

 

Pavasaris atnācis 

Ziedus krāšņus atvedis 

Krokusiņus, vizbulītes, 

Sudrabotus pūpolīšus.  

 

 
   Brīdis, kad dabā ir uzplaukuši sudrabainie 

pūpolu mākoņi nu ir klāt. Pūpoli vēsta par 

pavasara atnākšanu un Lieldienu laiku.  

Lieldienas ir gaidīti svētki, tie ir gaismas un 

prieka pilni. 

Lieldienu koncertā gaismu un prieku dāvāja 

Pušas amatierkolektīvi- bērni un jaunieši, kas 

skatītājus katrā pasākumā priecē ar dejām, 

vokālais ansamblis „Vuolyudzeitis”, līnijdeju 

kolektīvs „Pirmais solis”, kā arī individuālie 

izpildītāji- Sintija Siņavska ar skanīgo balstiņu 

piepildīja zāli ar pavasarīgām dziesmiņām. 

 

Par Lieldienu koncerta skatītāju smiekliem 

gādāja Pušas TN amatierteātris ar jaunāko 

iestudējumu . 

Lai Lieldienās gūtais prieks mūs spēcina arī 

turpmāk! 

 
 

teksts L.Ratnika 

foto L.Šablinska

 
„Pavasara bingo” Pušas brīvā laika pavadīšanas centrā 

 
Galda spēles ir ne tikai lietderīgas brīvā laika 

pavadīšanas laiks, bet arī saliedējoša nodarbe , 

kas vieno cilvēkus. Pušas Bērnu, jauniešu un  

ģimenes brīvā laika pavadīšanas centrā 28. aprīlī 

norisinājās galda spēļu pēcpusdiena. 

Dalībniekiem sevi bija jāpierāda viktorīnā 

atbildot uz āķīgiem jautājumiem un jāiegūst 

„Pavasara bingo” izspēlējot sešas obligātās 

spēles- Cirku, Dambreti, Puzles ātrlikšana, 

Biljardu, galda futbolu un galda hokeju.  

Visi dalībnieki tika pie balvām. Paldies visiem, 

kas ieradās! 

 

 
 

L.Ratnikas teksts un foto 
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Baltā galdauta svētki Pušā 

 

Jau ceturto gadu par godu Latvijas valsts 

neatkarības atjaunošanai 4. maijā tiek svinēti 

Baltā galdauta svētki – paceļot valsts karogu, 

pulcējoties pie balti klātiem galdiem, kavējoties 

atmiņās par izšķirošajiem notikumiem 1990. 

gada maijā un nospraužot nākotnes mērķus 

stiprākai Latvijai tās nākamajā simtgadē. 

Šogad īpaši tika  godināt mūsdienu Latvijas 

varoņus – cilvēkus, kuri ar lepnumu un prieku, 

nereti spītējot grūtībām, izvēlas varēt, rīkoties 

un nepalikt vienaldzīgi.  

Baltā galdauta svētkos pušāniešiem tika dota 

iespēja noskatīties dokumentālo filmu     ” 100 

gadi esības vējos”. Tas ir Latvijas simtgadnieku 

atmiņu stāsts par  sūro bērnību ,par nemieru 

laikiem, kariem, par pirmo Latvijas neatkarību, 

par jaunību, mīlestību un  attiecībām ar 

līdzcilvēkiem. 

 Savukārt pēc filmas noskatīšanās Pušas TN 

svētku dalībnieki tika aicināti kopīgi klāt svētku 

galdu, lai cienātos ar līdz atnesto un pagasta 

sarūpēto cienastu, un kopīgi dziedātu Latviešu 

tautas dziesmu karaoke.                                                   

 
 

Pasākuma laikā bija arī skatāma bērnu 

zīmējumu izstāde „Baltā galdauta svētki bērnu 

acīm”. Baltā galdauta svētku mērķis ir 

iedvesmot cilvēkus 4.maijā pulcēties pie viena 

galda ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas 

lokā. 

 

 
 

Paldies visiem par atsaucību un bērniem par 

jaukajiem zīmējumiem! 

 

L.Ratnikas teksts un foto

Brauciens uz Dagdas novadu 

 

 
 

28.aprīlī pēcpusdienā Dagdas novada kultūras 

centrā pulcējās kolektīvi no Krāslavas, Aglonas, 

Rēzeknes, Dagdas novadiem, lai dziedātu, 

stāstītu un lepotos ar savu sētu XVI galda, 

dziesmu un „ gvelžu” saietā „ Auni kuojas 

laksteigola”.Ir kļuvis par tradīciju, ka saietam 

katru gadu ir noteikta kāda tēma, kas 

dalībniekiem liek sarosīties, meklēt attiecīgos 

materiālu, 

 

 

 pieskaņot dziesmas. Šogad saieta tēma bija ”Pi 

myusim sātā”.  

Arī Pušas Tautas nama ansamblis 

„Volyudzeitis” piedalījās šajā saietā, kur tika 

stāstīts par atslēgu kā par mājas sargu. Saietā 

Pušas tautas nama ansamblis dziedāja trīs 

dziesmas par attiecībām, precībām un 

padomiem.  Bija jāizvēlas atslēga, kura 

paredzēta konkrētai ēkai un skatītājiem bija 

jāuzmin, kam tā domāta, par pareizo atbildi tika 

pasniegta dāvaniņa. Kā jau ierasts saiets 

noslēdzās ar kopīgu dziesmu un tradicionālo 

ēdienu degustēšanu. 

Liels paldies Annai, Lilijai, Elēnai un Karīnai 

par dziedāšanu un pagasta pārvaldei par 

transporta nodrošināšanu!  

    

     Rita Babre, ansambļa ‘Volyudzeitis” vadītāja 
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Mātes dienas koncerts „Sasildi sirdi” 
 
 

Maija otrajā svētdienā svinam Mātes dienu, lai 

pateiktu paldies savām māmiņām, vecmāmiņām 

un vecvecmāmiņām par viņu  dāvāto sirds 

siltumu, rūpēm un mīlestību. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 Paldies māmiņām ar saviem priekšnesumiem  

teica Pušas bērnu deju grupa , kā arī ciemos bija 

ieradušies Ozolaines tautas nama pašdarbnieki, 

kur sieviešu vokālā ansambļa „Nadežda” 

dalībnieces sirdis sildīja ar skanīgām dziesmām, 

 

 

 savukārt senioru klubiņš  „Uguntiņa” priecēja 

ar  sirsnīgu dzeju un jestru  vecmāmiņu deju. 

Par  humora devu  parūpējās Ozolaines bērnu 

dramatiskais kolektīvs  ar iestudētu  pasaku 

„Kaut kur dziļā mežā”   mūsdienu versijā. 

 

 
 

 
 

 L.Ratnikas teksts 

I.Dzenes foto

Zumbas meitenes apmeklē mūsdienu deju koncertu 

 

31. maijā “Gorā” notika Rēzeknes deju studijas 

„Dynamic Hit” tradicionālais pavasara 

mūsdienu deju koncerts. Piedalījās vairāk nekā 

100 dejotāju, izpildīja gan jaunākās 

horeogrāfijas, gan publikai zināmas un iemīļotas 

horeogrāfijas hip-hop, šova, džeza un 

laikmetīgās dejas žanros. Zumbas meitenes 

apmeklēja šo koncertu, lai smeltos idejas.                          

 
Indra Dzene, jaunatnes lietu speciāliste 
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Senioru pēcpusdiena 

 

12. maija pēcpusdienā seniori tika aicināti uz 

kopā sanākšanu, lai parunātos, kopā sadziedātu 

sen aizmirstu dziesmu, izlocītu kājas dejas solī. 

Jāatzīst, ka mūsu pagastā dzīvo daudz senioru, 

tomēr uz pasākumu bija ieradies krietni mazāks 

dalībnieku skaits, bet tas nebija par šķelsi, lai 

kopā vienotos dziesmās un siltās atmiņās par 

tiem, kas kādreiz aktīvi apmeklēja senioru 

pēcpusdienas. 

 

 
 

Pasākuma gaitā seniori varēja pasmaidīt par sevi 

un pasākuma biedriem piedaloties atrakcijās. 

Par tradīciju ir kļuvusi arī gaviļnieku 

sumināšana, kuri šogad svin jubilejas kā arī 

„jaunpienācēji”  senioru pulciņam. Lai Jums 

visiem ir stipra veselība, dzīvotgriba un dzīvot 

prieks vēl ilgus, ilgus gadus!   

 
 

 

 
 

Sirsnīgs paldies visiem, kas ieradās! Sirsnīgs 

paldies Rita Babrei, Annai Rutkovskai, Elīnai 

Kolītei par skanīgajām dziesmām un izturību 

visa pasākuma garumā! Pateicība arī pagasta 

pārvaldei par sarūpēto cienastu mūsu pagasta 

senioriem. 

Tiekamies nākamgad vēl kuplākā pulciņā! 

 

L.Ratnikas teksts un foto 

Skrējiens “Rāzna – Muokūņkolns 2019″ 

 

   6. maijā, Mākoņkalna pagasta Lipušku ciemā 

jau devīto reizi tika organizēts masu skrējiens 

„Rāzna – Muokūņkolns 2019”. Skrējiena 

distance, nemainīgi kā iepriekšējos gados, bija 

aptuveni 3,5 kilometrus gara, un tās finišs bija 

Mākoņkalna virsotnē, Volkenbergas pilsdrupās. 

Šoreiz skrējienā piedalījās 104 sportisti – gan 

mazi un lieli, gan komandās, gan arī individuāli. 

Skrējēji tika sadalīti trīs vecuma grupās: līdz 16 

gadiem, no 17 līdz 35 gadiem un no 36 gadiem. 

   Arī no Pušas pagasta skrējienā piedalījās trīs 

drošas un sportiskas meitenes – Daniela 

Papalavska, Sintija Elizabete Ratnika un 

Adriana Poplavska.  

 
 

 Kaut laikapstākļi nelutināja, tas meitenes 

nenobaidīja un finišs tika sasniegts. Šoreiz 

godalgotas vietas netika iegūtas, bet viss vēl 

priekšā. Esiet aktīvi, sportojiet, pavadiet laiku 

kopā ar draugiem aktivitātēs, kas pašiem sniedz 

gandarījumu! 

 

Indra Dzene, jaunatnes lietu speciāliste 
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Ritma deju svētki Asūnē 

 

„Kamēr es dejoju, es nevērtēju, kamēr vien es 

dejoju- es nenīstu. Tas ir tas, kā dēļ ir vērts 

dejot!” (Hans Bos) 

1. jūnijā Asūnes brīvdabas estrādē notika 

V Ritma deju svētki „Dejotprieks”, kas pulcēja  

12 novadu-  Krāslavas, Dagdas, Rēzeknes, 

Daugavpils, Līvānu, Preiļu, Viļānu, Viļakas, 

Kārsavas, Aglonas, Ludzas un Ilūkstes deju 

kolektīvus. Svinot šos svētkus uz skatuves kāpa 

21 kolektīvs, katrs izpildot pa divām dejām.  

 Arī Pušas TN līnijdeju kolektīvs „Pirmais 

solis” piedalījās ritma deju svētkos 

„Dejotprieks”.  Kolektīva izaugsmei ir svarīgi 

sevi apliecināt ārpus pagasta robežām un arī 

novērtēt citu kolektīvu sniegumu. 

Tika izdejotas dažāda rakstura dejas: gan rima 

dejas, gan līnijdejas un latīņu dejas. Varēja 

vien brīnīties par kolektīvu krāšņajiem tērpiem 

un atraktīvajām dejām. Pasākuma noslēgumā 

katrs kolektīvs saņēma Pateicības rakstu un 

piemiņas balvu, kā arī visi kolektīvi tika cienāti 

ar sātīgām vakariņām. 

Ritma dejas ir lielisks veids kā uzlabot un 

saglabāt veselību, jo kustības - visam 

ķermenim, soļu kombinācijas-  prātam, 

mūzika- sirdij! 

Paldies līnijdeju meitenēm par atsaucību un 

raito deju soli, kā arī pagasta pārvaldei par 

atbalstu! 

 

L.Ratnikas teksts

 

 

 

 
 
 

 
 

Atbildīgais par izdevumu: L.Ratnika 

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

 


