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Pušā īstenots jaunatnes iniciatīvu projekts — velomaratons „Atved Leigū!” 

 

Tieši pirms Līgo svētkiem, 22. jūnijā,  Pušas 

pagastā biedrība „Muosys MM” rīkoja 

velomaratonu „Atved Leigū!”. Sacensībās 

piedalījās dalībnieki vecumā no 7 – 30 gadiem. 

Tā kā vecuma diapazons bija dažāds, tad 

dalībnieki tika dalīti jaunākajā un vecākajā 

grupā. Sacensību jaunākajiem dalībniekiem ar 

velosipēdu bija jāmēro 8 km garš ceļš pa 

dažādām Pušas pagasta vietām – pļavām, 

mežiem,  gan grants, gan asfalta ceļu. Savukārt 

vecākajiem – 16 km.  

Par sacensību uzvarētāju jaunākajā grupā kļuva 

Kristaps Kulaška, aiz sevis atstājot Alisi Vigupi 

un Armandu Afanasjevu. Savukārt vecākajā 

grupā par uzvarētāju kļuva rēzeknietis Kristaps 

Krievs, kas aiz sevis sīvā konkurencē atstāja 

Danielu un Agri Paplavskus.  

Pie balvām tika visi sacensību dalībnieki. Visi 

sacensību dalībnieki savā īpašumā saņēma 

vērtīgas balvas, diplomus, medaļas, kuras tika 

sarūpētas ar Rēzeknes novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldes un biedrības “Muosys MM” 

finansiālu atbalstu. Sirsnīgs paldies visiem 

sacensību dalībniekeim par izrādīto aktivitāti un 

piedalīšanos! 

 

                                    Biedrība “Muosys MM”
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Ielīgošana Pušā 

 

Tad, kad pienākusi gada visgarākā diena, kurai 

seko gada īsākā nakts, latvieši svin Jāņus. Gribi 

tici, gribi ne… tomēr šī nakts ir burvestību 

nakts.  Un ja tic, tad ievērojot Jāņu ticējumus 

sev var pieburt naudu, skaistumu, veselību un 

pat vīru vai sievu. 

 Arī Pušas tautas namā  22. jūnijā Ielīgošanas 

pasākums sākās ar Pušas TN dramatiskā teātra 

izrādi „Līgo dienas burvestības”, kur arī šāda 

veida darbības tika atainotas. Ierodoties ciemā 

Odumam, sievietes nāca ar dažādiem lūgumiem, 

kurai pieburt vīru, kurai iemīļoto puisi. Izrādes 

laikā atklājas, ka Odums ir mantojis vectēva 

buramo grāmatu, bet ne vārdotāja spējas.  

Vasaras saulgriežos mēs cenšamies sev 

visapkārt radīt pēc iespējas latviskāku gaisotni. 

Dziedam līgo dziesmas, pinam vainagus un 

sienam sieru un dejojam.   

Ar jautrām dejām Līgo svētkus iedejoja ciemos 

atbraukušie Jāņu bērni , Verēmu kultūras nama 

tautu deju kolektīvs ”Kūzuls”  savukārt ar 

skanīgām Līgo dziesmām pasākumu 

ieskandināja vokālais ansamblis „Volyudzeitis”. 

Pasākuma laikā tika arī noskaidrots, kur liekam 

pagājušā gada Līgo dienas vainagu, kāpēc Jāņu 

sieru sienam apaļu, kā cēlies vārds „Līgo”.  

Ar kopīgām dziesmām un dejām Līgo dienu 

sagaidot tika aizdegts ugunskurs, kur pie 

kvēlajām ugunskura liesmām kopā ar ciemiņiem 

no Verēmu tautas nama varēja iet rotaļā. 

Neiztika arī bez garšīgā Jāņu siera un 

pīrādziņiem. 

Paldies visiem Pušas tautas nama 

pašdarbniekiem un Verēmu tautas nama tautu 

deju kolektīvam ”Kūzuls” par svētku sajūtu 

radīšanu, kā arī visiem skatītājiem par kopā 

būšanu! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                              L.Ratnikas teksts 

                                              T.Kolites foto
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 Transportlīdzekļu parāde „Gāzi grīdā”
 

  

Līgo dienā, 23. jūnijā jau ceturto gadu pēc 

kārtas aktīvie un sportiskie Pušas pagasta bērni 

ar vecākiem, pulcējās uz bērnu transportlīdzekļu 

atklāšanas sezonu „Gāzi grīdā”. Šī pasākuma 

mērķis ir ne tikai iekustināt spēkratus, bet arī 

iesaistīt bērnus sportiskās aktivitātēs. Dalībnieki 

uz parādi ieradās  Līgo svētku noskaņās 

izrotātiem braucamrīkiem- mašīnām, traktoriem, 

skrejriteņiem un uzticamās kurpēs. 

Braucējiem  ar saviem transportlīdzekļiem bija 

jāpārvar   distance- kontrolbrauciens  jāparāda 

un jāpierāda , ka ir prasmīgi un atbildīgi  

braucēji , kā arī dalībniekiem bija jāizpilda 

vairāki  veiklības uzdevumi. Pašiem 

mazākajiem dalībniekiem palīgos nāca 

pieaugušie, tāpēc visi dalībnieki ar uzdevumiem 

tika galā un tika pie balvām. 

Pēc pasākuma dalībnieki atjaunoja enerģiju 

cienājoties ar kliņģeri, lai atkal no jauna to 

varētu izlietot  savā ikdienas solī. 

 

Sirsnīgs paldies mazajiem dalībniekiem un viņu 

vecākiem par atbalstu! 

 
                                 L.Ratnikas teksts un foto 
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Latgales līnijdeju sadancis 

 

13.jūlijā Līvānu novada Rožupes brīvdabas 

estrādē notika pirmais Latgales līnijdeju 

sadancis un Rožupes līnijdeju grupas „Rose 

River”15 gadu jubilejas pasākums. Pasākums 

pulcēja 13 Latgales līnijdeju kolektīvus no 

Rēzeknes, Viļānu, Viļakas, Dagdas, Līvānu un 

Preiļu novadiem. Kāpjot uz skatuves kolektīvi 

izpildīja 2-3 dejas. Pasākuma noslēgumā visi 

kolektīvi vienojās kopīgā sadancī. 

Arī Pušas tautas nama līnijdeju grupa „Pirmais 

solis” piedalījās šajā sadancī. Kā atzina  

dalībnieces, tad šis ir bijis tālākais braucien 

uzstāties. Arī šoreiz varēja novērtēt citu 

kolektīvu sniegumu un apbrīnot dejotāju 

krāšņos tērpus. 

Pasākuma noslēgumā katrs kolektīvs saņēma 

dāvanā mazu pipariņa stādu, kā arī par godu 

līnijdeju grupas „Rose River” jubilejai kolektīvi  

 

 

 

tika cienāti ar svētku kliņģeri. 

Paldies līnijdeju meitenēm par atsaucību un 

raito deju soli, kā arī pagasta pārvaldei par 

atbalstu!  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
                                 L.Ratnikas teksts un foto

Jaunatnes diena 2019 “Kuļturņiks Sprūževā” 

 

Rēzeknes novada jaunieši 19. jūnijā tikās 

Griškānu pagasta Sprūževā, kur norisinājās 

ikgadējā “Rēzeknes novada jaunatnes diena 

2019”. Šogad pasākumā piedalījās 20 

komandas, kuru sastāvā bija novada aktīvākie 

un sportiskākie jaunieši. Pušas pagastu 

pārstāvēja pieci aktīvi, sportiski un atsaucīgi 

jaunieši – Sintija, Amanda, Daniela, Arta un 

Kārlis. Komandas sešu jauniešu sastāvā varēja 

pārbaudīt savas spēkus un atjautību 10 komandu 

disciplīnās – Aklais soda sitiens, Sarkanā krusta 

punkts, Kāpiens Himalajos, Ražas novākšana, 

Griškānu vadātājs, Mīnu lauks, Saules dūriens, 

Robins Huds, Krestiki- noliki un Burbuļfutbols. 

Kā arī pasākuma dalībnieki un komandu 

līdzjutēji varēja pārbaudīt savu precizitāti arī 

tādās individuālajās disciplīnās, kā šautrbols, 

šāviens ar pneimatisko šauteni un 1 minūtes un 

77 sekunžu gulēšana. Individuālajā disciplīnā - 

šāviens ar pneimatisko šauteni Daniela ieguva 

godalgoto 3. vietu. Apsveicu! 

Lai padarītu šo dienu spilgtāku un atmiņā 

paliekošu, katram pasākuma dalībniekam bija 

iespēja apciemot Ingūnas Semules sietspiedes 

darbnīcu, kurā novada jaunieši apdrukāja 

stilīgus maisiņus ar uzrakstu – Rēzeknes novada 

jaunietis. 

Liels paldies visiem Pušas pagasta jauniešiem, 

kuri piedalījās šajā pasākumā! Paldies pagasta 

pārvaldei par transportu! 

 

 
 

                 I.Dzene, jaunatnes lietu speciāliste 
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Sporta diena 

 

 
 

9. augustā laukumā pie Pušas TN pulcējās visi 

sportot gribētāji, lai pārbaudītu savus spēkus 

individuālajās disciplīnās, kā šautriņu mešana, 

aklais šāviens, tenisa un volejbola serve, 

basketbola metiens, futbola brīvsitiens, 

boulings, pūtiens, puzzles likšana un balonu 

pārnešana. Bērniem līdz pieciem gadiem bija 

jāpievar šķēršļu joslu uz laiku. Dalībnieki centās 

savākt maksimālo punktu skaitu, lai vinnētu.  

 

 

 

Bērni un jaunieši tika vērtēti trijās vecuma 

grupās. Līdz pieciem gadiem 1. vietu ieguva 

Markuss, 2. vietu – Artūrs, 3. vietu – Dagnija. 

No pieciem līdz astoņiem gadiem 1. vietu  

ieguva Alise, 2. vietu – Armands, 3. vietu – 

Agnese. No deviņiem līdz divpadsmit gadiem 1. 

vietu ieguva Rūta, 2. vietu – Karīna, 3. vietu – 

Kristaps.  

Paldies tiesnešiem – Karīnai, Līgai Š., Amandai, 

Rasmai un Rutai! Paldies Līgai R. par 

fotografēšanu! 

 

 
                    I.Dzene, jaunatnes lietu speciāliste

Jauniešu neformālās apmācības “Pavadi vasaru aktīvi un droši” 

 

   No 25. jūnija līdz 28. jūnijam Pušā 

tika īstenots Rēzeknes novada atbalstītais 

nometņu un neformālo apmācību projekts 

”Pavadi vasaru aktīvi un droši “. Neformālajās 

apmācībās piedalījās 21 jaunietis un bērns 

vecumā no 9 līdz 24 gadiem. Gandrīz visi 

dalībnieki bija no Rēzeknes novada Pušas 

pagasta. Viens dalībnieks bija no Maltas un 

viens no Feimaņu pagasta. Jaunieši četru dienu 

garumā guva priekšstatus un zināšanas par 

uzņēmējdarbības virzieniem Rēzeknes novadā, 

kā arī aktīvi, lietderīgi pavadīja brīvo laiku, 

praktiski piedalījās dažādās aktivitātēs. Pirmajā 

dienā jaunieši klausījās “Latvijas Sarkanā 

Krusta” sertificētas speciālistes lekciju par 

pirmās palīdzības sniegšanu dažādās situācijās 

un praktiski darbojās. Spēlēja dažādas galda 

spēles. Veidoja smilšu skulptūras. Otrajā dienā 

jaunieši tikās ar loka šaušanas instruktoriem, 

kuri dalībniekus sākumā iepazīstināja ar loka 

šaušanas drošības noteikumiem, tad notika 

praktiskās loka šaušanas apmācības. Loka 

šaušana ir aizraujošs sporta veids, kurā 

nepieciešama precizitāte, koncentrēšanās un 

stingra roka. Pēcpusdienā jaunieši devās pie 

ezera peldēties. Trešajā dienā bija plānotas 

sportiskas aktivitātes ārā, bet laikapstākļi 

ieviesa korekcijas. Dienas pirmajā pusē notika 

ēst gatavošanas darbnīcas, kas ļoti patika, īpaši 

degustācija. Pēcpusdienā spēlēja dažādas galda 

spēles un veidoja lielos ziepju burbuļus. 

Ceturtajā dienā jaunieši ar autobusu devās uz 

Rēzeknes Kultūrvēstures muzeju, kur apskatīja 

ekspozīcijas un klausījās gides stāstījumu. 

Ieturēja pusdienas “Baravikā” un devās uz 

Čornajas pagastu, lai pārbaudītu spēkus šķēršļu 

trasē “Rāznas Priedes”. Ne visiem 

dalībniekiem pietika drosmes un spēku 

pārvarēt šķēršļu trasi, bet bija iespēja nobraukt 

pa trosi un iziet mazo trasi. Atgriežoties mājās, 

tika pārrunāts un analizēts paveiktais un 

piedzīvotais četrās apmācību dienās, sniegti 

priekšlikumi. 

I.Dzene, jaunatnes lietu speciāliste 
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Foto galerija jauniešu neformālās apmācības “Pavadi vasaru aktīvi un droši” 

 
  

 
 
 

 
 

 
  

I.Dzenes foto 
 

Bērnības svētki 
 

Bērnības svētki ir lai nosvinētu to mazo brītiņu, 

kad bērns dzīvo tur, kur mums katram gribas 

pavadīt laiku, pa laiciņam atgriezties un jo 

vecāki mēs kļūstam, jo vairāk mūsu atmiņas ved  

mūs pa bērnības taciņām. 

6. jūlijā savus svētkus svinēja, tie kas nāk no 

bērnības zemes- Pušas pagasta piecgadnieki, 

sešgadnieki. Šogad Bērnības zemē līksmojās 

seši gaviļnieki. Gaviļniekus Bērnības zemē 

sagaidīja Taurenīte, kas ar šūpoļu palīdzību 

improvizēja taureņa lidojumu, kad mazie 

„tautenīši” nokļuva krāšņo ziedu laukā, viņiem 

bija jāizvēlas kāds no ziediem, kuru Taurenīte 

arī ļāva noplūkt. Kad lidojums bija beidzies 

mazie dalībnieki saņēma  dāvanas no pagasta 

pārvaldes un gaviļnieku ciemiņiem. Bērnus ar  

jautrām rotaļām un muzikālu izrādi ”Kas par 

desām” izklaidēja Suņuks un Žagata, par ko 

jāpateicas biedrībai „Pārsteiguma tēli”. 

Pēc pasākuma svinīgās daļas visi draudzīgi kopā  

 

ar Taurenīti devās uz saldumu zemi, kur bērnus 

sagaidīja svētku kūka un citi gardumi. 

Mazajiem gaviļniekiem tā bija svētku diena, kas  

noteikti ilgi paliks atmiņā. Sirsnīgs paldies 

visiem svētku dalībniekiem! 

 
                                            L.Ratnikas teksts 

                                           S.E. Ratnikas foto 

                                                                                                                                               Atbildīgais par izdevumu: L.Ratnika 

 (liga.ratnika@rezeknesnovads.lv) 

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde. 

  


