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Tēva dienas pasākums „Tētuku burziņš” 

 

 
 

Tēva diena ir svētki, kas ir veltīti tēvu 

godināšanai ģimenē un sabiedrībā, tāpēc 8. 

septembrī Pušas tautas namā norisinājās 

pasākums „Tētuku burziņš”, kas pulcēja tēvus, 

vectēvus un viņu atbalstītājus uz sportiskām un 

radošām aktivitātēm. Tieši ģimenes kopā 

būšanas mirkļi ir tie, kas Tēva dienai piešķir 

svētku sajūtu. Un kā gan nē, ja ar tēti var 

paveikt daudz ko kopā! 

 

 
 

Šogad tēviem bija jāparāda spēks, veiklība un 

atjautība pārvarot šķēršļu josla, kur viņus 

sagaidīja daudz pārbaudījumu- transportlīdzekļa 

vadīšanā, zināšanas medicīnā un 

mājsaimniecībā, kā arī pārbaudījumi veiklībā.  

Tēva dienas pasākums tiek organizēts, lai kaut 

reizi gadā pateiktu tēviem paldies par drošību, 

attapību un rūpēm kā arī, lai  turpinātu 

sabiedrībā vairot domu, ka ģimenē vienlīdz 

svarīgu un vērīgu lomu pilda kā mamma, tā 

tētis. 

 

 
 

 
 

Paldies par atbalstu un kopā būšanu! 

 

                                          L.Ratnikas teksts 

                                          R.Afanasjevas  foto
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Pušas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā tika rīkotas 

„Eiropas kultūras mantojuma dienas 2019” „Restaurācija” pasākums. 

 

 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 

izvērtējot Latgales reģiona restaurētos 

kultūrvēsturiskos objektus, kuru restaurācija ir 

veikta kvalitatīvi un uzskatāma par labās 

prakses piemēriem, aicināja Pušas baznīcas 

draudzi rīkot „Eiropas kultūras mantojuma 

dienas 2019” pasākumu, veltītu Pušas katoļu 

baznīcas restaurētajai gleznai "Sv. Trīsvienība", 

kas ir viens no nozīmīgākajiem Latgales 18.gs. 

glezniecības paraugiem, kā arī restaurētajām 

ērģelēm – vienīgajām J.Gremzes būvētajām 

ērģelēm Latvijā.  

 

 
 

14. septembrī plkst. 12.00 Pušas baznīcā tika 

atklāts „Eiropas kultūras mantojuma dienas 

2019” „Restaurācija” pasākums. Pasākuma laikā 

tika sniegts stāstījums par restaurēto objektu 

restaurēšanas gaitu, par baznīcā paveiktiem 

remontdarbiem. Apmeklētājiem tika dota 

iespēja noklausīties restaurēto ērģeļu koncertu 

viesmākslinieku izpildījumā, kā arī apskatīt 

kultūrvēsturiskās liecības, kuras ir saglabājušās 

no 1771. gada.  

Paldies visiem, kas apmeklēja, atbalstīja 

pasākumu, neskatoties uz sliktiem laika 

apstākļiem. 

 

Pasākumu atbalstīja: 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Valsts kultūrkapitāla fonds, Pušas pagasta pārvalde 
 

 
 

 

 

 

 
 



  Laipa 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 4 

 

 

Svecīšu vakari

Rudens. Krīt lapas. Zemi pārstaigā 
drēgnums, palo vēsas miglas. Dienas un 
gaismas garums saplok pavisam mazs un 
šaurs. Dažubrīd tik atspīd saule un žilbina 
skaidrās debesis. Oktobris. Sākas veļu 
laiks. Šajā laikā mēs bieži kavējamies 
atmiņās un pārdomās par dzimtas senčiem 
un godinām to piemiņu.  Atmiņas ir tilts 
starp tagadni un nākotni, starp dzīvo un 
mirušo pasauli. 
Svecīšu vakari oktobrī Pušas draudzē  ir 
kļuvuši par tradīciju. Kā jau katru gadu arī 
šogad, 5. oktobrī kopā ar draudzes 
prāvestu un vokālā ansambļa ‘Volyudzeitis” 
dalībniecēm tika aizvadīti svecīšu vakari.  
Svecīšu vakarā mēs sanākam kopā, lai 
veltītu savas lūgšanas saviem tuvajiem. Tie 
vienmēr tiek gaidīti, bet netiek sastapti. Tā 
gribas ielūkoties acīs, ieķerties elkonī un, 

tāpat kā agrāk, parunāt par dzīvi. Dvēsele ir 
atnākusi viena sildīties svecītes liesmā. Tā 
vairs nav senā, pazīstamā veidolā. Vienīgi 
mūsu domās un atmiņās aizgājēji nekad 
nemaina savu izskatu. Viņi nemainās, 
sapņos tiem ir tādas pašas drānas un 
domas, ko sacīt. Vienīgi sejas ar laiku 
izbalo, un mēs izmisuši raugāmies, pūloties 
saskatīt neaizmirstamos un tomēr 
aizmirstos vaibstus.  
Tāpēc atcerēsimies mirušos ne tikai kopjot 
kapus, bet arī lūdzoties par tiem. 
Paldies visiem, kas atrada laiku aizdegt 
svecītes liesmiņu! 
 
                                        L.Ratnikas teksts 
 

 

 

 

Sieviešu vokālais ansamblis „Volyudzeitis” ciemojas pie veselības un sociālā centra „Malta” un 

pansionāta „Pilcene” iemītniekiem

Veselības un sociālais centrs „Malta” un 

pansionāts „Pilcene” ir Mājas cilvēkiem, kurus 

ir saveduši dažādi likteņi un dzīvesstāsti. 

Sirsnīga sagaidīšana, neviltotas emocijas ir tas, 

kas ar gandarījumu liek katru gadu apciemot šīs 

mājvietas iemītniekus.  

 

 
 

13. septembra lietainajā pievakarē vokālais 

ansamblis „Volyudzeitis” aprūpes un sociālā 

centra iemītniekus priecēja ar dziesmām par 

jaunību , mīlestību, puķēm un arī garīgo 

dziesmu, koncertprogrammu papildinot ar dzeju 

un stāstiem. Programmas laikā iemītnieki tika 

aicināti pievienoties  uzdziedāt kopā kādu sev 

pazīstamu dziesmu. Varēja redzēt, ka darbinieki 

un iemītnieki paklusām pievienoja savu balsi 

„Volyudzeitu” balsīm, citam atkal acis 

mirdzējās no emociju pārpildījuma. 

 Pēc koncerta tur mītošie Pušas pagasta 

iedzīvotāji tika apciemoti istabiņās, laiku 

pavadot siltās sarunās. 

Savukārt 25. septembrī vokālais ansamblis 

viesojās pansionātā „ Pilcene”. Arī šeit mītošie 

iemītnieki tika iepriecināti ar muzikāli lirisku 

koncertprogrammu. 

Kā pateicību par sirsnīgām dziesmām iemītnieki 

ansambļa dalībniecēm veltīja skaļus aplausus, 

siltus pateicības vārdus, kā arī dalībniecēm tika 

pasniegtas pašgatavotas kartiņas, jo šeit mīt 

radoši cilvēki, kur katrs sev ir atradis kādu 

interesantu nodarbi. 

Kā vienas, tā otras Mājas iemītnieki un 

darbinieki teica sirsnīgu paldies un aicināja uz 

jaunu tikšanos. 

 

                                 L.Ratnikas teksts un foto 
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Filmu vakars Pušā 
 

 
 

20. septembra vakarā Pušas pagasta jaunieši 

pulcējās pagasta mazajā zāle uz filmu vakaru. 

Šāds pasākums Pušā notika pirmo reizi, ideja 

nāca no pašiem jauniešiem. Filmu vakars sākās 

ar komēdiju un turpinājās ar šausmenēm, 

neizpalika popkorns, čipsi un kola. Pasākumā 

piedalījās deviņi jaunieši. Miegs nevienam 

nenāca, bet tomēr 4.00 bija jādodas pie miera. 

Vakars un nakts tika pavadīta jautri, aizraujoši 

un mazliet bailīgi, bet pasākums izdevās. 

Jaunieši izteica vēlēšanos šādu pasākumu 

atkārtot.  

Paldies biedrībai Muosys MM par 

guļammaisiem! 

 

                   I.Dzene, jaunatnes lietu speciāliste 

 

No nākamā gada palielinās garantēto minimālo ienākumu līmeni. 

 

No 2020.gada 1.janvāra garantēto minimālo 

ienākumu līmeni (GMI) plānots paaugstināt no 

līdzšinējiem 53 eiro līdz 64 eiro mēnesī uz 

vienu personu mājsaimniecībā. To paredz, šī 

gada  1.oktobrī, valdības sēdē pieņemtais 

grozījums Ministru kabineta noteikumos 

“Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu 

līmeni”. 

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai ir 

galvenais atbalsts ienākuma veidā trūcīgām 

personām. Šis ir zemākais ienākuma atbalsta 

veids cilvēkiem, kuriem nav nekādu ienākumu 

vai tie ir ļoti zemi. 

Labklājības ministrija prognozē, ka 2020.gadā 

Latvijā kopumā  GMI pabalstu varētu saņemt 

aptuveni 24 tūkstoši cilvēku. 

Iedzīvotājiem neskaidru jautājumu gadījumā ir 

jāgriežas pagastā pie sociālā darbinieka. 

 

                     Rēzeknes novada pašvaldības 

                     Sociālā dienesta sociālā darbiniece 

                                                   Iveta Novika
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Par drošību internetā jādomā ikvienam

 

     Ikvienam ir jāsaprot: internets ir ļoti 

pateicīgs instruments, lai virtuālajā vidē radītu 

ilūziju par to, kas mēs esam, ar ko mēs 

nodarbojamies, kas ir mūsu radinieki un draugi, 

kā mēs izskatāmies, vārdu sakot, mēs varam 

izfantazēt pilnīgi jebkādu informāciju, un 

neviens, ja vien ne profesionāli datorspeciālisti, 

nemaz nenojautīs, vai sniegtā informācija ir 

patiesa, vai tie ir meli. 

 Internetā cilvēks var izlikties par to, par ko 

vēlas, var dzīvot dubultu dzīvi. Bet ir jāatceras, 

ka iepriekšminētais attiecas ne tikai uz sevi 

pašu, bet arī uz citiem cilvēkiem, kas interneta 

vidi un tajā esošās personas var izmantot 

ļaunprātīgiem un pretlikumīgiem mērķiem. 

      Datorlietotāji ir gan lineāli (taisns un 

nelokāms, bet reizēm pārlieku piesardzīgs), gan 

cirvji (dzīves baudītājs, kas vienmēr meklē 

ērtāko un ātrāko variantu), gan špakteļlāpstiņas 

(cenšas un bieži visu dara pareizi, bet gadās pa 

neaizšpaktelētam robam). Secinājums: visiem 

vēl ir jāpadomā par savu drošību virtuālajā vidē. 

     Bet kāds esi Tu? To, kas tika atgādināts 

skolēniem, der atcerēties ikvienam interneta 

lietotājam. 

     Saviem interneta vietņu profiliem izmantojiet 

drošas paroles, kas pasargās jūsu profilus no to 

uzlaušanas un informācijas noplūdes. Profilu 

uzstādījumos nosakiet, kāda informācija (tostarp 

attēli!) un kam būs redzama gan konkrētajā 

vietnē, gan tās ārējās saitēs. Drošības labad 

profilā vispār neiekļaujiet to informāciju, kas 

obligātā kārtā no vietnes administrācijas puses 

netiek prasīta un kuru jūs svešiem cilvēkiem 

negribētu izpaust! 

     Ja esat nonākuši līdz komunikācijai ar 

svešinieku sociālajos tīklos vai kādā čatā, 

nekādā gadījumā neizpaudiet svešiniekam savus 

vai savu tuvinieku personas datus, telefona 

numuru, dzīvesvietas vai IP adresi, kā arī 

nekādā gadījumā nesūtiet tam savas fotogrāfijas, 

jo internetā neviens nevar būt drošs un zināt, vai 

svešinieks tik tiešām ir patiesi jūsos ieinteresēts 

un vēlas ar jums iepazīties, varbūt tomēr viņam 

ir kādi citi mērķi, piemēram, pavedināšana, 

pazemošana vai kāda cita jūsu ģimenes locekļa  

 

informācijas izdibināšana ļaunprātīgiem  

mērķiem. Neizpaudiet savu personisko 

informāciju arī spēlējot interneta spēles vai 

veidojot blogus! 

   Atcerieties, ka drošas interneta lietošanas 

pamatnosacījums ir anonimitāte – jo mazāk 

personiskās informācijas jūs par sevi 

izpaudīsiet, jo neinteresantāks interneta 

ļaundariem jūs šķitīsiet! Domājiet un 

darbojieties internetā droši! 

 

                                           

 

 

                                                                                                                                           Atbildīgais par izdevumu: L.Ratnika 

 (liga.ratnika@rezeknesnovads.lv) 

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde. 

  


