
Laipa 

                                                                      
                                                                  Nr.60(72)  

 

 
 
 
 
  

 

 

Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku, 

Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs: 

Lai aiziet prom pa tīru sniegu 

Tās rūpes, kuras nomākušas mūs. 
Gaišu, mierpilnus Ziemassvētkus un jauniem darbiem bagātu Jauno 2020. gadu! 

Pušas pagasta pārvalde 

 

  Tā noskaņa ir netverama, 

Ko decembris mums sirdī auž, 

Tā plūst no cilvēkiem un namiem, 

To piesnigušie meži pauž.  

Tā savu roku liek uz pieres, 

Kaut dienu dūrainis tik īss, 

Ka blakus skopam saulesstaram 

Jau vakarēnu skropstas trīs. 

Tā noskaņa, ko sevī nesam, 

Mums palīdz tumsu pārdzīvot 

Tas ir tas netveramais brīnums, 

Kas gaidīšanas laikam dots. 

Kas izplaukst dvēselē ikvienā, 

Kad Ziemassvētki durvis vērs, 

Un lielā prieka vēsts mums zvaigznes 

Pār visām gada dienām bērs. 

               Priecīgus, gaišus, ticības, cerības un 

mīlestības piepildītus Ziemassvētkus un 

panākumiem bagātu un laimīgu Jauno gadu! 

Pušas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome. 

 

Kā eņģeļu asaras baltas 

Krīt pāri pasaulei sniegs. 

Kūst dvēselē sakrātais saltums, 

Un sirdi pārņem prieks. 

Silti sveicieni un laba vēlējumi 

Jums un tiem, kas Jums visapkārt! 

Pušas biedrība „Novus” 
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Mārtiņdienas jampadracis 

 
 

Mārtiņa diena latviešu tautas tradīcijās saistās 

arī ar Veļu laika beigām. Līdz ar to sākas 

maskošanās un lustēšanās laiks, kas 9. 

novembra vakarā tika aizsākts ar Mārtiņdienas 

jampadraci, bet kā tad svētki varēja sākties bez 

Mārtiņtēva un Gaiļa?  Arī Pušā notikušais 

„Mārtiņdienas jampadracis” šoreiz tika pavadīts 

ar   Mārtiņtēvu un Gaili , un Mārtiņdienas 

tradīcijas tika ievirzītas mūsdienu skanējumā.  

Lustējās gan lieli, gan mazi, gan veci, gan jauni, 

gan pušānieši, gan ciemiņi, un kā  vēsta 

ticējums, tad Mārtiņos ir daudz jādejo, tādēļ 

jautrā deju solī pasākumu iesāka līnijdeju grupa 

„Pirmais solis”. Uz tik pat jautras nots 

pasākumu turpināja vokālais ansamblis 

„Volyudzeitis” un bērnu deju grupa „Zumba  

 

Kids”.  

Savukārt ciemiņi, amatierteātris ”Apīnis” 

noGaigalavas skatītājus priecēja ar trim izrādēm 

„Precību sludinājums”, pēc Konstantīna Medņa 

dzejas motīviem „Par preceibom”, un „Kuozas”, 

varēja nojaust, ka rudens ir tas īstais precību 

laiks. 

Pasākums noslēdzās ar skaļiem ,neviltotiem 

aplausiem. 

Sirsnīgs paldies Pušas TN dziedātājiem, 

dejotājiem, ciemiņiem no Gaigalavas KN, kā arī  

Danielam un Pēterim Rutkovskiem par radīto 

svētku sajūtu! 

                                                                                                  

L.Ratnikas teksts                                                                                                  

I.Ratnika foto

Latvijas Republikas 101. gadadienai veltītai pasākums 

 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts ir mūsu mājas. 

Mūsu skaistums un dārgums, neaprakstāms un 

nenovērtējams, tāpat kā Latvija. 

18. novembrī, Latvijas Republikas 

Proklamēšanas 101.gadadienai veltītais 

pasākums iesākās ar svētku uzrunu, ko teica 

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības 

„Pušas pagasta pārvaldes” vadītājs V. Skudra. 

Svētku pasākumu ar  skanīgām dziesmām, 

iesāka Dagdas Kultūras centra vokālā grupa 

„Solversija”, koncerta skanējumu un svinīgumu 

papildināja  Maltas pūtēju orķestris „Vikords’”, 

kā arī „Maltas Bērnu un jauniešu centra” bērni 

ar muzikāliem priekšnesumiem. 

Mūsu valsts, novada, pagasta lielākā bagātība ir 

cilvēki. Mūsu cilvēki, viņu devums, neatlaidīgs 

un godprātīgs darbs, un atbalsts  ir visu 

sasniegumu pamats. 

Šogad tradīciju turpinot Latvijas Proklamēšanas 

gadadienā Pateicības raksti tika pasniegti 

A.Zujam, E. Litkei, E. Šakalovai, I.Stepiņāi, M  

un A. Runtovskiem, V.Paplavskai. 

Koncerta beigās visi cienājās ar svētku kliņģeri. 

Paldies visiem, kas piedalījās pasākumā- 

nominantiem, skatītājiem ,vokālajai grupai 

„Solversija”, Maltas pūtēju orķestrim 

„Vikords”, un „Maltas Bērnu un jauniešu 

centra”bērniem. 

 

L.Ratnikas teksts 
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Informācija par Pušas pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās padomes darbību 

 

Atgādinām, ka Iedzīvotāju konsultatīvās padomes darbībai ir tikai ieteikuma raksturs. Šīs darbības 

procesā ir izskatīti un ieteikti daudzi priekšlikumi pārvaldei. 

Aktualitātes: 

21.08.2019.gada sēdē Iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Ilga Zunda informē, ka 

atsakās pildīt priekšsēdētājas pienākumus un iesaka ievēlēt Jolantu Paplavsku kā padomes 

priekšsēdētāju. Padome nolemj ņemt vērā priekšlikumu un ievēl Jolantu Paplavsku par padomes 

priekšsēdētāju.  

• Sēdes laikā izskatīti iedzīvotāju iesniegtie priekšlikumi, tie ieteikti pārvaldei. 

Piemēram, ieteikums sagatavot un izdot informatīva satura bukletu vai grāmatu par Pušas skolu, 

ciemu, cilvēkiem. 

• Ieteikums, ka Pušas autobusu pieturai vajadzētu nomainīt nosaukumu no Pušas muiža uz Puša. 

Pamatojums – cilvēki interesējas, kur tad atrodas Pušas muiža, bet tādas īsti nav.  

• Atkārtoti izskan lūgums rast iespēju finansēt un materiāli atbalstīt deju skolotāju, kurš varētu 

mācīt bērnus dejot . 

• Atkārtoti sniedzam priekšlikumu esošo nolietojušos tehniku pārdot un iegādāties deviņu sēdvietu 

mikroautobusu pagasta vajadzībām. 

• Lūdzam savlaicīgi informēt Iedzīvotāju konsultatīvo padomi par finanšu līdzekļu plānošanu 

nākamajam gadam. 

• Iesakām sadarboties ar Dabas fondu, lai izmantotu viņu piedāvājumu izvietot informatīvos 

materiālus par vides sakoptību. 

• Priekšlikums pie kapsētām izveidot akas un uzstādīt tualetes (ja to vēl nav). 

• Atkārtoti lūdzam novākt atkritumu kaudzes kapsētu malās, kā arī sakārtot piekļuvi Šadursku 

dzimtas kapiem, izgriežot krūmus.  

• Priekšlikums organizēt saietu ar iedzīvotājiem, kas dzimuši, dzīvojuši vai mācījušies Pušā. 

• Iesniegts priekšlikums kapličā ierīkot muzeju un rast risinājumu tās restaurēšanai 

• Pušas centra pludmalē uzstādīt bērniem šūpoles. Iekārtot kvalitatīvas atkritumu urnas 

• Ieteikts bijušajā pasta telpā izveidot trenažieru zāli, vai rast iespēju uzstādīt āra trenažierus.  

• Izteikts viedoklis par algoto sabiedrisko darbu veicēju neapmierinošu darba veikšanu. 

17.09.2019. gada sēdē risināts jautājums par Pušas bērnu pārvadāšanu uz Maltas PII 

„Dzīpariņš”, jo saņemts pamatots satraukums no vecākiem par bērnu nogādāšanu pirms skolas izglītības 

iestādē.  

30.10.2019.gada sēdē ieteikti pretendenti Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības raksta 

piešķiršanai Pušas pagastā. Kā arī ieteikti pretendenti Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības raksta 

piešķiršanai Rēzeknes novadā. Apsveicam nominācijām pieteiktos pretendentus! 

26.11.2019.gada sēdē tiek apspriests 2020. gada budžets. Pārvaldes vadītājs V.Skudra ziņo par 

esošo finansiālo situāciju, informē, kādas izmaiņas tiek gaidītas. Padome pieņem informāciju zināšanai. 

Padomes darbības mērķis ir aktivizēt dialogu starp iedzīvotājiem un pašvaldību, tādējādi veicinot 

viedokļu apmaiņu par pagastā aktuālajiem jautājumiem. Aicinām iedzīvotājus arī turpmāk sniegt 

ieteikumus, priekšlikumus! 

                        Puša pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās padomes sekretāres K.Zujas teksts. 
 

Par dūmu detektoriem 

 

No 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka detektoriem jeb 

dūmu detektoriem. 

Autonomo ugunsgrēka detektoru pielietošana, kā rāda pasaules pieredze, ir efektīvs risinājums, lai 

pasargātu mājokļa iemītnieku dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka briesmām, tāpēc Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests (VUGD)  aicina iedzīvotājus iegādāties un uzstādīt dūmu detektorus. 
 

                                                                                Sagatavoja: Ugunsdrošības uzraudzības pārvalde 
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Afišas 
 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgais par izdevumu: L.Ratnika 

 (liga.ratnika@rezeknesnovads.lv) 

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde.

 


