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Ziemassvētku brīnumi Pušas pagasta bērniem 

 

 
Decembra pēdējā sestdienā notika Ziemassvētku 

pasākums Pušas pagasta bērniem 

„Ziemassvētku brīnumi”. Pasākuma 

apmeklētājiem bija iespēja sekot līdzi tam, kā 

tad Ziemassvētku laikā Vienradzīte ar 

Sniegbaltītes un bērnu palīdzību tiek pie 

spārniem. Protams tas nebija viegli, jo bija 

jāveic daudz dažādi uzdevumi. Kā arī pasākuma 

laikā tika atklāts, ka bērnu rakstītās vēstules nav 

nogādātas pie Ziemassvētku vecīša, tad nu 

bērniem kopā ar pasākuma varoņiem ar 

dziesmām un dejām bija jāmēro garais ceļš uz 

Ziemassvētku vecīša māju, lai nogādātu vēstules 

un Ziemassvētku vecītis zinātu kur nākt. 

 Kad visi darbiņi tika izpildīti, tad droši varēja 

gaidīt ierodamies Ziemassvētku vecīti. 

Neskatoties uz tālo ceļu un lielo nogurumu 

Ziemassvētku vecītis devās ar bērniem 

muzikālās rotaļās un dejās. Taču bija arī 

jāizpilda viens ļoti svarīgs uzdevums bez kura 

svētki nevarēja turpināties.  

 
Nepieciešams bija kopīgi iedegt Ziemassvētku 

eglīti, par labi paveikto darbu Ziemassvētku 

vecītis Vienradzītei  uzdāvināja spārnus un 

mazākie bērni droši varēja arī uz Vienradzītes 

pavizināties. 

 
Protams kā jau svētkos pienākas bija arī dejas, 

ko papildināja gaismas un sniega šovs. 

Kad visi bija  kārtīgi  izdejojušies bērni kopā ar 

pasākuma varoņiem un Ziemassvētku vecīti 

devās pie eglītes lai saņemtu nopelnītās 

dāvanas. 

Paldies pagasta pārvaldei  par sarūpētajām 

dāvanām un pasākuma varoņiem par radošumu 

un radītajām svētku sajūtām! 
 

L.Ratnikas teksts un foto

 



  Laipa 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 2 

 

Cepām Piparkūkas 
 

Kas gan Ziemassvētki bez piparkūkām? To 

aromāts vēsta par burvīgiem un mīļiem 

svētkiem, ko parasti svinam ģimenes lokā. Tā kā 

piparkūku cepšana ir kļuvusi par veidu kā 

pasteidzināt Ziemassvētku tuvošanos un radīt 

svētku sajūtu, tad arī Pušas tautas namā 22. 

decembrī notika Piparkūku cepšanas darbnīca, 

kur ikviens gan liels, gan mazs varēja iemēģināt 

savu roku piparkūku cepšanā. Varēja izcept, 

izdekorēt jautas piparkūkas un nogaršot dažādas 

piparkūku garšas. 

Neskatoties, ka darbs ir grūts un sarežģīts, gala 

iznākums ir ļoti skaists un garšīgs. 

Un ja vēl redzi prieku un sajūsmu mazajās 

sejiņās, tad ir gandarījums par kopā paveikto, jo 

katrā darbiņā ir kripatiņa no cepēja. 

 

L.Ratnika teksts

 
 

Ciemojāmies pansionātā 

 

 

Kad Ziemassvētku noskaņās ir izrotātas ielas, 

mājās, mēs aizdomājamies par līdzcilvēkiem, ko 

mēs varam viņiem uzdāvināt. Ziemassvētkos 

mēs vairāk vēlamies gaismas, vairāk mīlestības 

un vairāk prieka. Gaismu mēs varam iegūt 

iededzot sveces, jo liesma nomierina, sasilda tā 

pat kā dziesma sasilda dvēseli un rada svētku 

sajūtu. 

Arī Pušas tautas nama vokālais ansamblis 

„Volyudzeitis” šajā starpsvētku laikā 27. 

decembrī ar dziesmām un dāvanām devās 

apciemot „Maltas veselības un sociālās aprūpes 

centra” iemītniekus. Kā vienmēr tikām mīļi 

sagaidīti un kopā pavadītais laiks aizskrēja  

nemanot. 

Paldies pagasta pārvaldei par sarūpētajām 

dāvanām, kā arī sociālajai darbiniecei Annai 

Beitānei par laipno sagaidīšanu un 

pretimnākšanu! 

 
 

L.Ratnikas teksts un fot

 

„Skatuve, Estrāde, Es” Maltā 

 

Kā katru gadu, arī šogad 25. janvārī Maltā 

notika IV Amatiermākslas festivāls „Skatuve, 

Estrāde,Es.” Par šiem gadiem dalībnieku skaits 

ir audzis un šogad tas pulcēja vairāk kā 50 

dalībnieku. Pasākumā dalību ņēma 13 kolektīvi, 

no Maltas, Greiškāniem, Pušas, Rēzeknes un 

Rīgas. Katrs kolektīvs vai dalībnieks izpildīja 

sev tīkamo žanru. Tika spēlēti skeči, dejots un 

dziedāts. 

Arī Pušas tautas nama līnijdeju kolektīvs 

„Pirmais Solis”  un bērnu deju grupa „Zumba 

Kids” priecēja skatītājus ar saviem 

priekšnesumiem. 

 

L.Ratnikas teksts 
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Pušas pagasta jaunieši svētkos dodas pie senioriem 

 

 
28. decembra rītā Pušas pagasta aktīvākie 

jaunieši pulcējās pagasta virtuvītē, lai ar prieku 

un degsmi ceptu un rotātu piparkūkas, kas tiks 

dāvinātas senioriem un cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. 

 
 

 

 

 

 
 

Kad viss tika sagatavots – piparkūkas izceptas 

un iesaiņotas, paņemtas pagasta pārvaldes 

sagādātās konfekšu paciņas, apģērbti kostīmi – 

laiks bija doties ceļā. Trīs rūķiem un 

Sniegbaltītei nācās mērot apmēram 50 km ar 

automašīnu un arī kājām. Šajā skaistajā ziemas 

dienā tika apciemoti un iepriecināti daudzi. Tā  

kā šāds pasākums notika otro reizi, visi mūs jau 

pazina un sagaidīja ar prieku, dažiem pat nobira 

aizkustinājuma asariņa, neizpalika apskāvienu  

prieks, tika uzklausītas arī bēdas. 

Paldies jaunietēm Sintijai un Amandai, 

saimniecības daļas vadītājam Viktoram par sirds 

siltumu, gatavojot un nogādājot dāvaniņas! 

Mīļie seniori, lai jums laba veselība un ilgs 

mūžš! 

 
 

Indra Dzene, jaunatnes lietu speciāliste 

Autores foto 

Filmu vakars ar nakšņošanu 

17. janvāra vakarā Pušas pagasta jaunieši 

pulcējās pagasta mazajā zāle uz otro filmu 

vakaru. Lai viss izdotos, bija jāsagatavojas – 

jāpiepūš matrači, jāsaslēdz aparatūra, jāsagatavo 

uzkodas un vakars varēja sākties. Filmu vakars 

sākās ar Jaungada filmu un turpinājās, kā 

iepriekšējais, ar šausmenēm, protams neizpalika 

popkorns, čipsi un kola. 

 

 

 

Šoreiz pasākumā piedalījās desmit jaunieši, 

viens no Silmalas pagasta, bet viens devās 

nakšņot uz mājām.  

Daži jaunieši negulēja pat visu nakti, ne tikai 

skatījās filmas, bet spēlēja dažādas spēles. 

Brokastīs varēja iestiprināties ar plānajām 

pankūkām. Pasākums noslēdzās 18. janvārī 

12.00. Pasākums izdevās, tiekamies nākošreiz! 

 

I.Dzene, jaunatnes lietu speciāliste 
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Ziemassvētku koncerts 

 

 

Mūsdienās Ziemassvētku laikā pat sniega 

nīdējam gribas ieraudzīt aiz loga baltu sniega 

segu, gribas sajust uz mēles pirmo 

sniegpārsliņu, gribas ievelties baltajā sniega 

gubu mākonī, gribas pavadīt laiku ar ģimeni, 

pikoties, braukt ar ragaviņām no kalna, vai 

apmeklēt slidotavu un  atgriezties mājās, uzvilkt 

siltas vilnas zeķes, pagatavot karstu dzērienu, 

ieritināties siltā pledā pie eglītes kopā ar ģimeni. 

Tādi ir mūsdienās Ziemassvētki, pavadot laiku 

ar ģimeni klusi un mierīgi.  

 
Taču senajiem latviešiem tie bija līksmības pilni 

svētki. Ievērojot seņču tradīcijas  arī Pušas TN 

Ziemassvētki tika pienācīgi apdziedāti kopā ar 

vokālo ansambli „Volyudzeitis”, savukārt 

izdejot svētkus centās gan mazi, gan lieli Pušas 

tautas nama dejotāji ,kur  prieka pilnas emocijas 

tika slēptas zem karnevāla maskām .  

 
Protams pasākuma gaita vienā mirklī kļuva 

interesanta, kad ieradās rūķītis un paziņoja, ka 

Ziemassvētku vecītim ragavām braucot pa 

asfaltu ir salūzusi sliece. Pēc brīža ieradās arī 

Ziemassvētku vecītis , kas pārņēma pasākuma 

vadību savās rokās. Arī skatītāji neiztika bez 

Ziemassvētku vecīša pārbaudījumiem, kur bija 

jāatceras kāda mīkla vai ticējums par 

Ziemassvētkiem , kur zinātāji tika pie 

saldumiem. Ziemassvētki nav iedomājami bez 

zīlēšanas, tāpēc  zīlētgribētāji noskaidroja, kas 

viņus sagaida nākošajā gadā. Tika noskaidrots, 

ka dažu sagaida jauna īpašuma iegāde, savukārt 

citu kāzas, ģimenes pieaugums vai pārticība. 

 
Savukārt pasākumu noslēdza amatierteātris ar 

skeču „Anastase un mobilais telefons”, kur 

Anastase (L.Ratnika) rāda savu jauno 

skārienjūtīgo telefonu. Abas ir gados vecas 

tantiņas, taču no mūsdienu tehnoloģijām un to 

iespējām ir saprotams tikai Anastasei, tad nu 

viņa apņemas iemācīt arī savu kaimiņieni Teklu 

(I.Dzene). Protams no sākuma kaimiņiene 

baidās un nevēlās neko zināt par mūsdienu 

telefoniem, bet kad viss tiek izskaidrots un 

parādīts, tad nu Teklai iepatīkas un tiek zvanīts 

uz nebēdu, un telefonsarunas  aizrit dažādos 

interesantos pārpratumos. Taču lai vai kā, 

kundzes  pierāda, ka vecums nav šķērslis 

mūsdienu tehnoloģiju iespēju apgūšanai. 

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem un 

apmeklētājiem par kopīgi radītajām svētku 

sajūtām. 

 

L.Ratnikas teksts 

L.Kolītes foto 
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Pušas tautas namā viesojas leļļu teātris „Tims” 

 

31. janvārī pēcpusdienā Pušas tautas namā 

viesojās leļļu teātris „Tims” ar teatralizētu 

koncertprogrammu „Mežā. ” 

Izrāde  bija par zēnu Pēci, kurš sadarīja mežā 

blēņas -izspārdīja sēnes, rāpās priedei galotnē, 

skriedams mājās paklupa un ievēlās dziļajā 

grāvī.  Visus  zēna nedarbus redzēja vārna, kura 

par notikušo izstāstīja mežsargiem. Apsekojot 

mežu mežsargiem sadarītās blēņas bija 

pamanāmas . Ar dziesmu un kustību palīdzību 

bērniem tika informēti  kādas ir ēdamās sēnes, 

ka ir jāsaudzē daba, un kā būtu jāuzvedas 

atrodoties mežā. 

 
Paldies lieliem un maziem skatītājiem! 

 

L.Ratnikas  teksts un foto 

 

 

  

 

„Ziemas Bingo” 

 

Pušas bērnu, jauniešu un brīvā laika pavadīšanas 

centrā  9. februārī notika galda spēļu turnīrs 

„Ziemas Bingo”, kurā tika aicināti piedalīties 

visi interesanti.  

 
Tā kā galda spēles ir ne tikai interesanta laika 

pavadīšana, bet arī saliedējoša nodarbe, tad 

šoreiz galda spēļu  sacensībās dalību ņēma  14 

dalībnieki. Dalībniekiem bija jāiegūst „Ziemas 

Bingo” izspēlējot 6 galda spēles- dambrete, 

biljards, galda futbols ,gaisa hokejs, cirks un 

puzles ātrlikšana. 

Visi dalībnieki tika pie bingo-  gan vēdera, gan 

radošam priekam. 

Paldies visiem, kas ieradās! 

 

L.Ratnikas teksts un foto
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Bibliotēkas ziņas 

 

 

Cienījamie lasītāji, Pušas pagasta bibliotēkā ir 

pieejami Maltas pagasta bibliotēkas žurnāli un 

grāmatas latviešu un krievu valodā. Kā arī 

grāmatas dažāda vecuma bērniem. 

Lai gan , žurnāliem gadi ir veci, tomēr 

informācija ir aktuāla arī šobrīd.  

 

 

 

 

 

Zintnieks 2017, 2018 

Copes lietas 2017, 2018 

Annas psiholoģija 2015 – 2017 

Praktiskais latvietis 2018  

Dārzs un drava 2016 

Una 2018 

Medības 2016 – 2017 

Geo 2017                                                                                          

Dari pats 2016-2017 

Лилит 2018 

Наука и жизнь 2017 

Народный доктор 2018 

О чем врачи не говорят 2017, 2018 

Патрон 2016, 20217 

Рыбалов 2016-2018 

Садовод и огородник 2017 

1000 секретов и миллион советов 2017 

 

Valentīndienas pasākums  „Sirsniņdiena” 

 

14. februārī tieka svinēta Valentīndiena jeb visu 

mīlētāju diena. Ziņas par svētku izcelsmi ir 

samērā neskaidras, jo ar Valentīndienu saistās 

daudz dažādu leģendu.  

 
Arī Pušas tautas namā par godu šiem svētkiem 

bērniem un pusaudžiem tika rīkots pasākums 

„Sirsniņdiena”, kura laikā atbildot uz āķīgiem 

jautājumiem tika noskaidrots, kādam 

notikumam par godu mēs svinam 

Valentīndienu. Atbilžu zinātāji tika pie saldajām 

Amora bultām. Pasākuma apmeklētājiem tika 

dāvinātas piespraudītes Valentīndienas simbola- 

sirds, kas bija kā pasākuma dalībnieku 

vienotības simbols. 

Pasākuma gaitā tika izspēlētas aizraujošas 

atrakcijas, dejots un jautri pavadīts laiks. Par 

piedalīšanos  pasākumā bērni saņēma saldumus 

un balvas. 

Paldies, visiem pasākuma apmeklētājiem par 

kopā pavadīto laiku! 

 

L.Ratnikas teksts un foto 

 

 

 

 
                                                                                                                                           Atbildīgais par izdevumu: L.Ratnika 

 (liga.ratnika@rezeknesnovads.lv) 

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde. 

  


