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Kultūras pasākumi septembrī 

Pušas pagasta bibliotēkā 

10.09.  plkst. 16.00 Lasītprasmes veicinošā stunda bērniem „Mans mīļākais dzejolītis” 

 

Pušas tautas namā 

13.09.   plkst. 13.00 Tēva dienai veltīts pasākums. Azartiskās galda spēles tētiem un vectētiņiem „Galda 

spēļu čempions” 

21.09- 16.10. darba dienās no plkst.9.00- 15.00  Maltas pagastu apvienības dievnamu gleznu izstāde 

„Dievnami gleznā 

 
Cienījamais lasītāj! 

 

Tieši šis ir piemērotākais brīdis, lai sāktu kaut ko jaunu un vēl nebijušu, tāpēc aicinām visus, kuriem 

patīk fotografēt, ņemt aktīvu dalību fotokonkursā „Rudens fotogrāfijās”. 

Tām nav obligāti jābūt bildēm ar krāsainām lapu kaudzēm, droši vari pievienot bildi ar krāšņajiem 

rudens ziediem, dedzīgajām pīlādžogām, ar ķirbi, kastaņiem vai sēnēm…. 

Rudens taču ir daudzveidīgs! 

Bildes sūti uz e-pastu: info@pusa.lv līdz 30. septembrim. 

 

Pateicība 

  

 Vēlamies izteikt pateicību Pušas pagasta strādājošajiem „ Algoto pagaidu sabiedrisko darbu” , par 

apzinīgi veikto darbu,  rūpīgi sakopto Sivgaļu kapsētu un sakoptajām kapu kopiņām, kas sen nav tikušas 

koptas. 

 

Siugaļu kapsētā dusošo piederīgie 
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Ielīgojām Jānu dienu 

 

  

Laiks, kad pakļauts dažādiem ierobežojumiem, 

liek svētkus rīkot citā, netradicionālā formā. 

Šogad,21 jūnijā ciema ļaudis tika aicināti Jāņu 

dienu ielīgot radoši un muzikāli. Darbojoties 

radošajā darbnīcā un dziedot līdzi  Līgo 

dziesmas vokālajam ansamblim ”Volyudzeitis”, 

tika pagatavoti Jāņu dienas dekori Pušas 

ciemata  

izrotāšanai. Šāds pasākums ciematā neizpalika 

bez garām braucēju uzmanības, kuri līgotājus 

sveicināja signalizējot. 

Paldies vokālā ansambļa ‘Volyudzeitis” 

dalībniecēm par skanīgajām Līgo dziesmām, 

radošās darbnīcas dalībniekiem un pasākuma 

apmeklētājiem. 

L.Ratnikas teksts 

A.Afanasjevas foto

 

Foto orientēšanās Pušā 

 

 

22. jūnijā Pušas ciematā notika foto orientēšanās 

sacensības “AR ABĀM KĀJĀM VASARĀ”. 

Dalībniekiem bija jāatrod un jānofotografē 

dažādi objekti ciematā. Katrs dalībnieks saņēma 

karti ar fotoattēliem, kuri bija jāatrod dabā un 

jānofotografē. Lai vinnētu, bija jābūt gan ātriem, 

gan vērīgiem, gan attapīgiem. Vērtēšana notika 

trijās vecuma grupās. Paši mazākie piedalījās 

kopā ar vecākiem. Uzvarētāji saņēma vērtīgas 

balvas, pārējie dalībnieki arī tika pie dāvanām. 

Pasākums izdevās, aktīvi pavadītais laiks bija 

ļoti interesants un lietderīgs. 

 

I.Dzenes teksts  

  R.Afanasjevas foto 
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Svētki Rēzeknes novadam 

 

 

Šogad izveidojošās situācijas dēļ valstī, 

Rēzeknes novada dienu svētki nenotika kā 

ierasts, bet gan nedaudz savādāk, ietverot  

vairākus pasākumus.  

17. jūlijā tika uzsākts Kopības skrējiens apkārt 

Rēzeknes novadam, kas sākās pulksten 7.00 

Ūdenstūrisma centrā „Bāka”, kur tika dots starts 

Rēzeknes novada apskriešanas svētkiem. 

Skrējiens notika divos maršrutos apkārt 

Rēzeknes novadam. Katram pagastam tika 

nodots karodziņš distances veikšanai. 

 

 
 

Kopā ar Pušas pagastu distanci mēroja Maltas 

pagasts. Kopības skrējienu mēs uzsākām 

Feimaņos pēcpusdienā, pulksten 17.00, pēc 

karodziņu saņemšanas, kurus mums nodeva  

Feimaņu pagasts. No Pušas pagasta dalību 

skrējienā ņēma deviņi dalībnieki, kur katrs 

mēroja distances posmu atbilstoši saviem 

spēkiem.  

Kopā mēs noskrējām 16,5 kilometrus. Pušas 

ciemata centrā mūs sagaidīja Lūznavas pagasts, 

kuriem tika nodota distance tālāk. 

Kopības skrējienā tika noskrieti 214 kilometri, 

un vakarā pulksten 21.00 sasniegts finišs 

Mākoņkalnā, kur visi kopības skrējiena 

dalībnieki tika sagaidīti ar muzikāliem 

sveicieniem. 

Rēzeknes novada dienu svinības turpinājās 18. 

jūlijā , kur laukumā pie Pušas tautas nama 

norisinājās „Neparastās sporta spēles”,  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 bet vakarā Rēzeknes novada dienas noslēdzās 

ar koncertu laukumā pie Pušas pagasta 

pārvaldes, kur koncerts tika ieskandināts visiem 

vienojoties kopdziesmā par godu Rēzeknes 

novadam.  

 

 
 

Koncertu ieskandināja Pušas tautas nama 

vokālais ansamblis „Volyudzeitis” dalībnieces, 

kuras šoreiz skatītājus priecēja ar plašu dziesmu 

repertuāru , varēja baudīt arī līnijdeju grupas 

„Pirmais solis” dalībnieču raito soļu sniegumu, 

kā arī jauniešu deju grupas „Zumba” uznācienu, 

kas tika veltīts dzimtajam novadam, bet Pušas 

amatierteātra uznāciens visus klātesošos 

priecēja ar izrādi.   

Paldies visiem dalībniekiem, skatītājiem un 

atbalstītājiem, kas ņēma dalību kādā no 

Rēzeknes novada dienu svinību pasākumiem! 

 

L.Ratnikas teksts 

I.Dzenes, I.Ratnika foto 
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Akmeņi, akmentiņi… 

 
Pelēkie laukakmeņi ir skaisti un dažādu formu. 

Lai par tiem priecātos tā pat vien, vai arī var 

izmēģināt kādu dekoratīvu paņēmienu, lai  

akmens skaistā krāsa un forma iegūtu jaunu 

pielietojumu. 

10. jūlijā Pušas tautas namā notika radošā 

darbnīca „Laukakmeņu apgleznošana”. Pirms   

akmeņi tiek apgleznoti, tie rūpīgi jānomazgā,tad 

nu var ķerties klāt to dekorēšanai. Radošās 

darbnīcas laikā akmeņi „piedzīvoja pārvērtības”, 

bērni savos zīmējumos izmantoja spilgtas 

krāsas, veidojot lielus zīmējumus.  Rezultāts 

bija košs un pārsteidzošs, uz akmeņiem nolaidās 

krāsaini taureņi, bibizmārītes, bitītes, putni, 

uzziedēja krāšņi ziedi, kā arī tika zīmētas   

interesantas ģeometriskas kopozīcijas. 

Šādi dekorētos  lielus akmeņus var izmantot 

pagalma dekorēšanai vai puķu dobju, savukārt 

mazākus interjerā. 

Akmens dekoratīvā pārveidošana ir ne tikai 

aizraujošs darbošanās process bērniem, šeit 

labprāt aktīvi iesaistās arī pieaugušie. 

  

  

L.Ratnikas teksts un foto  

 

 
Rēzeknes novada jaunatnes diena 2020 – “Kroņu spēles” 

 
24. jūlijā Kaunatas vidusskolas stadionā 

pulcējās Rēzeknes novada jaunieši, lai kopīgi 

sportiskā un radošā gaisotnē pavadītu nu jau  

desmito Rēzeknes novada Jaunatnes dienu.  

 

 
 

Komandu spēlēs tika pieteiktas 20 komandas, 

katrā komandā seši jaunieši, kuriem bija iespēja 

pārbaudīt savus spēkus tādās disciplīnās kā 

“Lasertags”, “Everests”, “Loku šaušana”, 

“Slackline”, “Ātrais brauciens”, “Slapjais 

metiens”.

 
 

Pasākuma dalībnieki un komandu līdzjutēji 

varēja pārbaudīt savu precizitāti arī tādās 

individuālajās disciplīnās, kā šautriņu mešana, 

šāviens ar pneimatisko šauteni, slackline un 

loku šaušana.Lai padarītu šo dienu spilgtāku un 

atmiņā paliekošu, katram pasākuma 

dalībniekam bija iespēja atpūsties “chill zonā”, 

kur jaunieši varēja uzspēlēt āra spēles un 

atpūsties mīkstos pufos, apmeklēt Puordares 

sietspiedes darbnīcu, kurā novada jaunieši 

apdrukāja stilīgus t-kreklus ar uzrakstu – 

Rēzeknes novada jaunatne! Jaunatnes dienas 

noslēgumā tradicionāli notika kvasa dzeršanas 

sacensības, kur tika noskaidroti “Kvasisti”. 

Liels paldies visiem jauniešiem, kuri piedalījās 

šajā pasākumā 

 

I.Dzene, jaunatnes lietu speciāliste 
 

Atbildīgais par izdevumu L.Ratnika 

(liga.ratnika@rezeknesnovads.lv) 

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde                                                                                                             


