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Pārdomas raisās… Vasara nu jau ir aizskrējusi ar saviem siltajiem un skanīgu smieklu piepildītiem 

vakariem, kameņu dūkšanu, ceriņu smaržu. . 

Es sajūtu rudeni… jā vasara aizlidoja vēja spārniem. Nesen svinējām Jāņus, ēdām sieru ar ķimenēm, 

dziedājām Līgo dziesmas, bet nu jau  vērojam krāšņo lapkriti, kurš raisa lapas no zariem un ļauj viņām 

zemē krist. 

Kad no kokiem sāk krist zeltainas lapas un laukā paliek vēsāks, vienīgā vēlme ir palīst zem segas ar siltu 

tējas krūzi rokās. Un lasīt…. Sacerēt dzeju, vērot kā rudens pārvērš dabu raibā krāsu paletē. 

 

Šai rudens koku zeltainā rūsā 

deg ugunī kļavas un pakalni klusē. 

Mirdz meži un sili zeltā un varā, 

un kvēlums šāds dīvainu brīnumu dara. 

Tu staigā caur klusuma apdvesto mežu - 

nu gluži kā jaunu un gluži kā svešu. 

Un mirdzuma savāda pilnas tev acis, 

kā būtu šo oktobra spožumu vācis. 

Un zaigainums neparasts lapotnēs kvēlo 

un kritušās lapās sveic vakaru vēlo, 

bet rudeņa saule vēl zvīļo tev pāri, 

kaut zvaigznes pirmās jau uzdzirkstī vāri. 
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Ai vasara, vasariņa 

 
Atpūta brīvā dabā var kļūt par lielisku 

piedzīvojumu. Tas ir veids, kā iet dabā un 

izglītoties. Tāpēc radās doma, organizēt  

bērniem atpūtas  pēcpusdienu brīvā dabā.  

21. augustā Pušas tautas namam sadarbojoties ar 

„Ponivillu”  notika pasākums ”Ai vasara, 

vasariņa.”   

 

 Pasākuma laikā bērni guva pirmo pieredzi 

iekurināt ugunskuru, uz ugunskura pagatavot 

pusdienas. Patīkami bija vērot, cik ar lietu 

aizrautību bērni darbojās, sagatavojot dārzeņus 

sautējumam. Kad darbi izdarīti, laiks bija 

atpūtai. Aktīvi pavadot laiku, spēlējot spēles un 

vizinoties ar laivu, laiks pagāja nemanot. 

Sautējums bija gatavs un visi tika aicināti 

nobaudīt kopīgi gatavoto maltīti. 

Paldies „Ponivillas saimniekiem par atsaucību, 

kā arī vecākiem, kuri kopā ar bērniem ņēma 

dalību šajā pasākumā

L.Ratnikas teksts 

D.Paplavskas foto 

 

 
Miķeļdienas gadatirgus 

 

Turpinot iesākto tradīciju, 27.septembrī, Pušas 

biedrība “Novus”, Pušas pagasta bērniem un 

jauniešiem, organizēja “Miķeļdienas gadatirgu”. 

Pasākuma laikā, bija aplūkojama dalībnieku, no 

augļiem un dārzeņiem veidoto kompozīciju 

izstāde, kā arī bērni tirgoja pašu sagatavotos un 

sagādātos našķus. Kad tirgošanās bija beigusies, 

klāt esošie piedalijās dažādās spēlēs, balvās 

saņemot dažādus gardumus. 

 

 

Par piedalīšanos izstādē, izstādes dalībnieki 

saņēma veicināšanas balvas un divi dalībnieki 

tika apbalvoti par pašu izaudzētiem ķirbjiem no 

pagājušā gadā dāvanā saņemtajām ķirbju 

sēklām. 

Lai gan dažādu iemeslu dēļ, dalībnieku skaits 

bija mazāks nekā ierasts, pasākums izvērtās par 

draudzīgu un jautru brīvā laika pavadīšanu 

bērniem un pārējiem apmeklētājiem. 

Pušas biedrība “Novus”, izsaka pateicību 

pagasta iedzīvotājiem, par atsaucību un 

piedalīšanos pasākumā, Pušas pagasta pārvaldei, 

par palīdzību pasākuma organizēšanā un I.K. 

“Lidijas LAPAS”, par aizdoto telti. 

Pušas biedrība “Novus” cer, ka būs iespējams 

arī turpmāk šo jauko tradīciju turpināt, cerams 

vēl kuplākā skaitā! 

R.Litke, Pušas biedrības „Novus” biedrs 
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Konkurss „Pušas pagasta sakoptākā sēta” ir noslēdzies 

 
 

Šogad Pušas pagasta pārvalde no 15. jūlija līdz 

01. oktobrim organizēja konkursu „Pušas 

pagasta sakoptākā sēta”. Pieteikt konkursam 

savu vai cita īpašumu varēja līdz 15. jūlijam 

jebkura fiziska vai juridiska persona, īpašuma 

īpašnieks, apsaimniekotājs vai pilnvarota 

persona. 

Dalībai konkursam tika saņemti piecpatsmit 

pieteikumi. Konkursa vērtēšanas komisija triju 

cilvēku sastāvā: Iedzīvotāju  konsultatīvās 

padomes loceklis  Jāzeps Mazalevskis, konkursa 

vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, Pušas 

pagasta tautas nama vokālā ansambļa 

„Volyudzeitis” vadītāja Rita Babre, neatkarīgs 

vērtētājs Ināra Lāce augustā apciemoja tās lauku 

viensētas un ciemata individuālās sētas, kuras 

piekrita dalībai konkursa. Kopskaitā tika 

apciemotas piecas ciemata individuālās sētas un 

divas lauku viensētas. 

 Izvirzītie kritēriji apsver gandrīz visu, kas sētās 

varētu būt redzams. Desmit punktu sistēmā tika 

vērtēts sētas kopskats, plānojums, iebraucamais 

ceļš, parādes ieeja, zālājs. Uzmanība tika 

pievērsta  Valsts karogam paredzētajai vietai,                                            

 

dekoratīvajiem kokiem, krūmiem un 

stādījumiem. Svarīga arī bija autostāvvieta un 

atkritumu savākšanas iespējas. Katru sētu 

izdaiļo kaut kas īpašs, iekārtoti bērnu laukumi, 

karoga masts, apgleznota pastkastīte, bruģēts 

pagalms. Patīkami bija tas, ka mājai tuvojoties 

pamanāms tās nosaukums. Vēl konkursā arī tika 

paredzēti papildus punkti, ja nu redzams, kas 

oriģināls, īpašs akcents ”odziņa” vides dizaina 

vai teritorijas labiekārtošanā. 

Katrā grupā gan lauku viensētā, gan individuāli 

dzīvojamajā mājā tiks piešķirta viena galvenā 

balva plāksnīte „. Sakoptākā individuālā 

dzīvojamā māja Pušas ciematā” un „Sakoptākā 

lauku sēta”, saņems galvenās balvas ieguvēji, kā 

arī Pušas pagasta pateicības rakstu. Savukārt 

pārējiem dalībniekiem tiks pasniegtas 

veicināšanas balvas. Svinīgais apbalvošanas 

brīdis notiks Latvijas Republikas Proklamēšanas 

dienai veltītajā pasākumā,18. novembrī. 

 

 

L.Ratnikas teksts  

 

 

 

Gleznu izstāde „Dievnami gleznās” 

 

 

Pušas pagasta tautas namā no 21. septembra līdz 

16. oktobrim bija vērojama Maltas pagastu 

apvienības dievnamu gleznu izstāde „Dievnami  

gleznās.”  

 

 

 

 

 
 

 

Rēzeknes novada dienu ietvaros, Maltas pagasta 

apvienībā esošie pagasti apvienojās vienā 

veselumā, kur par vienojošo elementu tika  

izvēlēti dievnami, kas 1.- 17. jūlijam mākslas 

plenēra laikā tika iemūžināti. Esošos dievnamus 

gleznās iemūžināja profesionālas mākslinieces: 

Vēsma Ušpele, Ilze Griezāne, Vija Stupāne, 

Agita Ritiņa, Tatjana Višņakova, un Dzintra 

Romanovska. 

 

 

L.Ratnikas teksts un foto
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Sabiedriskās vietās būs jālieto maskas: ierobežojumi skars arī privātus pasākumus 
 
 

• Sabiedriskās vietās – veikalos un citviet 

– no 14.oktobra jāvalkā sejas maska. 

• Pasākumos ar personalizētām sēdvietām 

varēs nevilkt masku. 

• Bāri, kafejnīcas, restorāni (arī ēdinātāji) 

varēs strādāt līdz pusnaktij. 

• Pie viena galdiņa turpmāk varēs sēdēt 

četri cilvēki. 

• Privātos pasākumos varēs pulcēties 30 

cilvēki iekšā un 300 ārā. 

• Nedēļā pēc brīvlaika visām 7.–12. 

klasēm plānotas attālinātās mācības. 

• Interešu izglītība klātienē varēs notikt 

tikai individuāli. 

• Amatiermākslas kolektīvi arī klātienē 

vairs nevarēs tikties. 

• Maskas sabiedriskās vietās  

Sabiedriskās vietās būs jālieto mutes un deguna  

 

aizsegi (medicīniskā vai nemedicīniskā  

(higiēniskā) sejas maska vai vizieris, vai 

vairogs). 

Maskas jāvelk tirdzniecības vietās (veikalos, 

tajā skaitā, lielveikalos, pastā, benzīntankā un 

citās vietās, kur notiek tirdzniecība), dzelzceļa 

stacijās, autoostās, lidostās, kultūras vietās un 

reliģiskās darbības veikšanas vietās. 

Maskas nav jāvelk, ja kādās no šīm vietām 

notiek pasākums, kurā ir personalizētas 

sēdvietas. 

Mutes un deguna aizsegi ir jālieto arī 

darbiniekiem, kas strādā minētajās vietās un no 

apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru. 

Pienākumu lietot mutes un deguna aizsegus ir 

paredzēts ieviest no 14. oktobra, lai pēc iespējas 

ātrāk uzsāktu Covid-19 ierobežošanas 

pasākumus plašākā sabiedrībai.

 

Bibliotēkas jaunieguvumi

Pušas pagasta bibliotēkas krājums tika 

papildināts ar 32 jaunām grāmatām 

pieaugušajiem, populāru rakstnieku romāni, 

kriminālromāni, stāsti, un ilustratīvām pasaku 

grāmatām bērniem.  Neliels ieskats dažas no 

tām:  Karīnas Račko romāns „Netīrā.” Slavenā 

modele un influencere Flēra Jirgensone 

nolēmusi Ziemassvētku brīvdienas pavadīt 

vienatnē savrupā lauku viesu namā. Jaunā 

sieviete slēpj rētas uz plaukstu locītavām un 

nesekmīgi pūlas atgūties no traumatiskām, 

zemiskuma un liekulības pilnām 

attiecībām.Zaudējusi romantiskas ilūzijas, Flēra, 

lai remdētu dvēseles sāpes, mēģina pavedināt 

viesu nama īpašnieku – izskatīgo un jūras vēju 

rūdīto vientuļnieku Matiasu Freineru –, taču, par 

spīti tam, ka vīrieša iekāre ir nepārprotama, 

saņem atraidījumu. Lai arī Matiass atsakās 

pārgulēt ar Flēru, viņi pamazām satuvinās, un 

izrādās, ka abu sāpīgajā pagātnē ir vairāk 

kopīga, nekā sākotnēji šķiet. Viņi labi zina – 

nekas nespēj sakropļot tik nežēlīgi kā netīras 

jūtu spēles… 

Daces Judinas mūsdienu ironisko detektīvu 

sērijas "Izmeklē Anna Elizabete" 13. grāmata 

"Pēdas putekļos".Pēc vizītes pie Ķesterkalnu 

reģes Silvijas uz naksnīgās šosejas mīklainā 

avārijā iet bojā ziņu aģentūras īpašnieks Tuncis; 

viņa auto lūžņos atrodas ģenerālim Bozem 

nolaupītie dokumenti. Melnpils mērs Poķis pēc 

pamatīga tusiņa tiek ierullēts asfaltā. Abi upuri 

saistīti ar skandalozo politisko spēku Mājai un 

Ģimenei, kas iecerējusi atdzimt ar jaunu līderi. 

Bet no Sanktpēterburgas tiesu arhīva izgaisusi 

deviņkārtējā slepkavas lieta. Pēdas ved uz 

Rīgu... 

Tuvējo vēlēšanu gaisotnē šie notikumi rada 

sprādzienbīstamu gaisotni, kas var apdraudēt ne 

tikai Bozes un Kaķīša, bet daudzu amatpersonu 

karjeru un dzīvību.Tikmēr Dambergs ar 

māsadēlu Juri un komisāru Kraftigu Ēģiptē 

meklē Scarabeo-Tour pazudušās darbinieces un 

Egona māsu Rasmu. Anna Elizabete devusies 

līdzi, lai atgūtu veselību, taču tiek ievilkta 

bīstamā spēlē un sastop savu bērnu dienu 

murgu...Jaunās grāmatas tiks izsniegtas sākot ar 

novemi.

Atbildīgais par izdevumu L.Ratnika 

(liga.ratnika@rezeknesnovads.lv) 

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde                                           



 


