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Atkal pavasaris plaukst... 

 

Plaukst pumpuri. Saule silda aizvien vairāk… Tieši tā arī notiek! Ik gadus – aizvien un aizvien no 

jauna. Taču nezin kāpēc vēl neviens nav sūrojies, ka tas viņam būtu apnicis. Kāpēc? Manuprāt, tāpēc, ka 

paši esam šajā procesā iekšā! Ne tikai vērojam, bet izdzīvojam, izsmaržojam, izgaršojam… 

Pavasara atmoda sākas ar skaņām: palāšu pilēšanu; gulbju spārnu švīkstiem; marta kaķu 

dziesmām; pirmajiem cīruļiem un – klau! – cik nu vairs atlicis līdz koku lapotņu šalkām un dzeguzēm?! 

Nākamās mostas krāsas: vispirms – debesu zilgme kļūst dziļāka, bērzu galotnes no neizteiksmīgi 

pelēkām pārtop vispirms brūnganās, tad – zaļganās, smaragdzaļās… Debesu saules zaķīši sakrīt 

mežmalās, un mēs tos nosaucam par vizbulītēm… Saule pēkšņi liek starot visām savām “mazajām 

māsām"- māllēpenēm, narcisēm, pienenēm, purenēm… 

Ak, un kur tad vēl smaržas! Zāles asnu parādīšanos mēs agros pavasara rītos vispirms sajūtam ar 

ožu, un tikai tad ieraugām! Tāpat tas ir arī ar bērzu un papeļu plaukšanu. Kuram gan ne reizi mūžā nav 

bijis dzeltens degungals, ostot pienenes!? Un tālāk… sākas īstas smaržu orģijas! Katra narcise, katra tulpe, 

katrs… zieds smaržo savādāk! 

Lūk, lūk! Tieši tāpēc jau mums neapnīk gadalaiku mija, ka sajūtamies tās līdzdalībnieki! Ka 

protam būt gan vērotāji, izdzīvojot pavasari skaņās, krāsās un smaržās, gan izjūtam vajadzību 

līdzdarboties dabas atmodas procesos: sakopjot tuvāko – un ne tikai tuvāko – apkārtni, arot, sējot, stādot, 

kopjot un lolojot… 

Varbūt pamēģināsim tā – ne vien pavasarī, bet arī vasarā, rudenī, ziemā? Jo katram gadalaikam ir 

savs krāšņums un savi labumi. Pamēģināsim tā – ikviens un ik dienu! Jo katrs mēs esam tik skaisti, cik 

sevī atspoguļojam dabas skaistumu. Un tik gudri, cik gudri iekļaujamies tās procesos. Tik bagāti, cik paši 

sastrādājuši, redzējuši, izzinājuši un – visbeidzot – novērtējuši. 
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Literāri muzikālā pēcpusdiena „Ziedošā” 

 

Sieviete ir iedvesmas avots gan ģimenē, 

gan sabiedrībā, jo katram ir ar kaut ko īpaša, 

unikāla un noteikti mīloša. Sievietes latviešu 

dzejā vienmēr ir bijušas kā noslēpumaini ziedi. 

Par godu Starptautiskajai sieviešu solidaritātes 

dienai 8. martā Pušas tautas namā notika  literāri  

muzikālā pēcpusdiena. Šogad ciemos tika 

aicināta mūsu novada dzejniece Līvija 

Liepdruviete, kas raksta dzejoļus ne tikai 

pieaugušajiem, bet arī bērniem. Dzejoļi tiek 

rakstīti latviešu un latgaliešu valodā. Pasākuma 

laikā dzejniece iepazīstināja gan pati ar sevi, gan  

 

nedzudz pastāstīja par savu ģimeni, iesaistījās 

diskusijās, klātesošajiem veltīja sirsnīgu radošo 

darbu lasījumu. Dzeju papildināja muzikāls 

sniegums no  Griškānu tautas nama vokālais 

ansamblis „Vōrpeņa”, kuri ar skanīgām un 

skaistām latviešu dziesmām priecēja klātesošos.  

Nobeigumā tika pasniegti ziedi, teikti pateicības 

vārdi rakstniecei un vokālajam ansamblim un 

kopīga sarūpētā cienasta un tējas baudīšana. 

Paldies par atsaucību, dzejniecei Līvija 

Liepdruvietei , Griškānu tautas nama vokālajam 

ansamblim ”Vōpenai”, kā arī skatītājiem, kas 

atnāca uz pasākumu. 

 

L.Ratnikas teksts 

E.Kolītes foto 

 

Ciemojās Ratniekos 

 

Pirms lielās pavasara sējas un lauku 

darbiem, 6. martā Čornajas pagasta Ratnieku 

tautas namā notika pasākums „Ak pavasari, ak 

pavasari”, kur tika godināti zemnieki, 

lauksaimnieki un  

 

 

uzņēmēji. Pasākumā dalību ņēma arī  Pušas 

tautas nama dramatiskais kolektīvs un vokālais 

ansamblis „Volyudzeitis”. 

                                                

                                                L.Ratnikas teksts 
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Jauno talantu parāde “Vara Talants” 

Bērzgales kultūras namā 6. martā atkal 

kopā pulcējās jaunie talanti, lai šovā „Vara 

Talants 2020” atklātu savus talantus. Dziesmu, 

deju un prasmju šovs „Vara Talants” ir viens no 

pazīstamākajiem un lielākajiem bērnu un 

jauniešu pasākumiem Rēzeknes novadā. Šogad 

Talantu šovs pulcināja 22 izpildītājus un 

kolektīvus, vairāk nekā 100 dalībniekus no 

dažādām Rēzeknes novada skolām, jauniešu 

centriem un Rēzeknes pilsētas. Dalībnieki gan 

individuāli, gan grupās, gan kolektīvos atklāja 

savus dziedāšanas, muzicēšanas, daiļlasīšanas un 

dejošanas talantus. „Vara Talantā 2020” 

piedalījās arī Pušas pagasta bērnu un jauniešu 

deju grupa "Zumba " četru cilvēku sastāvā.  

Meitenes uzstājās ar deju "Mix" un parādīja labus 

rezultātus. Paldies meitenēm par ieguldīto darbu! 
 

             

   Indra Dzene, jaunatnes lietu speciāliste 

 

                                                                                                
Amatierteātru saiets Sakstagalā 

 

Ar smiekliem mēs atveram diezgan spilgtu 

emociju amplitūdu, kad esam bezgala priecīgi 

par muļķībām, jokiem, pārsteigumiem. Tādos 

brīžos mēs nedaudz kļūstam kā bērni, kurus vēl 

kaut kas var pārsteigt. Mēs atbrīvojamies no 

pieauguša cilvēka raizēm un svarīguma sejas 

izteiksmē.Smieklu pilnā gaisotnē 29. Februārī 

Sakstagala Sabiedrisko aktivitāšu centrā notika 

amatierteātru saiets „Sajuitu spryksti”, kurā 

dalību ņēma arī pušānieši ar skeču „Vōrdotoja”,  

 

sasmīdinot skatītājus ar jautru starpgadījumu „iz 

dzīves”. 

Pasākumā piedalījās arī teātri no Griškāniem, 

Ratniekiem, Mākoņkalna, Maltas, Lendžiem, 

Kaunatas, Nautrēniem, Viļāniem Tilžas un 

Sakstagala. 

Liels paldies atsaucīgajiem aktieriem un 

kuplajam atbalstītāju pulciņam, kuri brauca līdzi 

aktieriem!                                                   
 

L.Ratnikas teksts 
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Latgaļu saīts jeb „Čangaļu olimpiāde” 

 
28. februārī Ozolaines tautas namā notika 

„Čangaļu olimpiāde” Olimpiādē dalību ņēma 

septiņas komandas no Rēzeknes, Nautrēniem, 

Ozolaines un Verēmu apvienotā komanda, 

Lūznavas, Kaunatas apvienības, Dekšārēm un 

Pušas. Pirms sacensībām pasākumu atklāja 

māksliniece un dziesminiece Džeina Gavare ar 

gleznu izstādi un lirisku dziedājumu. Gleznu 

izstādi papildināja Jura Gavara klūgu pinumi.  

Kad atklāšanas daļa bija izskanējusi, tad varēja 

sākties olimpiāde, kur katra komanda pastāstīja 

par sevi, prezentēja savu nosaukumu un devīzi, 

kā arī savu mājasdarbu – īsto latgalisko ēdienu. 

Pušas komandas nosaukums bija „Taļcinīki”, 

mājas darbs, latgaliskais ēdiens- asuškas, kas 

raksturo latgalisko virtuvi , un kā izrādījās, šo 

ēdienu bija sagatavojušas vairākas komandas.  

Šim  latgaliskajam ēdienam dažādos mūsu 

novada nostūros ir dažādi nosaukumi. Pie mums 

tās ir asuškas, citur „kukalkys” vai „babys 

kļockas”. Citas komandas galdā cēla „zierņu 

kļockas”, latgaliskos kartupeļu salātus, 

kartupeļus ar biezpienu un siļķi, kā arī linsēklu 

eļļu ar rudzu maizi. Prezentētie ēdieni, tika 

novietoti uz kopīgā Latgaliskā galda zālē, kuram 

bija ierādīta īpaši noformēta vieta, lai pēc tam to 

visu kopīgi baudītu un sajustu latgaliskās 

virtuves garšu un smaržu. 

Pēc tam komandām bija jātiek galā ar 

uzdevumiem: jārisina krustvārdu mīkla pareizi 

skaidrojot senos latgaliskos vārdus, jāsaliek 

paruna, jāieliek trūkstošie vārdi tautasdziesmā, 

jāatbild uz dažādiem jautājumiem par Latgales 

vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, mūziku, 

ievērojamām personām. Komandām arī tika 

iedotas kartes, kur ierobežotā laikā bija jāatzīmē 

Rēzeknes novada pagastu atrašanās vieta. 

 
 

Pēc kopvērtējuma, visas komandas bija cīnījušās 

labi uzrādot gandrīz vienādus rezultātus. Lai gan 

Pušas komanda vietu neieguva, bet gūtās 

patīkamās emocijas vēl ilgi paliks atmiņā. 

Pēc uzvarētāju apbalvošanas visiem par prieku  

uzstājās latgaliešu grupa „Dabasu durovys”. 

 

 
 

Paldies Pušas komandas dalībniekiem par 

pieņemto uzaicinājumu un izaicinājumu 

piedalīties pasākumā, par jauko, sirsnīgo un 

draudzīgo atmosfēru, un kopā būšanu! 

                                                 

                                                  L.Ratnikas teksts 

                               I.Ratnika, A.Rutkovskas foto
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Valdība pagarina ārkārtējo situāciju līdz 12. maijam 

 
Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Ministru 

kabinets ir izsludinājis ārkārtējās situācijas 

pagarinājumu līdz šī gada 12. maijam, tādējādi 

pagarinot 12. marta valdības rīkojuma par 

“Ārkārtējās situācijas izsludināšanu” darbības 

laiku. 

Jau šobrīd, ārkārtējās situācijas laikā, ir aizliegti 

jebkādi privāti pasākumi, izņemot bēru 

ceremonijas ārtelpās ar nosacījumu, ka tiek 

ievērota savstarpējā divu metru distance starp 

personām un spēkā paturot visus iepriekš 

ieviestos drošības noteikumus. 

ŅEMOT VĒRĀ TO, KA VALSTĪ LĪDZ ŠĪ 

GADA 12.MAIJAM TIKA PAGARINĀTA 

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJA COVID-19 VĪRUSA 

IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI,PUŠAS 

BIBLIOTĒKA, PUŠAS TN, BĒRNU, 

JAUNIEŠU UN ĢIMEŅU BRĪVĀ LAIKA 

PAVADĪŠANAS CENTRS, PUŠAS PAGASTA 

PĀRVALDE  LĪDZ 12.05.2020. DARBU 

ORGANIZĒ ATTĀLINĀTI. SKAIDRAS 

NAUDAS DARĪJUMI NETIEK VEIKTI. 

PUŠAS PAGASTA PĀRVALDE, TĀLRUNIS 

UZZIŅĀM: 29398491,64646045. PUŠAS 

PAGASTA BIBLIOTĒKA, TĀLR. 28325655. 

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKS, 

TĀLR:29289623:28308382, ZEMESLIETU 

SPECIĀLISTS, TĀLR:26156607, MALTAS 

BĀREŅTIESAS LOCEKLES JEĻENAS 

FIĻIMONOVAS TĀLRUNIS 

SAZIŅAI:29110985. 

 
Rēzeknes novadā skolēniem no maznodrošinātam, trūcīgām, daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm 

tiks piegādātas pārtikas pakas. 

 

 

Rēzeknes novada dome 2. aprīļa sēdē pieņēma 

lēmumu nodrošināt pabalstu ēdināšanai 

vispārējās izglītības iestādēs un pirmskolas 

izglītības iestādēs trūcīgu, maznodrošinātu, 

daudzbērnu vai aizbildņu ģimeņu bērniem 

ārkārtējās situācijas un attālinātās izglītības 

nodrošināšanas apstākļos. Pabalsta saņēmēji – 

Rēzeknes novada deklarētās personas. Pabalsta 

apmērs – viens eiro dienā.  Aprēķins tiks veikts 

no 13. marta, kad skolās tika pārtrauktas 

mācības, izņemot brīvdienas, valsts svinamās 

svētku dienas, sestdienas un svētdienas. 

 

Pārtikas pakas komplektēs un piegādās pagastu 

pārvaldes vienreiz divās nedēļās. Pagastu 

pārvalžu darbiniekiem tiks sniegti metodiskie 

norādījumi, kā tās komplektēt, lai bērni iespēju 

robežās saņemtu pilnvērtīgāku uzturu un lai paku 

saturs nedublētos ar Eiropas atbalsta fonda 

pārtikas pakām “Eiropas atbalsta pakas 

vistrūcīgākajiem”, kurās ir plašs Latvijā ražots 

produktu klāsts - milti, eļļa, sautēta cūkgaļa, 

manna, sausais piens, sausais olu maisījums, 

sausais kartupeļu biezenis, iebiezināts piens, citi 

produkti – kopā 15 preču pozīcijas. 

 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests 

aprēķinājis, ka šobrīd novadā 558 bērni, kuri 

atbilst minētajai mērķgrupai. Pakas pēc to 

komplektēšanas izvadās pagastu pārvalžu 

darbinieki.

 

 

 

 

 

Līdz 12.maijam visās NVA filiālēs saziņa ar klientiem un sadarbības partneriem notiek attālināti, 

aktualizēts klientu klātienes NVA apmeklējuma datumu pārcelšanas grafiks 

 

 

Ņemot vērā to, ka valstī līdz šī gada 12.maijam 

tika pagarināta ārkārtas situācija Covid-19 vīrusa 

izplatības ierobežošanai, Nodarbinātības valsts 

aģentūra (NVA) informē, ka arī visās NVA 

filiālēs  saziņa ar klientiem un sadarbības 

partneriem attālināti notiks līdz 12.maijam. 

Atgādinām, ka līdz 12.maijam arī iesniegumi par 
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bezdarbnieka statusa piešķiršanu tiek pieņemti 

tikai neklātienē. 

 

 

INFORMĀCIJAI 

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka 

bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuriem 

klātienes vizītes  apmeklējuma datums  Pušas  

 

 

 

 

 

pagastā bija nozīmēts 17.aprīlis , 

tiek pārcelts  uz 2020.gada 18.jūniju. 

 

 

 

Informējam, ka Lauku atbalsta dienests šajā ārkārtas situācijā turpina savu darba procesu: 

 

 

Visu nepieciešamo atbalstu klientiem dienests 

sniedz pa tālruni 67095000 – šādi iespējams 

saņemt ne tikai konsultācijas, bet dienesta 

darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā var 

aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu; 

Dienesta speciālisti līdz šā gada 8.maijam pa 

tālruni sazināsies ar tiem klientiem, kuriem 

iepriekšējā gadā bija nepaciešama klātienes 

palīdzība iesniegumu aizpildīšanā, lai 

noskaidrotu, vai palīdzība nepieciešama arī 

šogad. Šāda palīdzība tiks sniegta tikai tiem 

klientiem, kuri paši nevar aizpildīt iesniegumu 

EPS; 

Arī LLKC konsultanti veiks klientu apkalpošanu 

neklātienē un telefoniski sazināsies ar tiem 

klientiem, kuriem sniedza palīdzību Vienotā 

iesnieguma aizpildīšanā 2019. gadā. 

Pieteikšanās platību maksājumiem 2020.gadam 

no 8 aprīļa līdz 15. jūnijam. 

 

 

 

Par nokavējuma naudas nepiemērošanu fiziskām personām par termiņā 

nesamaksātajiem maksājumiem ārkārtējas situācijas gadījumā 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot 

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu 

Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas 

izsludināšanu” un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2020.gada 26.marta priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome n o l e m j: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 

kapitālsabiedrībām un pagastu apvienībām 

nepiemērot fiziskām personām nokavējuma 

naudu par termiņā nesamaksātajiem 

2020.gada februārī, martā un aprīlī 

aprēķinātajiem komunālajiem pakalpojumiem 

un īres maksājumiem. 

2. Rēzeknes novada pašvaldības pagastu 

apvienībām nepiemērot nokavējuma naudu 

fiziskām personām par termiņā nesamaksātajiem 

2020.gada 1.ceturksnī 

aprēķinātajiem zemes nomas maksājumiem. 

3. Rēzeknes novada pašvaldības pagastu 

apvienībām nepiemērot nokavējuma naudu 

fiziskām personām par termiņā nesamaksātajiem 

2020.gada marta un aprīļa 

atliktajiem maksājumiem no vēl nesamaksātās 

nekustamā īpašuma pirkuma maksas 

daļas. 

4. Šajā lēmumā noteiktais maksājumu režīms 

attiecas tikai uz tekošajiem 

maksājumiem 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgais par izdevumu L.Ratnika 

( liga.ratnika@rezeknesnovads.lv) 

Izdevējs;Pušas pagasta pārvalde                            
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