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Ārkārtējo situāciju Covid-19 dēļ pagarina
Īsumā:
•
Valdība lēmusi
situāciju līdz 6. aprīlim.

pagarināt

ārkārtējo

•
Lai palēninātu Covid-19 jauno vīrusu
izplatīšanos , no 11. Līdz 25. februārim nenotiks
regulārie starptautiskie pārvadājumi starp
Latviju un Lielbritāniju, Īriju un Portugāli.
Ieceļot drīkstēs neatliekamu un būtisku iemeslu
dēļ.
•
No 8. februāra tiek atcelti tirgojamo
preču ierobežojumi pārtikas un higiēnas preču

veikalos, kuri tirgo nemazāk kā 70 % no preču
sortimenta. Vienlaikus Ministru kabinets lēmis
pastiprināt drošības pasākumus tirdzniecības
vietās.
•
No 8. februāra tirdzniecība klātienē ir
ļauta grāmatnīcām, lēma valdība.
•
No 8. februāra klātienē ir ļauts tirgot
sēklas, substrātus un deratizācijas līdzekļus.
Tirgot varēs arī elektropreču aksesuārus,
piemēram, vadus, pagarinātājus, lādētājus.

Zemessardzes mācības Rēzeknes novadā
Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. kaujas
atbalsta bataljonam no šī gada 15. līdz 19.
februārim ir paredzēta bataljona karavīru
apmācība Rēzeknes novada pašvaldību (Maltas,
Mākoņkalna, Pušas) teritorijā un to apkārtnē.
Mācībās tiks iesaistīti līdz 90 karavīriem, kuri
pārvietosies pa koplietošanas ceļiem un
mežainiem apvidiem. Mācību teritorijā netiks
izmantota nekāda veida munīcija un imitācijas

līdzekļi. Pa koplietošanas ceļiem pārvietosies
militārais transports un karavīri ar ieročiem. Pēc
nodarbībām mācību vieta tiks sakopta.
Atbildīgā amatpersona par apmācībām–
virsleitnants
Ņikita
Šeršņovs,
mob.tālr.
26355512.
Kaprāle (OR-4) Gunta Zīmele
ZS 3.LBde 36. kaujas atbalsta bataljona Civilās
sadarbības (S-5) nodaļas speciāliste

Bibliotēkā pieejamā periodika 2021.gadā

Šogad bibliotēkā būs pieejami šādi žurnāli:
”A12’’ „Annas Psihaloģija” „Dārza Pasaule”,
„Ieva”, „Ilustrētā Pasaules Vēsture”, „Ir”,
„Kas jauns”, „Ko ārsti tev nestāsta”,” 100
labi padomi”, ”Leģendas”, „Noslēpumi un

fakti”, ”Planētas noslēpumi”, „Santa”,
„Veselība”. Pirms došanās uz bibliotēku
lūdzam interesējošos žurnālus izvēlēties un
rezervēt pa tālruni 28325655.
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Zemledus makšķerēšanas sacensības citā formātā

Šogad ziema mūs lutina , jo varam izbaudīt
visus ziemas priekus slidot, slēpot, vizināties ar
ragavām
un
arī
izbaudīt
zemledus
makšķerēšanu. Lai gan nedaudz savādāk kā
ierasts,
šogad
zemledus
makšķerēšanas
sacensības notika citādā formātā. 23. janvārī
zemledus makšķerēšanas piekritēji varēja veltīt
laiku ķerot lomu tepat Pušas ezerā.
Dalībniekiem bija jānoķer loms, individuāli

jānofotografējas pie afišas pludmalē, bilde
jāatsūta uz WhatsApp komentārā norādot loma
svaru.
Rezultāti tika apkopoti, visi dalībnieki saņēma
individuāli sagatavotās balvas. Cerēsim, ka
nākamais gads būs veselīgāks un mēs varēsim
tikties kā ierasts kuplākā dalībnieki pulkā.
Paldies visiem, kas piedalījās! Ne asakas!
L.Ratnikas teksts
I.Dzenes foto

Informatīvo izdevumu veidotāji apgūst mediju prasmes
Rēzeknes novada informatīvo izdevumu
veidotāji, piedalījās projektā „Mediju klubs”, ko
organizēja biedrība „Viedokļu līderu skola”.
Nodarbībās dalību ņēma arī vietējie ietekmes
līderi- žurnālisti, Rēzeknes novada informatīvo
izdevumu veidotāji, bibliotekāri, kultūras namu
vadītāji un citi interesenti. Dalībnieki tika
aicināti izvērtēt savus interneta lietošanas
paradumus, iemācīties kritisko domāšanu un
veidot jaunu draugu loku. Projektā tika
paredzētas vairākas nodarbības- tiešsaistē.
Nodarbībās tika pievērsta uzmanība kā atšķirt
dezinformāciju,
sadarbība
ar
vietējiem

medijiem, tika mācītas jaunākās tendences
digitālajā fotogrāfijā kā arī notika diskusijas par
sociālo mediju satura veidošanu- priekšrocībām
un trūkumiem, komunikācijas ētiku sociālajos
medijos.
Projekta
atbalstītāji
British
Council
pārstāvniecība Latvijā, Rēzeknes novads,
Rēzeknes Tehnaloģiju Akadēmija.
Pēc dalības projektā dalībniekiem pēc
pieprasījuma tika izsniegtas apliecības.
L.Ratnikas teksts
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Bibliotēkas jaunieguvumi bērniem un jauniešiem

Pagājušajā gadā Pušas pagasta bibliotēkā tika
iepirktas jaunas krāsainas, interesantas grāmatas
bērniem un jauniešiem. Krājums tika papildināts
no pašvaldības budžeta paredzētajiem kopējiem
līdzekļiem, kā arī liela nozīme bija Latvijas
Republikas Kultūras ministrijas atbalstītajam
projektam ”Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas
publiskajām bibliotēkām.” Projekta ietvaros
dāvinājuma kārtā Pušas pagasta bibliotēkas
krājums tika papildināts ar latviešu rakstnieku
un tulkoto literatūru, tajā skaitā bērnu un
jauniešu literatūru.
Tagad bibliotēkā
bērniem ir pieejamas
aizraujošas, noslēpumainas stāstu grāmatas, kur
kopā ar „supervaroņiem” izbaudīs pārsteigumus,
fantāziju un jautrus notikumus.
Pieejamas ir arī jaunas komiksu, dzejoļu un
fabulu grāmatas.

Mazajiem lasītājiem krājums tika papildināts ar
ilustratīvi košām bilžu, spēļu –rotaļu, pasaku
grāmatām, kas palīdzēs attīstīt iztēli, papildinās
vārdu krājumu un
iedvesmos
bērnus
noklausīties vakara pasaciņu.
Savukārt jauniešiem grāmatu krājums tika
papildināts ar stāstu grāmatām, kur ir ikdienišķi
notikumi, situācijas, pārgalvīgi varoņdarbi,
spilgtas emocijas, mitaloģiskas būtnes.

Pirms došanās uz bibliotēku piesaki sev
interesējošo grāmatu pa tālruni 28325655.
Būsim atbildīgi izvairīsimies no liekas,
ilgstošas uzturēšanās sabiedriskās vietās!

L.Ratnikas teksts un foto
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Rēzeknes novada Sociālā dienesta informācija
GMI slieksnis no 2021.gada 1.janvāra
109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;
76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis no 2021.gada 1.janvāra
272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;
190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
!!! Izziņas par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, piemērojot jauno algoritmu, tiks
izsniegtas no tā brīža, kad stāsies spēkā pašvaldības saistošos noteikumos noteiktais maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu slieksnis, piemērojot likumā “Par sociālo drošību” noteikto minimālo
ienākumu sliekšņu noteikšanas metodi.
Mājokļa pabalsts ir viens no diviem pamata sociālās palīdzības pabalstiem kas tiek izmaksāts no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
!!! Mājokļa pabalsta aprēķinā kopējo cietā kurināmā iegādes izmaksu summu iekļauj viena mēneša
mājsaimniecības izdevumos.
Izdevumi individuālas apkures nodrošināšanai mājoklī ar cieto kurināmo (malka, ogles, briketes,
granulas u.c.) no 01.01.2021. notiek atbilstoši kurināmā iegādes izdevumus apliecinošā dokumentā
norādītai summai, bet ne vairāk kā 6 euro par mājokļa 1 m2 kalendārajā gadā;
Ja ģimenei (personai) līdz 2021.gada 30.jūnijam atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir
piešķirts dzīvokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei, pašvaldības sociālais dienests nodrošina mājokļa
pabalsta cietā kurināmā iegādei pārrēķinu atbilstoši jaunajam regulējumam, kas stājas spēkā 2021.gada
1.aprīlī, un starpību par laika periodu no 2021. gada 1. janvāra izmaksā līdz 2021. gada 31.decembrim
Neskaidrību gadījumā iedzīvotājiem nepieciešams griezties Pušas pagasta pārvaldē pie sociālā
darbinieka. Klientu pieņemšana notiek trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00.
Tālrunis uzziņām 29289623.

Atbildīgais par izdevumu L.Ratnika
(liga.ratnika@rezeknesnovads.lv)
Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde

