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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Trīs baltas patiesības nemanāmas iet pa gadu takām:
Ir pirmā Labestība katrā vārdā, ko mēs sakām,
Tai blakus Godīgums, kam jāvalda starp mums,
Un ja vēl Pienākums šiem diviem mērķiem līdzi iet,
Tad Jaunā gadā citas laimes nevēliet!

Cienījamie Maltas pagasta iedzīvotāji!
Šajos Ziemassvētkos novēlu piedzīvot mazus un lielus

brīnumus, izbaudīt tos kopā ar saviem tuvajiem un mīļajiem, jo nav
tik būtiski, ko mēs darām, – mazus vai lielus darbus, sakām daudz
vai maz, uzsmaidām sirsnīgi vai vienkārši esam viens otram
blakus, – svarīgākais, ka darām to no sirds. 

Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt brīnumus, piepildīt
mazus un lielus sapņus, saglabāt ticību, ka mēs katrs un visi kopā
spējam radīt brīnumus!

Gaišus Ziemassvētkus! Lai Jaunā gadā piepildās tas,
kas vecajā meklēts un neatrasts!

Maltas pagasta pārvaldes vārdā –
pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra

Trešajā Adventē  Kultūras namā notika vakarēšana
Trešajā Adventa svētdienā Maltas KN aicināja

maltiešus un ciemiņus uz kopābūšanu, vakarēšanu. 
Rozentovas katoļu draudzes prāvests Rinalds

Broks aizdedza trešo sveci Adventa vainagā un ar
vēstījumu par šo kluso pārdomu laiku ienesa svē -
tību, mieru un mīlestību mūsu kopējās mājās – Kul -
tūras namā. Zaļais vainags ar sudraboti baltu ro -
tājumu, baltas degošas sveces, Adventes dzies mas –
tā iesākās mūsu vakarēšana. 

Maliņā no viesiem klusi, bet čakli kārtējo jostu
auda īstena lat gaļu sieva, sīksta, ar savu pārliecī bu,
zināšanām, dzīves gudrību un milzīgu Latgales pat -
riotismu sirdī. Annai Babrei nākamgad jan vārī 
89. dzimšanas diena svinama, bet viņa tik auž
rakstus jostās. Tā pat Ziemassvētku stāsts iz dzīves
An nas kundzei bija stāstāms. Viņas vecmāmiņa kat -
ru vaka ru stāstījusi pasaku. Pasakas nekad neaptrū -
kās, neatkārtojās, un bija milzīga interese tās klau -
sīties. Tās nebija pasakas, tā tika izstāstīta vecmā -
mi ņas dzīve un reizē arī dzīve Lat ga lē. To Annas
kundze sapratusi daudz vēlāk. Tagad arī pati sa -
viem maz bērniem un mazmazbērniem stāsta pasa -
kas iz dzīves un ar smaidu saka: «Es pati esmu vēs -
tu res grāmata, vēl dzīva.» 

Savukārt kora «Madariņa» un diriģentes Kristīnes
Zeltiņas stāsts aicināja atcerēties pirmo kora «Ma -
dariņa» diriģentu un kora dibinātāju Zigfrīdu Migli -
nīku, kurš jau aiz saulē. Bet viņa komponētās dzies -
mas un smaidīgais Ziģis noraugās mūsos no tikko
izdotās grāmatas «Dzīvosim ar dziesmu» vāka. (To
izdevusi Latgales Kultūras centra izdevniecība Rē -
zeknē, un grāmatas prezentācija notika 9. decembrī
Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā.) 

Labestīgu smaidu radīja spēle «Klusais telefons».
Vienu un to pa šu vārdu «suprātkys» blakus sē do šie
čukstēja viens otram ausī. Ko manda ar priesteri Ri -
naldu priekšgalā saklausīja «suprātkys», kas nozī -
mē – vakarēšana. Divas malē jās komandas sadzir -
dēja «Viss labi». Visiem jautri kā bērnībā.

Ansamblis «Varaveiksna» un Helēna Turlaja ie-
priecināja ar sirsnīgām Ziemassvētku ieskaņas dzies -

 mām. Koris «Madariņa», kon certmeistars Nor -
munds Štekels, kapela «Malta» un ansamblis «Vara -
veiksana» līdzdziedāja Adventes dziesmas.

Un vēl! Puzuru veidošanas darbnīca Vitas un
Dagnes Tuču vadībā izsauca apbrīnojamu atsau -
cību. Katram radās vēlēšanās mā jup doties ar paša
rokām gatavotu Ziemassvētku puzuri, jo tie raisot
labas domas. Lai notiktu šī radošā darbnīca, paldies
Aldim Barovskim par niedrēm, Valērijam Prusakam
par to attīrīšanu un sagatavošanu darbam! Paldies
visiem par kopābūšanu! Maltas pagasta pārvaldei
un vadītājam Vitālijam Skudras kungam paldies par
atbalstu kultūras pasākumiem!

Elīna Prusaka, Maltas Kultūras nama vadītāja 

Maltas vidusskolā jau sešus
gadus decembra vidū, dāvājot prie -
ku līdzcilvēkiem, no sirds uz sirdi
tiek iestaigātas mazas labestības
pilnas taciņas.

Visus šos gadus veselības un
sociālās aprūpes centra «Malta»
iemītniekus gada gaišāko svētku
gaidās iepriecināja skolēnu, viņu
vecāku, skolotāju sarūpētās dā -
va nas, kā arī bijušo un esošo sko -
lēnu dziesmas un dzejoļu rindas.
Taču šogad vientuļie cilvēki un
sirmgalvji tika aicināti atcerē ties
sev tuvos meldiņus un klusā lai -
ka noskaņās dungot un dziedāt
līdzi muzikā lajiem viesiem – Li -
jai Kļaviņai-Lozdai, Irēnai Ivano -
vai un Anitai Stepiņai. 

«Paldies visiem bērniem un
vecākiem par atsaucību, jo, tikai
pateicoties jums, šī labdarības ak -
tivitāte būtu bezpersoniska. Cik
pa tīkami ir redzēt, kā pirmklas -
nieks veikala plauktos meklē to
saldāko našķi un lūdz mammai to
nopirkt, bet ne jau sev, cil vē kam,

kurš svētkos ir viens... Tas, vecāki,
ir zelta vērts! Paldies jums par cil -
vēkmīlestības ieaudzināša nu bēr-
nos!» saka Maltas vidussko las di -
 rektores vietniece audzinā ša nas
darbā Lija Kļaviņa-Lozda.

Arī skolotāji bez mudināšanas
ir aktīvi šīs labdarības akcijas at-
balstītāji un sarūpē dāvanas vien-
tuļajiem senioriem. Skolotāja Rita
Siņavska visu sirds siltumu ielika

smilšu cepumos, kas gatavoti ko -
pā ar saviem audzēkņiem.

Nesīsim viens otram sirdī gai -
šumu augu gadu gan svētkos, gan
arī ikdienā – mazos uzmanības
un cieņas apliecinājumos. Veselī -
bas un sociālās aprūpes centra
«Malta» iemītniekiem novēlam
sagaidīt Kristus dzimšanas svēt -
kus ar mieru, ticību, mīlestību un
ce rību sirdī!

Skolēni, vecāki un skolotāji iepriecina vientuļos
cilvēkus labdarības akcijā 

Maltas PII – izstāde «Adventes sveču gaismā»
No 14. decembra līdz pat Ziemassvētkiem Maltas pirmsskolas

izglītības iestādes vecāku istabā var aplūkot senlietu izstādi «Adventes
sveču gaismā».

Tās galvenā organizatore ir iestādes darbiniece Marija Šmaukstele.
Daudzi izstādes eksponāti ir viņas pašas sarūpēti, tostarp vīriešu
tautas tērps un patafons, taču daudzi ir arī bērnu vecāku un darbinieku
atnesti. Aušanas stellītes nāk no Pušas pagasta Zuju ģimenes, patvāri,
senās grāmatas, tējas paliktņus un ogļu gludekli atveda Valdis Blei -
ders no Silmalas pagasta dzimtajām mājām, mammītes izšūto seģeni
un vainadziņu atnesa Liberata Nikuļina, vecmammas roku darinājumus,
naudaszīmes un grāmatas  – Laura Sevastjanova un Valija Jasmane,
retas grāmatas kopiju – Tatjana Nagle. Savukārt Regīna Pranča izstādi
papildināja ar senām Ziemassvētku atklātnēm. Visiem liels paldies, jo
gan pašiem mums, gan mūsu bērniem ir ļoti interesanti redzēt lietas,
kas tapušas sen atpakaļ.

Cienījamie vecāki! Kopš šī gada rudens Maltas PII jaunumus,
pasākuma fotomateriālus un citu informāciju par aktualitātēm šajā
izglītības iestādē tās darbinieki, bērnu vecāki un iestādei lojāli cilvēki
var redzēt sociālās vietnes Facebook.lv slēgtajā grupā – «Maltas
pirmsskolas izglītības iestāde», kas ir mūsu šī  gada novitāte. Visi ve -
cāki laipni aicināti pieteikties dalībai grupā un izmantot modernās
teh noloģijas arī savu bērnu ikdienas aktivitāšu iepazīšanā! Lūdzu pie -
sa  kieties, komentējiet, piedāvājiet…

Alīna Čistjakova, Maltas PII vadītāja

Muzejā skatāma gleznu izstāde «Tuvāk būt»
4. decembrī atklāta un līdz 2017. gada 2. februārim Maltas vēstu -

res muzejā skatāma Dinas Ābeles gleznu izstāde «Tuvāk būt».
«Šo izstādi pati izbaudīju šī gada pavasarī, taču ikvienam intere -

sentam Maltas apkārtnē to piedāvāju apskatīt tieši Ziemassvētku laikā,
jo gleznās atainoti Bībeles sižeti un īpaši Jaunavas Marijas mīlestības
dziļums. 30 piedāvātās gleznas uzrunā ar tuvāk būšanas dažādo
izpausmi un liek aizdomāties. Laipni aicināti visi, lai padziļinātu gada
nogales svētku noslēpuma gaisotni,» saka Maltas vēstures muzeja
vadītāja Silvija Pīgožne. 

Dina Ābele (1969) – LMA zīmēšanas katedras lektore – pēdējo gadu
personālizstādēs sevi pieteic kā gleznotāja, taču viņas atpazīstamību
sākotnēji veidojusi talantīgā un daudzpusīgā darbība grafikas jomā.
2002. gadā saņēma balvu «Par radošo sniegumu grāmatu mākslā». Glez -
no uz audekla, uz maziem koka dēlīšiem, reizumis izmantojot dažā dus
elementus, kas piešķir mākslas darbam papildu faktūru un dimensiju.

«Varbūt mums liekas, ka klusums ir apstākļi, kuros nekā nav. Bet
varbūt klusums ir vide, kurā ir apslēpts viss. Kāds ir teicis, ka Dieva
mīlestība ir tik liela, ka mēs to varam uztvert kā klusumu. Tuksnesis
arī ir vieta, kurā it kā nekā nav. Bet tieši tur svētceļniekam nekas
netraucē Dievu satikt un uzzināt patiesību par sevi. Sajust to, ka esam
Dieva bērni, kurus Viņš ļoti mīl.» (Dina Ābele, www.remaksla.lv)
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Maltas KN 30. decembrī:
plkst. 10.00 – Jaungada eglīte Maltas pagasta bērniem (kuri

neap meklē PII un skolu). Saņemot dāvanu, jāuzrāda dāvanu kupons;
plkst. 19.00 – Maltas pašdarbnieku maskotais koncert-karnevāls

«Ar smaidu par dzīvi un sevi»;
plkst. 21.00 – Vecgada balle-karnevāls. Spēlēs Valdis un Nor -

munds, ieeja – brīva. Tā kā vietu skaits pie galdiņiem ierobežots, lū -
gums pieteikties un izņemt vietu kuponu līdz 22. decembrim.

*  *  *
Jāmin arī kāda cita skaista tradīcija, – jau trešo gadu mūsu pagasta rok darbnieces gādā par siltām dāvanām

palīdzības dienestu darbiniekiem. Silto skaistumu savās rokās izauklē: Inta Danovska, Valentīna Miklaseviča, Vinera
Dimpere, Karīna Koroļonoka, Rita Siņavska, Inese Bundere, Anita Safonova, Valija Rudziša, Aija Sniķere, Eleonora
Siņavska, Dace Utināne, Svetlana Dimpere, Stanislava Stikute, Jevgēnija Urtāne. Jau tradicionāli vilnas zeķes
svētkos saņems Maltas iecirkņa ugunsdzēsēji, bet šogad ir iecerēts arī kāds pārsteigums… Brīnumu laiks klāt!

Skaidrīte Svikša
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«Maltas Ziņas»

Pateicoties četru Rēzeknes novada Maltas pagastā darbojošos uz -
ņēmumu atbalstam, Maltas pagasta aktīvie jaunieši turpmāk dažādās
sporta sacensībās varēs piedalīties ar jaunām sporta formām, pār -
stāvot Maltas pagasta jauniešu komandas futbolā, florbolā, volejbolā
un citos sporta veidos. Ar vietējo uzņēmēju atbalstu tika iegādātas 
12 sporta formas (T-kreklu, šortu un getru komplekti) ar Maltas
pagasta un uzņēmējus pārstāvošo simboliku.

Aktīvo Maltas pagasta jauniešu vārdā pateicamies Maltas pagasta
uzņēmumiem SIA «Salmiņi Agro», SIA «Nojautas», SIA «Liska» un
SIA «INTECO WOOD» par finansiālu atbalstu jauno sporta formu
iegādē, kā arī atsevišķi pateicamies par sadarbību Rēzeknes novada
sporta speciālistam Igoram Derjaginam un Maltas pagasta futbola
kluba «Saules puikas» galvenajam trenerim Aleksandram Boroduļinam
par sadarbību sporta formu iegādē.

Jaunieti, negaidi! Esi aktīvs, iesaisties un tevi sadzirdēs!
Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta jaunieši

Malta un Rēzeknes novads var
lepoties ar jau pastāvīgu brīvprā -
tīgo jauniešu komandu, kuri vien -
mēr ir atsaucīgi un ieintere sēti
pa līgi visos gan pagasta, gan no -
vada un pat valsts mēroga sporta
un kultūras pasākumos, aktivitā -
tēs un labdarības akcijās. 

Mūsu atsaucīgie brīvprātīgie:
Da niela Lozda, Vita Tarasika, Una

Kancāne, Sintija Bundere, Evija
Laizāne, Everita Nizina, Laura
Ni zina, Ligita Krūza, Inese Kei -
dāne, Lilija Orlova, Jānis Ziediņš,
Daira Aleksandroviča, Līga Run -
čis, Krista Greiža, Elīza Bogda-
nova.

Atsaucība ļāvusi viņiem gūt
nenovērtējamu pieredzi, veicot
brīvprātīgo darbu tādos pasāku -

mos kā: «BIGBANK Skrien Lat-
vija», Rēzeknes pusmaratona
posmā, skrējienā «Rāzna – Muo-
kūņkolns 2016», Rēzeknes nova -
da stipro skrējienā «Bākys Tro -
kīs», Rēzeknes novada dienā,
«OzOlimpiskajās spēlēs 2016»
u.c. Šo gad jaunieši bija lieli pa -
līgi Rē zeknes un Viļānu novadu
15. Grā matu svētku norises laikā

Maltā. Lūznavas muižā viņi jau
tiek gaidīti kā īsteni draugi, jo se -
vi ir apliecinājuši daudzos spil -
g tos pasākumos, piemēram, «Da -
bas kon certzāle», «Mākslas pik -
niks» u.c.

3. decembrī Rīgas 2. Valsts
ģim  nāzijā, atzīmējot Starptautis -
ko brīvprātīgo dienu, īpašā cere -
mo nijā tika godināti 2016. gada
aktīvākie brīvprātīgie, kā arī vi -
ņiem draudzīgākās nevalstiskās
organizācijas un pašvaldības no
visas Latvijas. Īpašo «Gada brīv -
prātī gais 2016» goda zīmi saņē -
ma tikai astoņi aktīvākie brīvprā -
tīgā darba veicēji, tostarp no Lat-
gales: Ņikita Aleksējevs (Dau-
gavpils), Irēna Suhodoļska (Prei -
ļi), Tatjana Azamatova un Rai -
monds Lazda (Krāslava).

Pasākumā piedalījās arī Maltas
pagasta aktīvā jauniete Daniela
Lozda, kuru pieteikt šim apbalvo -
jumam tika nolemts, jo viņa šo -
gad līdztekus aktīvajam brīvprā-
tīgajam darbam novadā un Latvi -
jā (piemēram, nometnē bērniem

ar īpašām vajadzībām «Brīnu -
mu laboratorija» Jelgavā) iesais -
tījusies arī starptautiska mē roga
brīvprā tīgo aktivitātēs (piemēram,
oktobrī Strasbūrā (Fran cija) pie-
dalījās DY PALL Network tīkla
pir majās tajā iesaistīto jau natnes
darbinieku, pašvaldības amatper -
sonu un jauniešu apmācībās). 

Par saviem iespaidiem Daniela
saka: «Brīvprātīgo darbs man ir
devis iespēju paskatīties uz pasau -
li citādāk. Tās ir jaunas iespējas,
jau ni draugi, jauna pieredze un
neaizmirstamas atmiņas un emo -
cijas. Brīvprātīgo darbu darām
sava prieka pēc, atalgojumā sa-
ņemot lielu gandarījumu par pa-
veikto, kas arī motivē būt vēl la-
bākam.»

Domājams, ka visi jaunieši pa -
rakstītos zem šiem Danielas vār -
diem. Lai jūs visi arī turpmāk esat
tikpat radoši, atsaucīgi, vie noti!
Bet ar savu šī gada veikumu jūs
apliecinājāt, ka esat lieliskā kie!
Mēs ar jums visiem lepojamies!

Skaidrīte Svikša

Daniela Lozda pārstāv Maltas jauniešus pasākumā «Gada brīvprātīgais 2016»

Maltas vidusskolas 
skolēni – projektā Rumānijā

Sadarbojoties ar nevalstisko organizāciju «Hu -
mana People to People» Latvijā, Maltas vidusskolas
skolēniem – Dinai Belevičai, Žanim Lācim, Kristai
Greižai, Aleksandram Mironovam un Annai Jasinskai –
kopā ar skolotāju Marutu Krasnobaju bija iespēja
doties uz Rumāniju un piedalīties projektā par izglī -
tību mieram «YOUth 4 Peace», ko no 20. līdz 28. no-
vembrim rīkoja organizācija «Actions for change»
Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā. Projektā piedalījās
jaunieši no 6 valstīm un grupu vadītāji.

Skolēni iesaistījās «workshop» – radošajās darbnī -
cās un izspēlēja spēli «World Peace game», tajā tika
izveidotas 4 valstis un 3 aģentūras. Katram sko -
lēnam tika piešķirta loma. Šo dienu laikā skolēniem
izdevās atrisināt 23 reālas krīzes un uzvarēt «Pa -
sau  les miera spēlē».

Pēcpusdienās dalībnieki piedalījās semināros, bet
vakaros prezentēja savu valsti. Arī Maltas vidusskolas
skolēni iepazīstināja pārējos ar savu valsti. Pārējie
dalībnieki varēja ne tikai nogaršot latviešu nacionālos
ēdienus – dzērvenes cukurā un maizes zupu, bet arī

izmēģināt latviešu nacionālās dejas soļus. Tika pār -
bau dīta arī klausītāju vērība, uzdodot jautājumus
par faktiem, kas bija saistīti ar Latviju un tās iedzī-
votājiem.

Projekta noslēgumā dalībnieki ieguva «Youthpass»
apliecību par piedalīšanos projektā. Bet galvenais
iegu vums, kā uzsver paši  skolēni, ir neaizmirstama
pieredze, ko sniedzis projekts, angļu valodas prasmju
padziļināšana, jauni draugi un pozitīvas emocijas.

Maruta Krasnobaja, 
Maltas vidusskolas skolotāja

2015. gada beigās Jelgava tika pasludināta par
«Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 2016» un visu šo
gadu bija jaunatnes politikas un jaunatnes pasāku -
mu centrālā norises vieta. 9. decembrī Jelgavas Teh -
ni ku mā notika Izglītības un zinātnes ministrijas kon -
kur sa «Labākais darbā ar jaunatni 2016» no slēgums
un laureātu apbalvošana. Tika saņemti kopumā 
58 pieteikumi 4 kategorijās un 13 nominācijās.

Kategorijā «Pašvaldību, pašvaldības iestāžu, jau -
natnes organizāciju, biedrību un nodibinājumu darbā
ar jaunatni iesaistītās personas» nominācijā «Aktīvā -
kais jaunatnes darbinieks (2015.–2016. gadā)» tika
pieteikti Rēzeknes novada Maltas pagasta bērnu un
jauniešu centra metodiķe Inta Bule un Rēzeknes
novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists Jānis
Šaudiņš. 

Inta Bule papildus metodiķes darbam vada arī
pusaudžu un jauniešu brīvā laika klubiņu «Kāpnes»,
kopā ar jauniešiem organizējot un piedaloties dažā -
dos tematiskos vietējā, novada un nacionāla mēroga
pasākumos. Popularizē jauniešu brīvprātīgo darbu.
«Ar viņu (Intu) nekad nav skumji, jo viņa vienmēr
atradīs ko darīt, vai tā būs kāda aktivitāte vai mazs
darbiņš. Inta ir tas cilvēks, kurš vienmēr saka: «Aiz -
brauc, pamēģini, izbaudi!» un vienmēr mudina mūs
būt aktīviem!» saka jaunieši.

Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists Jā -
nis Šaudiņš līdz šim organizējis vairākus pasā ku -
mus un aktivitātes novada jauniešiem, kā arī pie -
dalījies vairākos vietējā un starptautiskā mēroga
projektos un aktivitātēs. Darbojas kā interešu izglī -
tības sko lotājs Maltas vidusskolā un Maltas BJC, ir
Maltas pagasta konsultatīvās padomes loceklis, or -
ganizē biedrības «Maltys zīds» darbību, kā arī iesais -
tās Lat vijas Sarkanā Krusta aktivitātēs. Koordinē

Rēzeknes novada jaunatnes projektu konkursus, kā
arī orga nizē jauniešu brīvprātīgo darbu un aktīvi
iesaistās dažādos sporta pasākumos un jaunu iespē -
ju vei došanā Rēzeknes novada jauniešiem. 

«Jaunieši ir mūsu enerģija, radošais spēks, šodie -
nas un nākotnes valsts virzītāji. Tās nav tikai aka-
dēmiskās, skolas solā iegūtās zināšanas, tā ir arī
neformālā izglītība, brīvprātīgais darbs – viss ko -
pums, kas ir jaunatnes darba pievienotā vērtība. Sva -
rīgākais, lai mēs kopā spējam radīt vidi un priekš-
noteikumus, lai jauniešiem ir iespējas realizēt savu
radošo po ten ciālu, gūt pozitīvas emocijas, savu in -
terešu piepildījumu, novērtējumu. Tas ir pamats, lai
vienmēr justu aicinājumu atgriezties mājās, savā
pilsētā, novadā,» atklāšanas pasākumā teica izglī -
tības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

(Izmantoti materiāli no vietnēm
www.jaunatneslietas.lv, www.rezeknesnovads.lv)

Maltas pagasta bibliotēkā iepazina
Ziemeļvalstu literatūru

Maltas pagasta bibliotēkas lasītāji piedalījās Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas lasījumos, kuri Latvijā notika deviņpadsmito reizi.
Šogad tēma bija «Nākotne Ziemeļos», un atbilstoši tai bija izvēlēti
Ziemeļvalstu autoru darbi.

Kopā ar interešu klubu «Dvēseles atslēga» lasījām un klausījāmies
Emmi Iterantas grāmatas «Ūdens atmiņa» izvēlētos fragmentus. Tajā
sastapām pasauli pēc lielas ekoloģiskas katastrofas, kad lielas Skandi -
nāvijas teritorijas klāj ūdens. Varu savās rokās ir sagrābuši mi litāristi,
viņu pārziņā ir arī dzeramais ūdens. Grāmatas galvenajai va ronei No -
ria ir kāds noslēpums, kas jānosargā no militāristu varas. Vai tas izdo -
sies, jāizlasa romāns «Ūdens atmiņa». Tas ieguvis pasaules slavu,
saņēmis virkni balvu un tulkots 18 valodās. Grāmata ir domāta gan
jaunatnei, gan pieaugušo auditorijai. Tā ir arī mūsu bibliotēkas plauktos.

Kopā ar 9. c klases jauniešiem un skolotāju Nelliju Krasnobaju
lasī jām un klausījāmies fragmentus no stāsta «Naftas pasaka». Tas ir
no krājuma «Allatta 2040», kura autore ir Debora Hansena Kleisa.
Vi si stāsti sākas 2040. gadā. Daudzi no tiem iezīmē samērā pesi -
mistisku pasaules ainu, kurā valda varas attiecības, cīņa par resursiem
un to sadalījumu, ekonomiskā nevienlīdzība. «Naftas pasaka» nori -
sinās Grenlandē. Galvenā varone ir naftas kompānijas darbiniece.
Pēc po litiskām pārmaiņām viņai ir jāizšķiras par to, vai palikt
dzimtajā Gren landē, vai ar mīļoto draugu doties projām uz Dāniju.
Fragmenta beigās galvenie varoņi nospriež, ka nākotnē jāskatās gaiši,
lai vai kādas pārmaiņas seko.

Krēslas stundas lasījumos jauniešiem rosinājām iedomāties par
nākotni, rakstīt katram savu nākotnes stāstu vai uzrakstīt sev pašiem
vēstuli nākotnē.

Elvīra Pinka, Maltas pagasta bibliotekāre

Viktorija Semule no Dricāniem, Jānis
Šaudiņš un Daniela Lozda

Maltas brīvprātīgie jaunieši Lūznavas muižā «Dabas koncertzālē» kopā ar pasākuma
organizatoriem un Valsts prezidentu Raimondu Vējoni šī gada 18. jūnijā

Inta Bule un Jānis Šaudiņš – 
starp Latvijas aktīvākajiem jaunatnes darbiniekiem 

No kreisās: Aivars Mežatučs (Feimaņi), Velga Lāce (Ilzes -
kalns), Jānis Šaudiņš, Inta Bule un Jānis Jurčenko (Dricāni)

Rēzeknes novada Maltas pagasta 
jauniešus atbalsta vietējie uzņēmēji
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