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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

28. februārī Rēzeknes novada
pašvaldības ēkā norisinājās «Rē-
zeknes novada Jaunatnes Gada
balvas 2019» pasniegšanas svi-
nīgā ceremonija. Šogad tika pa-
sniegti apbalvojumi deviņās no-
minācijās, kam kopumā pieteikts
51 jaunietis. Katrs uzvarētājs sa-
ņēma īpašu balvu – no koka vei-
dotas stilizētas kāpnes, kas simbo -
lizē došanos augšup pa kar je  ras
kāpnēm. «Rēzeknes novada Jau-
natnes Gada balvas 2019» saņē-
mēju vidū ir arī mūsu – Maltas pa -
gasta – jaunieši, kuri ikdienā veic
nozīmīgus darbus un aktivitātes.

Lepojamies ar mūsu jaunietēm:
Karīna Butlere – «Gada brīv -

prātīgais 2019» (2019. gadā brīv-
prātīgajam darbam veltīja 244
stundas). Viņas dzimtā puse ir
Pušas pagasts, bet papildus mā-
cībām Maltas vidusskolā aktīvi

darbojās gan skolēnu pašpārvaldē
(organizēja un vadīja pasākumus),
gan katru dienu apmeklēja Maltas
BJC, kur uzņēmās fotogrāfa, no-
formētāja, pasākumu vadītāja, pro-
jektu un neformālās izglītības ak-
tivitāšu vadīšanas un organizēša -
nas pienākumus. Karīna jau otro ga -
du pati meklē iespējas sniegt savu
palīdzīgo roku ne tikai Rēzeknes
novada, Latvijas mēroga pasāku-
mos, bet arī  ārpus mūsu valsts ro-
bežām notiekošajās aktivitātēs.
Karīna ir līdzjūtīga un iecietīga,
tas tiek apliecināts labdarības ak-
cijās un koncertos. Savu brīvo laiku
viņa labprāt velta sevis pilnveido-
šanai un darbošanās priekam. Viņa
ir atsaucīga, atbildīga, komuni-
kabla jauniete ar daudzveidīgām
interesēm, labprāt uzņemas pie-
nākumus gan sporta, gan kultūras,
gan izglītojošā jomā. Ir sajūta, ka

Karīnas brīvprātīgā darba mara-
tons ir tikai sācies, jo katru gadu
viņa aizvien vairāk laika velta sev
tuviem darbiem un iesaista arī ci-
tus jauniešus, rādot piemēru, kas
ir nesavtīgs brīvprātīgais darbs. 

Dagne Tuče – «Gada skolēns
2019». Šī Maltas vidusskolas 
10. klases skolniece ir viena no ak-
tīvākajām Maltas pagasta jaunie -
tēm. Viņa labi mācās, ir centīga
un izdarīga, aktīvi iesaistās gan
skolas, gan ārpusskolas aktivitātēs
un pasākumos. Dagne labprāt iz-
palīdz citiem, iejūtīgi darbojas sa-
biedrības labā, aktīvi iesaistās
brīvprātīgajā darbā – Maltas bēr nu
un jauniešu centra rīkotajos pasā -
kumos, Lūznavas muižas un Rē-
zeknes novada daudzveidīgajos
pasā kumos. Dagne dzied skolas
korī un apmeklē Maltas kultūras
nama sieviešu kori «Madariņa»,

ar kuru uzstājas daudzos koncer-
tos (Rēzeknes novada jauniešu vi-
deo konkursā «Ar lepnumu Rē-
zeknes novadā» veidoja video
tieši par kori «Madariņa» (ieguva
4. vie tu)).  Viņa ir slavenā Latga-
les keramiķa Ādama Kāpostiņa
mazmazmeita, kas mantojusi no sa -
viem senčiem rokdarbu un darba
tikumu. Vienmēr palīdz telpu no-
formēšanā, izstāžu organizēšanā,
piedalījusies dažādos vizuāli plas-
tiskās mākslas konkursos. Vēl no
1. klases viņa apmeklē Dambretes
pulciņu un piedalījusies dambre-
tes turnīros, iegūstot godalgotas
vietas. Kopš 2019. gada septem-
bra Dagne ir skolēnu mācību uz-
ņēmuma «DAMA» vadītāja un
kopā ar jaunāko brāli gatavo krā-
sainas parafīna sveces un rotāju-
mus svētkiem. Maltas BJC viņa
visu 2019. gadu labprāt guva pie-
redzi, veicot gan brīvprātīgo dar -
bu, gan organizējot vasaras darba
prakses aktivitātes, kā arī labprāt
iesaistījās jauniešu projektos.

Agate Gžibovska – «Gada jau -
nais mākslinieks 2019». Agate ir
atsaucīga, atbildīga, aktīva, ra-
doša, zinātkāra 6. klases skol-
niece, kura pagājušajā gadā  lab-
prāt piedalījās gan skolas dzīvē,
gan arī ārpusskolas aktivitātēs.
Agate ir piedalījusies dažādos vi-
zuālās mākslas konkursos, dzie-
dājusi skolas korī un dejojusi sko-
las deju kolektīvā. Pēc skolas
apmeklēja Maltas mūzikas skolu.
Ar skaisto vijoles spēli piedalījās
dažādos pasākumos un konkur-
sos. Pagājušajā gadā papildināja

lauku kapelas «Malta» uzstāšanos
novada, pagasta rīkotajos pasāku-
mos. Piedalījās XXI Latvijas tau-
tas mūzikas svētkos Jaunjelgavas
novadā, kā arī Pirmajā Latgales
dienā Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā, kur tika prezentēts Maltas
pagasts un grāmata par to. Agate
ir viena no aktīvākajām un atsau-
cīgākajām jaunietēm, kas darbo-
jas Maltas BJC. Viņai ļoti patīk
darboties ar jaunākiem bērniem,
tāpēc Agate labprāt piedalījās
Maltas BJC bērnu pasākumu un
radošo darbnīcu vadīšanā.

Rēzeknes novada «Gada bal-
vai 2019» tika pieteikti seši Mal-
tas aktīvākie jaunieši nominācijās:
«Gada skolēns» – Dagne Tuče;
«Ga da brīvprātīgais» – Karīna
Butlere un Ieva Paškeviča; «Gada
jaunais sportists» – Vadims Mi-
ronovs un Edvards Štekels; «Ga -
da jaunais mākslinieks» – Agate
Gžibovska. Savukārt Maltas pa-
gasts tika nominēts kā viens no
Gada aktīvākajiem jaunatnes pa-
gastiem un ieguva 2. vietu nomi-
nācijā «Gada aktīvākais jaunatnes
pagasts». 

Lepojamies un pateicamies vi-
siem Maltas pagasta, Maltas vi-
dusskolas, Maltas BJC jauniešiem
par spraigu, aktīvu, atraktīvu un
iedvesmojošu gadu! Paldies ik-
vienam, kurš ar savu darbību un
attieksmi atbalsta un iedvesmo
jauniešus! No visas sirds lepoja-
mies ar ikvienu jaunieti, kurš ir
aktīvs un atsaucīgs, kurš vēlas un
maina savu un citu ikdienu. 

Sagatavoja Inta Bule,
Maltas BJC metodiķe

Maltas jaunieši saņem «Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvas 2019»

Pasākuma laikā izskanēja 18
priekšnesumi, ko sniedza 10 da-
lībnieki – septiņi kolektīvi un trīs
individuālie izpildītāji. Skatītājus
priecēja: Maltas kultūras nama se-
nioru vokālais ansamblis «Lie-
pas»; kapela «Malta»; sieviešu
vokālais ansamblis «Kalinuška»;
Rēzeknes nacionālo biedrību kul-
tūras nama vokālais ansamblis
«Harmonija»; Bērzgales folkloras
kopa; Rēzeknes krievu folkloras
koris «Ivuški»; Stabulnieku kul-
tūras nama sieviešu vokālais an-
samblis «Zapevočki», kā arī Žan -
na Sļadzevska, Elīna Prusaka un
Svetlana Mikanova.

Pirms uzstāšanās kolektīviem
bija jāiziet «uzticības tests», – jā-
izstāsta skatītājiem, kāpēc viņi iz-
vēlējušies konkrētas dziesmas un

kāds sievietes tips tajās atklājas.
(Jāteic, ka ar uzdevumu visi tika
galā.) Skanēja latviešu, latgaliešu,
krievu un ukraiņu tautasdziesmas,
kurās atklājās dažādi sieviešu tipi:
čaklā un strādīgā sieviete, māte,
veiramuote, īmetieja, mīlošā, хват-
кая девка un  daudzas citas, tāpat
arī bija dzirdami monologi. 

Tautasdziesmas tiek nodotas
no paaudzes paaudzē, un liela
loma tajā ir tieši sievietei, kura ne
tikai sargā ģimenes pavardu, bet
arī uztur emocionālo siltumu. Tā-
pēc pateicībā par piedalīšanos pa-
sākumā visi kolektīvu vadītāji sa-
ņēma laimes koku – topiāriju, lai
dalītos siltumā ar savu kolektīvu
un vairotu prieku un laimi arī pēc
šī pasākuma.

Mārītes Šadurskas teksts

Maltas kultūras namā izskanējusi «Mana tautasdziesma»
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7. marta vakarā, Starptautiskās sieviešu dienas priekšvakarā, Maltas kultūras namā notika nacionālo
kultūru tautas mūzikas festivāls «Mana tautasdziesma», kura tēma šogad bija «Sieviete».

6. martā Rēzeknē notika konkursa «Gada sieviete Rē-
zeknē 2019» nominanšu apbalvošana. Lepojamies, ka Mal-
tas BJC popgrupas vadītāja skolotāja Irēna ir viena no
sievietēm, kuras aktīvais darbs ir pamanīts un novērtēts.
Irēna saņēma Atzinību par ilggadēju daudzpusīgi aktīvu
darbošanos mūzikas dažādības popularizēšanā un attīs-
tībā.

Irēna Ivanova jau 20 gadus ir sieviešu kora «Jutrzenka»
diriģente (viens no lielākajiem sieviešu koriem Latvijā,
kas darbojas ar Latvijas Poļu savienības atbalstu), Latvijas
kultūras vēstnieku programmas dalībniece, ērģelniece,

mūzikas un ticības mācības skolotāja. Katru gadu organizē
vērienīgus pasākumus «Mana dziesma Latvijai», «Baltā
dziesma», arī Garīgās mūzikas svētkus utt. «Apbrīnojami
enerģiska sieviete, kura paspēj apvienot gan darbu, gan
sabiedriskās aktivitātes un būt laba mamma un vecmā-
miņa,» uzsver cilvēki, kas viņu pieteica šim apbalvoju-
mam. 

Lepojamies, ka mūsu kolektīvā ir tik darbīga, radoša
un talantīga skolotāja! Veiksmi, izturību un iedvesmu nā-
kamajiem sasniegumiem!
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Apsveicam skolotāju Irēnu Ivanovu!
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«Maltas Ziņas»

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.

Rēzeknes novada pašvaldība 2020. gada 23. janvārī apstiprināja
budžetu 2020. gadam.

Maltas pagasta pārvalde ir viena no Rēzeknes novada pašval-
dības struktūrvienībām. Pagasta pārvaldes budžets 2020. gadam
kopā ar atlikumu uz gada sākumu bija: ieņēmumi – 2 126 951
eiro, izdevumi kopā ar aizņēmumu atmaksu – 2 126 951 eiro.

Pagasta ieņēmumu sadalījums ir šāds:

Vislielākais ieņēmumu īpatsvars ir transfertiem no novada jeb 
89 %, maksas pakalpojumu ēdināšanu un zemes nomu summa ir 
4 %, nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no zemes, mežu īpašumu un
dzīvokļu pārdošanas) – 1 %. Naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu
īpatsvars ir 6 %.

Pagasta izdevumu sadalījums ir šāds:

Vislielākais izdevumu īpatsvars ir izglītībai (skolas, pirmsskolas
izglītības iestāde, jauniešu centrs) – 54 %, izdevumi bibliotēkas, kul-
tūras nama un muzeja uzturēšanai – 9 %, teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošanas izdevumu īpatsvars ir 8 %, ekonomiskās darbības
(ceļu uzturēšana, algotie darbi) izdevumu īpatsvars 10 %, vadības die-
nestu izdevumi – 14 %. 

Kopumā pagasta pārvaldē ir deviņas iestādes, kas tiek uzturētas
no pagasta pārvaldes budžeta: Maltas vidusskola, Mūzikas skola, Mal-
tas pirmsskolas izglītības iestāde, Bērnu un jauniešu centrs, teritoriju
apsaimniekošana, pagasta pārvalde, kultūras nams, bibliotēka, Maltas
vēstures muzejs. 2020. gadā pagastam ir iedalītas 22 APSD (algotie
pagaidu sabiedriskie darbi) vietas.

Par Maltas pagasta pašvaldības budžetu 2020. gadam

! Ja vecāki neilgu laika periodu spiesti atstāt
bērnu citas personas aprūpē, VECĀKU PIENĀKUMS
ir izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izman-
tojot Latvijas notāru pakalpojumus, neatkarīgi no tā,
kurā valstī vecāks pašlaik atrodas (skat. www.latvijas-
notars.lv).

! Ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēg-
šanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmsskolas
izglītības iestādēs, iespējams, var veidoties situācija,
kurā vecāki neievēro Bērnu tiesību aizsardzības li-
kuma 24. panta sestajā daļā noteikto, tāpēc Bāriņtiesa
informē, ka VECĀKU PIENĀKUMS ir neatstāt bēr-
nus līdz 7 gadu vecumam bez pieaugušo vai personu,
kas ir vismaz 13 gadus vecas, klātbūtnes.

Vecākiem rūpīgi jāizvērtē bērnu drošība ārkārtējās situācijas laikā!
Ir aizliegts bērnus līdz 7 gadu vecumam atstāt bez pieaugušo uzraudzības. Arī tad,

ja bērns ir sasniedzis 7 gadu vecumu, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem rū-
pīgi jāizvērtē viņa spējas un prasmes parūpēties par sevi. Ar bērniem jāpārrunā arī visi
potenciālie drošības riski un rīcība apdraudējuma gadījumā, paskaidrojot, kā katrā kon-
krētā gadījumā rīkoties, lai saņemtu palīdzību, jo jāatceras, ka visbiežāk bērni traumas
gūst tieši mājās, vecāku prombūtnes vai neuzmanības gadījumos. Mazākus bērnus var
pieskatīt pusaudži, kas sasnieguši 13 gadu vecumu, tomēr arī šajos gadījumos vecākiem
jānovērtē bērna brieduma pakāpe un prasmes, kā arī ļoti skaidri jāizrunā pieskatāmo
bērnu vajadzības un drošības apsvērumi. Bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādi aicinām
vest tikai tad, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas, un jārēķinās, ka grupā būs
dažāda vecuma bērni. 

VECĀKI ir atbildīgi par bērniem!

*  *  *
Bāriņtiesa aicina pievērst īpašu vērību NEPIECIEŠAMĪBAI APZINĀT:
1. Vai pašvaldībā ir bērni, kuri, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ pašlaik

atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības. Vai personas, kuras uzņēmušās
bērna aprūpi vecāku ceļojuma vai darba brauciena dēļ, ir gatavas un spējīgas veikt tur-
pmāku bērna aprūpi, kā arī iegūt informāciju, kad iespējama bērna vecāku atgriešanās.

2. Vai pašvaldībā ir bērni (visdrīzāk pusaudžu vecumā), kuru vecāki ir izbraukuši
ārpus valsts, un bērni atstāti vieni. Šādās situācijās nepieciešams apzināt bērna tuvinieku
iespējas uzņemties bērnu aprūpi.

3. Vai ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā.
4. Vai aizgādnībā esošo personu aizgādņi ir Latvijā un vai ir nodrošināts nepiecieša-

mais atbalsts personai ar ierobežotu rīcībspēju.
Bāriņtiesa lūdz ziņot par gadījumiem, kad bērns palicis bez vecāku gādības ārkārtējās

situācijas rezultātā (vecāks ir ārzemēs vai saslimis), lai risinātu jautājumu par bērna per-
sonisko interešu un aizsardzību nodrošināšanu.

Bāriņtiesa gatava uzklausīt vai saņemt informāciju par iespējamiem bērna vai aiz-
gādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, kā arī nekavējoties nodrošināt informācijas
pārbaudi, ja tiek saņemtas ziņas par iespējamu vardarbību vai cita veida apdraudējumu
bērna veselībai, dzīvībai vai attīstībai.

Bāriņtiesa lūdz izglītības iestādes, ģimenes ārstus, sociālos darbiniekus un citas ie-
stādes vai organizācijas nekavējoties ziņot, ja kāda rīcībā ir informācija par bērnu, kurš
palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem, vai aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis
atrodas ārpus Latvijas.

BĀRIŅTIESAS PAZIŅOJUMI rīcībai ārkārtas situācijā
Maltas Bāriņtiesas kontaktinformācija:
Juridiskā adrese: Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, 

LV-4630; e-pasta adrese barintiesa.malta@rezeknesnovads.lv, tālruņi: 64631509,
26586752, 29110985.

Maltas pagasta attīstības izdevumi 2020. gadam

Maltas pagasts ir viens no novada lielākajiem pagastiem, šeit dzīvo 2735 iedzīvotāji (par 74 cilvēkiem
mazāk nekā 2019. gadā), kas sastāda 10,3 % no kopējā Rēzeknes novada iedzīvotāju skaita, novadā kopā
ir 26 465 iedzīvotāji. Bezdarba līmenis pagastā – 7,5 % jeb 206 bezdarbnieki uz 2019. gada beigām.
Pagastā iestādēs strādā 116 darbinieki. Pagasta pārvalde apsaimnieko 14 pagasta ceļus un 26 ielas, 
kuru kopējais garums ir 46,141 km (ceļi – 27,84 km, ielas – 18,301 km). Ceļu uzturēšanai un remontiem
2020. gadā paredzēti 60 294 eiro. Pagasta pārvalde 2020. gadā plāno veikt visu savu iestāžu ikdienas uz-
turēšanas un attīstības darbus iedzīvotāju labā.

Jevģēnija Grišuļonoka, Maltas pagastu apvienības galvenās grāmatvedes vietniece 

2020. gada 11. martā Maltas pagasta pārvaldes zālē notika kopsapulce, kuras laikā
tika pārvēlēta pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome.

Turpmāk padomē darbosies: Juris Dombrovskis (padomes priekšsēdētājs), Māris
Čepeļs (priekšsēdētāja vietnieks), Mārīte Šadurska (sekretāre), Marija Podnieka,
Larisa Borisova, Lija Kļaviņa-Lozda, Sandra Štekele, Marija Trusova, Gunārs
Smeilis, Edgars Stepiņš, Andrejs Ulass un Jānis Šaudiņš.

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome ir sabiedriski aktīvu cilvēku grupa,
kas pārstāv pagasta iedzīvotāju intereses un darbojas uz brīvprātības principa, veido sa-
biedrisko domu pagastā. Saskaņā ar padomes nolikumu (apstiprināts 2016. gada 
30. martā), pārstāvjus darbam tajā izvirza Maltas pagasta iedzīvotāju kopsapulcē un ap-
stiprina uz četriem gadiem. Padomē jābūt ne mazāk kā septiņiem cilvēkiem, un padomes
locekļu darbs nav algots.

Pārvēlēta Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
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