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«Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvas 2020»
nomināciju uzvarētāji:

«Gada aktīvākais pagasts 2020» – Maltas pa-
gasts. Maltas pagastā ir pietiekami labi attīstīta in-
frastruktūra jauniešu daudzveidīgai un lietderīgai laika
pavadīšanai. Viena no lielākajām Maltas pagasta ie-
stādēm, kura organizē darbu ar jauniešiem, ir Maltas
Bērnu un jauniešu centrs. Tā ir Rēzeknes novada paš-
valdības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienība,
kas nodrošina labvēlīgu vidi un mērķtiecīgu brīvā
laika organizāciju bērniem un jauniešiem, sekmē jau-
niešu iniciatīvas un īsteno interešu izglītības pro -
grammas. 2020. gadā Maltas pagastā tika noorganizēti
39 pašmāju pasākumi, un pagasta jaunieši piedalījās
19 citu pagastu, novadu un arī starptautiskajos pasā-
kumos un konkursos jauniešiem, popularizējot Rē-
zeknes novadu. (2. vietu ieguva Kaunatas pagasts, 
3. vieta – Feimaņu pagastam. Nominācijā tika izvirzīti
arī: Ozolmuižas pagasts, Nautrēnu pagasts, Lendžu
pagasts, Čornajas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Dri-
cānu pagasts, Griškānu pagasts, Vērēmu pagasts).

«Gada skolēns» – Dagne Tuče. Dagne ir viena
no aktīvākajām Maltas pagasta jaunietēm. Pašlaik
mācās Maltas vidusskolas 11. klasē. Dagne labi mā-
cās, ir centīga un izpildīga. Dagne aktīvi iesaistās
gan skolas, gan ārpusstundu pasākumos. Jauniete
skolā darbojas skolēnu pašpārvaldē, atbalstot sko-
lēnu rīkotos pasākumus un aktivitātes. Dagne ar lie-
lāko prieku dejo skolas deju kolektīvā. (Nominācijā
tika izvirzīti arī Laima Grišule (Nautrēnu vidus-
skola), Kristiāns Pušņakovs (Kaunatas vidusskola),
Viktors Drozdovs (Nautrēnu vidusskola), Veronika
Klimova, Nadežda Verjovkina (Tiskādu vidusskola),
Jānis Saulītis (Dricānu vidusskola).)

«Gada skolēnu mācību uzņēmums» – Maltas
vidusskolas skolēnu mācību uzņēmums SMU
«D.K.A». Trīs 10. klases skolnieces – Daniela 
Paplavska, Amanda Afanasjeva un Jekaterina Van-
čenko jau otro gadu dibina savu skolēnu mācību uz-
ņēmumu. Šogad meitenes ražo unikālu produktu,
kas šobrīd jau kļuvis ļoti populārs visā pasaulē –
epoksīda rotaslietas. Auskari un citi aksesuāri tiek
izgatavoti, izmantojot populāro epoksīda sveķu lie-
šanas metodi, ar kuras palīdzību šajās rotās ir iespē-
jams ietvert daļiņu no Latvijas dabas – kaltētus zie-
dus, augus u.c. dabas skaistumu.

«Gada jaunais mākslinieks» – Agate Gžibovska.
Viņa ir atsaucīga, atbildīga, aktīva, radoša, zinātkāra
Maltas vidusskolas 8. klases skolniece, kura labprāt
piedalās gan skolas dzīvē, gan arī ārpusskolas akti-
vitātēs. Ārkārtas situācija valstī nav apturējusi Agates
vēlmi piedalīties dažādos radošo darbu konkursos,
kultūras un sabiedriskās dzīves aktivitātēs, kurās arī
pagājušā gadā ir gūtas godalgotas vietas. (Nominā-
cijā tika izvirzīti arī Lāsma Kovaļevska (Stoļerovas
pagasts) un Ralfs Bilinskis (Nautrēnu pagasts).)

«Gada jaunais sportists» – Emīls Verčinskis no
Feimaņu pagasta, kurš, spēlējot futbola komandā «Sau -
les puikas», trenera Aleksandra Boroduļina vadībā, ir
izkopis tādas rakstura īpašības kā uzņēmību un pacie-
tību. Pateicoties trenera Leonīda Valdoņa izstrādāta -
jām programmām un Emīla neatlaidībai, patlaban
Emīls vecuma grupā U-18, disciplīnā 3000 m jaunie-
šiem ir pirmais Latvijas izlases kandidātu sarakstā.
(Nominācijā tika izvirzīti arī Viktorija Žukova, Laura
Lucatnika, Dagmāra Helēna Laurecka, Anna Tripane
(Bērzgales pagasts), Renārs Duļķevičs (Kaunatas pa-
gasts), Ruslans Čereškevičs (Čornajas pagasts).)

«Gada brīvprātīgais» – Sofija Sjakste no Naut-
rēnu pagasta. «Gada jaunatnes darbinieks» – Dina
Sjomkāne. «Jaunatnei draudzīgākā pagasta pār-
valde» – Feimaņu pagasta pārvalde. Ar katru nomi-
nantu pasākuma organizatori sazināsies individuāli
un parūpēsies, lai balva tiktu nogādāta pie uzvarētāja.
Apbalvošanas pasākuma video autors ir Jānis Jur-
čenko, video skatāms www.rezeknesnovads.lv.

(Sagatavots pēc Rēzeknes novada pašvaldības
jaunatnes lietu speciālistu Līgas Bistrovas un Aivara
Mežatuča raksta.).
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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Muzejs aicina iepazīt represēto atmiņas un liecības 
25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Martā

ir Gavēņa laiks – piepildīts ar lūgšanām, klusumu, pārdomām. Aicinām
uzturēt dzīvu atmiņu un neaizmirst tās daudzās dvēseles, kas gāja bojā
Sibīrijā, izejot sāpju un Golgātas ceļu uz zemes 1941. gada 14. jūnija
un 1949. gada 25. marta Latvijas iedzīvotāju deportācijās. 

Tiem maltēniešiem, kuri neatgriezās, kuriem pat kapavietas nav
Sibīrijas zemē, Maltā, Stacijas ielas skvērā ir piemiņas vieta. Šogad
viņus pieminēsim citādāk: atnāksim katrs savā laikā, nepulcējoties,
ievērosim distanci, noliksim ziedus un aizdegsim piemiņas svecīti.
Bet 25. martā plkst. 18.00 Sv. Misē Rozentovas Svētā Krusta pagodi-
nāšanas Romas katoļu baznīcā veltītās lūgšanas lai dod dvēseles mieru
Sibīrijas moku ceļos aizgājušām dvēselēm! Ievērosim valstī noteiktos
ierobežojumus!

Jau vēstījām, ka šogad, svinot 30. jubileju, Maltas vēstures muzejs
katru mēnesi cels saulītē kādu sava krājuma priekšmetu. Šoreiz tās ir
represēto cilvēku atmiņas, lietas, kas saistās ar izsūtījumu. Piedāvājam
Annas Babres muzejam pierakstīto Helēnas Sjomkānes atmiņu stāstu
un Aglonas Dievmātes svētbildi, kā arī no palagiem šūto blūzi, informē
MVM krājuma glabātāja Jana Indričāne. (Pilnu rakstu lasiet
www.malta.lv)

Bibliotēkā – izstāde «Marijas podniekas dzimtas stāsts» 
Godinot deportēto senču piemiņu, savas dzimtas stāstu Maltas bib-

liotēkai uzticēja Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere, Maltas goda pilsone,
ilggadēja Maltas 1. vidusskolas direktore Marija Podnieka. Emocionāls
un smagu pārdzīvojumu pilns ir šis stāsts, tomēr tas ir arī par mīlestību. 

1949. gada 25. martā ceļu uz Sibīriju uzsāka Marijas tēva (Baufalu)
ģimene un Marijas mammas (Garionovu) ģimene. Marijas vecāki vēl
nebija pazīstami, liktenis viņus saveda vienā vagonā. Ilgais ceļš lopu
vagonos necilvēcīgos apstākļos, aukstums, bads, neziņa… Viņu vagona
galapunkts bija Omskas apgabala Isiļkuļas pilsēta. Smagais darbs un
grūtā sadzīve netraucēja Marijas vecākiem iemīlēties un reģistrēt kop-
dzīvi. Arī pati Marija ir Sibīrijas bērns, dzimusi Isiļkuļas pilsētā. 

Marijas stāstu ilustrē unikālas fotogrāfijas no Sibīrijas laikiem.
Šie attēli apskatāmi, tikai pateicoties Marijas krustmātes Janīnas brālim
Pēterim Triznam. Fotografēšana bija viņa sirdslieta, pirmās fotogrāfijas
parādījās pēc diviem gadiem izsūtījumā. Liels paldies Marijai Pod-
niekai par stāstu, dalīšanos ar atmiņām un unikālām vēstures liecībām!
Izstāde bibliotēkā būs skatāma līdz 31. martam, vēsta Maltas pagasta
bibliotēkas vadītāja Ērika Grigorjeva.

BJC – akcija «Apglezno putnu būrīti»
Gaisā smaržo pavasaris, saulīte spīd spožāk un no debesīm atskan

gājputnu klaigas. Jau atlidojuši pirmie strazdi un lūkojas pēc mājvietām.
Lai piedalītos šajā dabas pamošanās procesā, Maltas BJC pirmo reizi
rīkoja būrīšu apgleznošanas akciju «Apglezno putnu būrīti». Akcijā
piedalījās 25 ģimenes, kas atsaucās aicinājumam īstenot šo pavasarīgo
ideju. Katrs apgleznotais būrītis ir īsts mākslas darbs, ko mājās paveica
bērni kopā ar vecākiem un vecvecākiem. Paldies visiem, kas piedalījās
akcijā un kas dalījās ar savas ģimenes rosīgi pavadīto laiku, radot
krāšņas mājvietas putniņiem. Paldies Maltas pagasta darbiniekiem
Igoram Sorokinam un Ģenādijam Tarakanovam par sarūpētajiem bū-
rīšiem. Vērojot lielo iedzīvotāju atsaucību, būrīšu veidošanas akciju
iedibināsim kā tradīciju Putnu dienu svinēšanā,» norāda Maltas BJC
metodiķe Inta Bule.

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.

īsuMā

v KN logos būs skatāma kompozīcija «Pirmie pavasara vēst-
neši – putni», pagasta mājaslapā – video apsveikums un pavasarīga
rosība visai ģimenei: foto viktorīna «Pirmie pavasara vēstneši – putni»,
mīklu lapa «Minam mīklas», putnu lapa atpazīsti «Putnu balsis». Pla-
šāka afiša – www.malta.lv 

v Maltas PII «Dzīpariņš» logus jau rotā pavasarīgi akcenti, bet,
lai gan klātienes, gan attālinātais mācību process kļūtu aizraujošāks,
bērni aicināti nofotografēt savu mājas mīluli – mājdzīvnieku un foto
sūtīt grupu skolotājām, klāt uzrakstot mīluļa vārdu. Katra grupa iz-
veidos savu fotokolāžu.

v Maltas BJC aicina «Ierakstīt pavasari», proti: nofilmēt īsu pa-
vasarīgu skaņu/ skatu video vai sava telefona diktofonā ierakstīt
skaņas, kas vēsta par pavasara tuvošanos (kaķus, putnus, ūdens pilē-
šanu, strautu čalas utt.) un nofotografēt šīs skaņas avotu. Tiks veidoti
pavasara skaņu un skatu video. Ierakstus un foto sūtīt Whatsapā uz
nr. 29263367.

AfišA pAvAsARA GAidās

Maltas pagastam – vairākas «Rēzeknes 
novada Jaunatnes Gada balvas 2020»

Februāris katru gadu Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē pulcēja aktīvākos Rēzeknes no-
vada jauniešus, jaunatnes lietu speciālistus un jaunatnes darbiniekus, kuri ar savu veikumu aizva-
dītajā gadā spēja mainīt savu un citu jauniešu ikdienu. Šogad Rēzeknes novada Jaunatnes Gada
balvas pasākumam ir mainījies formāts, konkursa apkopotos rezultātus ir iespēja vērot virtuāli.

Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvas virtuālajā ceremonijā tika pasniegti apbalvojumi as-
toņās nominācijās, kam kopumā bija pieteikti 44 nominanti. Katras nominācijas uzvarētājs saņēma
īpašu balvu – no koka veidotas stilizētas kāpnes, kas simbolizē došanos augšup par karjeras kāpnēm.
Stilizēto kāpņu kā Gada balvas idejas autori bija paši Rēzeknes novada jaunieši. Balvas īstenošanu
dzīvē uzņēmās novada jaunais uzņēmējs Valters Tārauds.


