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Vidusskolā. 11. februārī TC «DITTON» notika
Junior Achievement Latvija (JAL) biznesa izglītības
programmas «Skolēnu mācību uzņēmums» (SMU)
dalībnieku tirdziņš «Cits bazārs». Reģionālajā SMU
pasākumā piedalījās vairāk nekā 50 jauniešu veidoti
SMU no Daugavpils, Augšdaugavas novada un Lat-
gales reģiona skolām. Maltas vidusskolu pārstāvēja:
SMU «Jell», kuru izveidojušas 10.2 klases skolnie-
ces Jeļizaveta Gusareva un Santa Vaidere (piedāvā
dažādas ar rokām izšūtas piespraudes); Nadeždas
Suvorovas, Dmitrija Poļakova un Sergeja Tara-
kanova uzņēmums «ZSUS» (piedāvā ar rokām 
darinātas sveces, ziepes un izstrādājumus no saplāk-
šņa). SMU «Jell» ieguva simpātiju balvu no «Swed -
bank». Bet 4. martā Rīgā notika gada lielākais JAL
un LIAA rīkotais SMU pasākums «Cits Bazārs».
Pasākumā piedalījās 270 skolēnu mācību uzņēmumi
no visas Latvijas, tajā skaita arī Maltas SMU «Jell».
Visu SMU darinājumi joprojām apskatāmi vietnē
jalatvia.lv, kur izveidots e-katalogs ar iespēju preci
gan aplūkot, gan iegādāties, informē uzņēmējdarbī-
bas skolotāja Olga Lavrenova.

Mūzikas skolā. 15. februārī izglītojamie un sko-
lotāji sniedza koncertu Kaunatas KN Kaunatas vi-
dusskolas skolotājiem, izglītojamajiem un vecākiem.
Uzstājās gandrīz visas mūzikas instrumentu nodaļas
(cerams, pēc šī pasākuma mūzikas instrumentu spē-
les gribētāju skaits no Kaunatas vidusskolas būs
kuplāks). Nozīmīgs notikums norisinājās Daugavpils
kultūras centrā «Vārpa» 23. un 24. februārī – VI
Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno iz-
pildītāju konkurss «NAUJENE WIND 2023», kurā
MMS pārstāvēja Selīna Svikša no 2. saksofona spē-
les klases un savā grupā 26 dalībnieku konkurencē
izcīnīja 3. vietu (piedalījās konkursā pirmo reizi).
Liels paldies skolotājam Jurim Dervanovam un kon-
certmeistarei Tatjanai Naglei par ieguldīto darbu.
Martā MMS piedalīsies Rēzeknes reģionālajā pū -
šaminstrumentu konkursā JIRMV, kā arī Vispārējo
klavieru festivālā Daugavpils Mūzikas vidusskolā.

Kultūras namā. 14. februārī maltieši tika aicināti
uz  radošo darbnīcu «Veidojam Valentīndienas deko -
ru» Ritas Siņavskas vadībā. Pēc darbnīcas tika piedā -
vāts noskatīties Signes Baumanes animācijas filmu

pieaugušajiem «Mans laulību projekts». 20. februārī
laukumā pie KN «Aizgavēņa prieki» maziem un
lieliem, rotaļas un dziesmas kopā ar Bērzgales KN
folkloras kopu un Maltas KN kapelu. Baudījām lat-
galiešu aizgavēņa ēdienu «Krupņiku ar guļbom i
škvarkom», ko uz dzīvas uguns gatavoja saimnieces
Rita Siņavska un Valentīna Gromova. 8. martā no-
tika Sieviešu dienai veltīts koncerts «Dzīve ir
skaista», kurā piedalījās Maltas KN vokālais an-
samblis «Kalinuška», čigānu dziesmu ansamblis
«Čarder» no Griškāniem, Silmalas deju kolektīvs
«I Deja», Žanna Sļadzevska un Iļja Orlovs.

Bibliotēkā. Atzīmējot «Drošā interneta dienu»,
notika izzinošas aktivitātes – minējām rēbusus par
drošību internetā, veicām medijpratības testus, spē-
lējām «Atmiņu spēli», skatījāmies animācijas filmiņu
«Aitu dzīve». Kopā ar Rēzeknes novada speciālās
pamatskolas jaunāko klašu audzēkņiem notika tema-
tiskā rīta stunda «Kur ņemt vienu apkampienu». Tajā
klausījāmies pasaku par lācīti Duglasu, izmēģinājām
grāmatā pieminētos apkampienus, izkrāsojot katrs
savu lācīti. Notika arī «Pasaku skolas» kārtējā no-
darbība (šoreiz klausījāmies un izspēlējām pasaku
«Vecīša cimdiņš»). Vecākiem notika viktorīna «Asini
prātu!», kurā valodu dienas ietvaros minējām mazāk
zināmus vārdus latviešu un latgaliešu valodā. Spēlē-
jām arī citas vārdu spēles. Tāpat bija skatāma Nikolaja
Šļahtas fotoizstāde «Malta – fotogrāfa acīm».

BJC. 6. februārī noslēdzās BJC rīkotais gaisa
hokeja turnīrs, kurā piedalījās 12 dalībnieki. No 
30. janvāra līdz 3. februārim bērni un jaunieši tika
iepazīstināti ar Sveču dienas tradīcijām, un BJC
meistardarbnīcā viesojās arī Rēzeknes novada spe-
ciālās pamatskolas audzēkņi. Valentīndienai veltītā
pēcpusdienā sadarbībā ar Veselības un sociālās ap-
rūpes centru «Malta» satikās trīs paaudzes – bērni,
vecāki un vecvecāki. 21. februārī, Dzimtās valodas
dienā, bērni un skolotāji pulcējās zālē, lai meistar-
darbnīcā veidotu saulespuķes, bet vienlaikus arī pār-
runātu par ukraiņu simboliem un viņu dzimto va-
lodu. Tāpat BJC viesojās Zemessardzes 36. kaujas
atbalsta bataljona profesionālā dienesta karavīri, lai
iepazīstinātu ar savu profesiju.

PII «Dzīpariņš». Februārī tika rīkota sveču un
svečturu izstāde, kā arī piedāvāts tematiskais mate-
riāls. 14. februārī Mīļdieniņu svinēja, dāvājot viens
otram pašgatavotus apsveikumus. Meteņdienā bērni
atvadījās no ziemas. Martā tiks organizēta vecvecāku
diena grupā «Bitīte» (4 gadiņi). Bērni gatavo ielū-
gumus, vecāki – cienastu, skolotāji – pasākuma no-
risi. 29. martā Maltas PII «Dzīpariņš» zālē notiks
Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvaldes or-
ganizēts skatuves runas konkurss pirmsskolēniem
«Skani mana valodiņa», kurā piedalīsies Maltas PII
«Dzīpariņš», Ozolaines PII «Jāņtārpiņš», Lūznavas
PII «Pasaciņa», Silmalas PII un Feimaņu pamat-
skolas pirmsskolas grupiņas audzēkņi.
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Maltas pagasta informatīvais izdevums

No 1. marta pagastu apvienības uzsāks darbu jaunā pārvaldības
modelī. Turpmāk apvienību pārvaldes darbu vadīs pārvaldes vadītājs
un divi vietnieki. Viens vietnieks atbildēs par saimnieciskajiem jautā-
jumiem, bet otrs būs atbildīgs par plānošanu, kontroles jautājumiem
un nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

Maltas apvienības pārvaldē tās vadītājs ir Edgars Blinovs (vidū),
vadītāja vietnieks plānošanas, nekustamo īpašumu un kontroles jautā-
jumos Jānis Šaudiņš (no kreisās) un vadītāja vietnieks saimnieciskajos
jautājumos Gatis Pučka.

Atgādinām, ka saimnieciskos procesus pagastos uzraudzīs apvie-
nības pārvaldes vadība, bet uz vietas šos procesus vadīs esošie pagastu
saimniecību pārziņi. Savukārt pagastu lietveži nodrošinās iesniegumu
pieņemšanu, izziņu izsniegšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, atbildēs uz
telefonu zvaniem un risinās citus uzticētos pienākumus. Iedzīvotāji
pagastos varēs norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem, sa-
maksāt nekustamā īpašuma nodokli un nodevas. Pagastos būs darbi-
nieki, kuri pieņems šos maksājumus, kā arī pieņems iesniegumus un
citus dokumentus un vajadzības gadījumā tos novirzīs novada domei.

Februārī iestādēs
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Pasākumi MARTĀ
Līdz 11. martam Maltas KN darba laikā vai

piesakoties pa tālr. 26117782 skatāma Maltas apvie -
nības pārvaldes sešu pagastu fotoizstāde «Fotogrā-
fijas – laika liecinieces».

17. martā plkst. 11.00 Nacionālās pretošanās
kustības piemiņas dienā Maltas vēstures muzejs ai-
cina Rozentovā pie piemiņas akmens nacionālajiem
partizāniem pagodināt Maltas partizānu un viņu at-
balstītāju piemiņu. Plkst. 10.30 pie pagasta pārvaldes

būs nodrošināts transports, lai nokļūtu Rozentovā.
19. martā plkst. 16.00 Maltas KN «Plōciņu Ma-

ses 3. pestivals Maltā» (skat. avīzes 9. lpp.)
25. martā plkst. 13.00 pie politiski represēto

pieminekļa (skvērā Stacijas ielā) Komunistiskā ge-
nocīda upuru piemiņas diena Maltā. Pasākums «Iz-
sūtījuma laiks fotogrāfijās» (Pētera Triznas Sibīrijā
iemūžinātie mirkļi).

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.

3. martā norisinājās «Jaunatnes gada balva
2022» pasākums. 

Konkursam šogad tika pieteikti 33 nominanti sešās
nominācijās, tostarp uz nomināciju «Gada skolēns»
pretendēja Viktors Šemeņevs, «Gada jaunais māk-
slinieks» – Everita Štekele, «Gada jaunatnes darbi-
nieks» – Inta Bule. «Lepojamies ar saviem jauniešiem,
viņu aktīvo dzīvesveidu, vēlmi veidot savu un citu

jauniešu ikdienu krāsaināku un interesantāku! Lai jau-
nas idejas, apņemšanās un vēlme sasniegt jaunas dzī-
ves virsotnes! Paldies visiem, kas atbalsta, uzklausa un
motivē jauniešus! Paldies Maltas apvienības pārvaldes
vadītājam Edgaram Blinovam par pārsteiguma dāva -
nu! Noteikti izmantosim!» emocijās dalās Maltas BJC. 

Kopumā Maltas pagastam 2. vieta nomi nācijā
«Gada aktīvākais jaunatnes pagasts 2022».

Pasniegtas «Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas 2022»Rēzeknes novada pašvaldības Maltas
apvienības pārvaldes jaunā vadība
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Iegādāsies lielās maskas un rokas lelles
Noslēdzies Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvaldes «Kon-

kurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai
leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm», un finansējums tiks piešķirts
Maltas PII «Dzīpariņš» un Maltas vidusskolas projektiem. 

Maltas PII «Dzīpariņš» projektam «Leļļu un ēnu teātris pirmsskolas
vecuma bērnu skatuves runas un radošuma attīstīšanai» piešķirts 400
eiro. Tajā iegādātais inventārs un materiāli paredzēti bērniem vecumā
no 3 līdz 7 gadiem, un tie būs: leļļu teātra stends (izmērs 80x51x113,5
cm) un leļļu teātra aizkari, kā arī 23 rokas lelles. Maltas vidusskolas
projektam «Lielās teātra maskas» arī piešķirts 400 eiro, par kuriem
plānots iegādāties trīs lielās teātra maskas – zaķu mamma, zaķu tētis
un zaķēns. 

Maltā atklāj sešu pagastu fotoizstādi
18. februārī Maltas KN notika MAP sešu pagastu sadraudzības

pasākums, konkursa «Fotogrāfijas – laika liecinieces» noslēgums.
Konkursam tika iesūtīts ap 1000 bilžu un reģistrēti vairāk nekā 100
dalībnieki. Bildes raksturo dzīvi Maltas, Silmalas, Ozolaines, Feimaņu,
Pušas un Lūznavas pagastā gan senatnē, gan mūslaikos. Rezultāts –
fotokolāžu plakātu ceļojoša fotoizstāde, kuru nu pēc kārtas varēs ap-
lūkot visos minētajos pagastos. 

Iesūtītās fotogrāfijas vērtēja Maltas Goda pilsonis fotovēsturnieks
Pēteris Korsaks. No Maltas pagasta viņš izvēlējās šādas, viņaprāt, vēs-
turiski nozīmīgas bildes: 1. vieta «Līgo svētki Rozentovas slimnīcā»
(iesūtīja Vija Kažoka), 2. vietā «Sējas laika sākums ar dančiem sovhozā
«Garkalni»» (Anatolijs Pavļukevičs), 3. vietā «Bērnu mode 30. gados»
(Zoja Čursina), 4. vieta – «Latgalieši senajos tērpos» (Olga Laizāne).
Skaidrītes Svikšas Emociju balvu saņēma Regīna Pranča (par sava
dēla Arvīda 1. klases bildīti). Paldies visiem, kas piedalījās konkursā
un pasākumā. Jāpiebilst, ka no Maltas bija visvairāk dalībnieku – 
28 un bildes bija arī no visām iestādēm. Pasākumā pagastu muzikāli
pārstāvēja Maltas folkloras kopa «Andeļneicys» (vad. Ēriks Čudars).

Iedzīvotāju pieņemšana: Edgars Blinovs: pirmdienās no 10.00
līdz 12.00 Balbišos; trešdienās no 9.00 līdz 11.00 MAP ēkā Maltā,
Brīvības ielā 6 (mob. 27870678), Gatis Pučka: pirmdienās no 10.00
līdz 12.00 Lūznavā, Pils ielā 4; trešdienās no 13.00 līdz 15.00 Gorņicā,
Saules ielā 4 (mob. 20221846); Jānis Šaudiņš: pirmdienās no 8.00
līdz 10.00 Pušā, Parka ielā 1; pirmdienās no 13.00 līdz 15.00 Feima-
ņos, «Pagasta māja» (mob. 27865465). Pieteikties var pa norādītajiem
tālruņiem, kā arī zvanot uz  tālr. 64621401 vai rakstot uz e-pasta
adresi maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv
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