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Pirmo reizi Maltas pagasta
bibliotēku audzinātāju pavadībā
apmeklēja Maltas vidusskolas pir -
 mās klases skolēni.

Nu jau vairāk kā pusgads sko -
lā apritējis, lasītprasme apgūta, jā -
sāk lasīt grāmatas. Pirmo reizi ie-
vadot grāmatu pasaulē jaunos la-
sītājus, tie ir kā svētki gan pašām
bib liotekārēm, gan bērniem. Šoreiz
iejutāmies iemīļotā grāmatu varoņa
Vinnija Pūka un vi ņa draugu pa -
saulē. Rīkojām svēt kus Septiņ jū -
džu mežā, jo janvārī grāmatas auto -
ram Alanam Aleksandram Mil  -
nam apritēja 135. dzim šanas diena.

Sākumā bērni iepazinās ar Bēr -
nu un jauniešu literatūras nodaļu.
Noskaidrojām, kas pie mums at-
rodams un ko piedāvājam saviem
lasītājiem. Tās ir ne tikai grāmatas,
bet arī ilustratīvi žurnāli, encik-
lopēdijas, dažādas galda spēles.
Atbilstoši bērniem domātas mēbe -
les un atpūtas stūrīši, estētiski pa-
tīkama vide. Runājot par lasīšanu,
visi kopā iemācījāmies skaitām-
pantiņu par burtiņiem, kuri paver
laimes durtiņas uz grāmatām.

Pēc tam notika jautras spēles.
Bērniem bija uzvilktas Vinnija Pū -
ka un viņa draugu maskas. Ar ba-
loniem rokās skrējām stafetes un
saucām vārdus izvēlētiem bur -
tiem. Bija vajadzīga apķērība, un,
izrādījās, ka tas nemaz nav tik
viegli. Pēc tam devāmies pie Pū -
ces mājas, lasījām un labojām tās
rakstītos vēlējumus dzimšanas die -
n ā. Šādi bērniem bija jāparāda sa -
va rakstītprasme.

Vislielāko jautrību sagādāja
uzdevums ar ēzelīša astes pielik -
šanu. Tas bija jāveic komandās,
vienam pēc otra, ar aizsietām
acīm. Te nu katram gāja dažādi,
bet azarts bija liels.

Pēc tam visi gājām rotaļā un de -
jojām «Dipu dapu lācis nāk». Cie -
nājāmies ar medus maizēm. Jaunie
lasītāji dāvanās saņēma grāmatzī -
mes un izrotātus zīmulīšus.

Noslēgumā jaunie lasītāji izvē -
lējās grāmatas. Svētki Septiņjūdžu
mežā bija izdevušies.

Elvīra Pinka, 
Maltas pagasta bibliotekāre

Maltas vidusskolas pirmklasnieki pagasta bibliotēkā 
pirmo reizi svin «Svētkus Septiņjūdžu mežā»

«Tik nepelnīti maz dzīvē ir brī -
žu, kad ideālā laimes izjūta caur-
strāvo dvēseles stīgas... Tie ir brī -
ži, kad saproti – savā būtībā tu vien -
mēr tiecies tieši pēc Šādiem mir-
kļiem. Tiem brīžiem, kad sajūties
kā toreiz, kad vasaras nakšu de -
besīs kopā ar māsīcām meklēji un
atradi Piena Ceļu, Lielos Greizos
ratus... Kad, veroties šādās debe -
sīs, neapzināti atmiņā ataust filma
«Sprīdītis»... Kad, esot Tālumā,
izjūti Mājas caur mistiski spēcīgu
piederības izjūtu... Lai arī mēness
debesjumā izskatās tāds pats kā
dzimtajā pusē...» (Laura Repele)

Tāds ir Lauras Repeles pirmās
fotogrāfiju personālizstādes «Bēr-
nības zeme» moto, kas līdz 4. mar -
tam skatāma Maltas vēstures mu-
zejā. Laura ir radoša personība.
Fo tografēšana ir viena no viņas
talantu izpausmēm. 

Fotogrāfijas ir tapušas Maltā,
Rozentovā, Lipuškos, Rukmonu
ciemā, Rēzeknē, vietās, ar kurām

viņai saistās bērnības atmiņas.
Virtenēs savērtas meža zemenī -
tes, atvērušies kastaņu eži, rudzu -
puķu zilums, – tās un ci tas foto -
grāfijas emocionāli uzrunā, atsau -
cot atmiņā bērnības izjūtas un
pār dzīvojumus, ko sniedz krā sas,
smaržas, skaņas, viss, ar ko cil vēks
bagātinās savā garīgajā pieredzē. 

Muzejam piestāv tikties ar
krāšņiem cilvēkiem. Paldies Laurai
par iespēju piedāvāt Maltas iedzī -
votājiem savu pasaules redzējumu
fotogrāfijās! Paldies par kopā pie -
 dzīvoto sirdssilto izstādes atklā -
ša nas pasākumu!

Silvija Pīgožne, 
Maltas vēstures muzeja vadītāja

Muzejā – Lauras Repeles fotogrāfiju 
pirmā personālizstāde «Bērnības zeme» 
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Maltas vidusskolas 1.c klase kopā ar audzinātāju Janīnu Bārtuli

Maltas vidusskolas 1.a klase kopā ar audzinātāju Mariju Kleinu

Maltas komandai uzvara Balvu novada 
volejbola čempionātā 

12. februārī Balvos noslē -
dzās Balvu novada atklātais
čempionāts volejbolā sievie -
tēm, kurā uzvaras laurus plūca
volejbola komanda «Malta». 

Balvos šis čempionāts nori -
si nājās jau ceturto gadu, šogad
pul cējot piecas sieviešu koman -
das – Balvu Valsts ģimnāziju,
Bērzpili, Bal tinavu, Balvu BJSS
un Maltu. 

Maltas komandas sastāvā
spē lēja Santa Ostrovska, Līna
Gai luma, Elīna Zujāne, Ilze
Rubule, Baiba Luture, Inita
Berne un Jeļizaveta Puzāne. 

«Malta» visa čempionāta ga -
rumā netika pārspēta, tāpēc
pēc četriem sabraukumiem svi-

nēja pārliecinošu uzvaru un kļuva par čempionēm. Komanda saka
lielu paldies Rēzek nes novada domei par atbalstu.

Sportiskas aktualitātes

Sadraudzības koncerts «Ar smaidu un mīlestību»
25. februāri plkst. 19.00 Maltas KN notiks sa -

drau dzī bas koncerts «Ar smaidu un mīlestību». 
Koncertā piedalīsies: Rēzeknes tautas lietišķās mākslas

studija «Dzīpariņš» – ar pašdarinātu tērpu demonstrēšanu;
Balvu novada Vīksnas TN pašdarbības kolektīvi: vidējās paaudzes
deju kolektīvs «Piesitiens»; dāmu deju grupa, dramatiskais kolektīvs
ar skeču «Baumas», mazā soliste Naura Laicāne; Maltas pagasta
paš darbības kolektīvi: austrumu deju grupa «Šeherezada»; senioru
an samblis «Varaveiksna»; lauku kapela «Mal  ta»; ansamblis «Ka -
linuška»; līnijdeju grupa «Pieneņpūka»;  amatierteāt ris «Noktirne»
ar stāstu «Tu esi zieds», sporta deju duets «Simona un Dana», vi dus -
skolas «Vecāku klubiņš», Tat janas Visockas, Kristīnes Ulases,
Ludmilas Kvitovas vei doto frizūru demonstrēšana.

*  *  *
25. februārī no plkst. 21.00 līdz 02.00 Mal tas

KN – Valentīn dienas balle «18+» pie galdi ņiem.
Spē lēs –  Komuls un Jefremovs. Ieeja – EUR 1. 

Maltā notiks Volejbola svētki 
25. februārī plkst. 10.00 gaidāmi Volejbola svētki Maltas daudz-

funkcionālajā sporta zālē. Sacensībās aicināti pieteikties spēlētāji
komandās līdz 7 cilvēkiem (laukumā četri vīrieši un divas sievietes,
kā arī viens vīrietis rezervē). Sacensībās var piedalīties visa vecuma
iedzī votāji. Galvenais nosacījums: nav atļauts piedalīties Latvijas
līgu spē  lētājiem (šis nosacījums neattiecas uz skolēnu līgām). Sa -
censību sistēma tiks noteikta pirms spēļu izlozes, atkarībā no pieteik -
to komandu skaita.

Jauniešu pasākumā «Draugubols» 
pulcējās triju skolu komandas

10. februārī Maltas daudzfunkcionālajā zālē otro gadu pēc kārtas
norisinājās sadraudzības pasākums «Draugubols», kurā tika spēlēts
novadā iecienīts sporta veids – volejbols. To organizēja Maltas
vidusskolas skolēnu pašpārvalde kopā ar Rē zeknes novada jaunatnes
lietu speciālistu Jāni Šaudiņu. 

Sacensībās startēja astoņas jauktās komandās, kurās pieda lījās
sko lēni no trīs Rēzeknes novada vidusskolām: Kaunatas vidusskolas,
Nautrēnu vidussko las un Maltas vidusskolas. Jauk to ko mandu sa drau -
dzī bas sacensībās 3. vietu ieguva komanda ar nosau kumu «AUSAIŅI»
(Nikita Kopmanis, Linda Keisele, Egita Ūdre, Armands Ivulāns un
Everita Nizina), 2. vietā – komanda «SPORTSMENI» (Karīna Sem -
jonova, Rihards Antonovs, Sanita Kuzminska, Anna Tripane un Os -
kars Ivulāns), bet godalgoto 1. vietu izcīnīja komanda ar nosaukumu
«SPĀKS» (Jānis Ziediņš, Una Kancāne, Ērika Peļņa, Ruslans Be la -
kurovs, Amanda Lele un Artis Zvīdris).

Vakara noslēgumā notika dažādas citas sadraudzības aktivitātes,
kuras vēl vairāk stiprināja sadraudzību starp skolām: dejas, konkursi,
pasēdēšana. Šajā vakara daļā piedalījās ne tikai paši spēlētāji, bet arī
līdzi atbraukušie līdzjutēji. «Draugubols» visiem bija lieliska piere -
dze, kuru visi vēlētos atkārtot arī nākamgad.

Maltas vidusskolas pašpārvalde
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«Maltas Ziņas»

Par Maltas pagasta pārvaldes
2017. gada budžetu

26. janvārī Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē deputāti vien -
balsīgi pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības pamat -
budžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2017. gadam. 

Maltas pagasta pārvaldes galvenās prioritātes 2017. gada budžetā:
izglītība, kultūra, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un pārējā
ekonomiskā darbība. 

Pagasta budžeta ieņēmumi plānoti 1 724 300 eiro: no tiem 94,8 %
pašvaldību iestāžu saņemtie transferti no augstākās iestādes; 4,9 %
ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem; 0,3 % pārējie
neklasificētie ieņēmumi. Speciālā budžeta ieņēmumi – 49 384 eiro,
no tiem: 95,45 % novada pašvaldības saņemtie transferti ceļu darbiem
Maltas pagastā. 

2017. gada Maltas pagasta budžeta izdevumi atbilstoši funkcio -
nā lajām kategorijām – 1 733 897 eiro, no tiem 65,5 % – izglītībai,
11,3 % – atpūtai, sportam, kultūrai, 10,3 % – vispārējiem valdības
dienestiem, 7,9 % – ekonomiskajai darbībai, 4,6 % – teritorijas un
mājokļu apsaimniekošanai, 0,4 % – sociālajai aizsardzībai. Speciālā
budžeta ietvaros 2017. gadā pagasta Autoceļu fonda plānotie izde -
vumi –  49 364 eiro.

Atbilstoši Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, Attīstības programmas
rīcības virzieniem un uzdevumiem 2017. gada budžeta ietvaros ir
paredzēti izdevumi šādiem pasākumiem: 

1) ēkas Skolas ielā 24, Maltā  energoauditam un rekonstrukcijas
tehniskā projekta izstrādei, paredzot pielāgot telpas ģimenes ārstu
prakses vajadzībām, kā arī tehniskā projekta izstrādei ēkas rekonstruk -
cijai Brīvības ielā 6, Maltā; 

2) kāpņu remontam pie Bērnu un jauniešu centra; Maltas ezera
krasta no stadiona puses izlīdzināšanai; 

3) iekštelpu remonta darbiem Maltas bērnudārzā, muzejā, bērnu
un jauniešu centrā, Maltas kultūras namā; 

4) inventāra un mācību līdzekļu iegādei izglītības programmu
apgūšanas nodrošināšanai izglītības iestādēs, kā arī materiālu iegādei
kultūras pasākumiem muzejā, bibliotēkā un Maltas kultūras namā;  

5) pašvaldības nekustamo īpašumu uzmērīšanai, ierakstam Ze-
mesgrāmatā; 

6) informatīvo stendu, Maltas robežas zīmes iegādei un uzstā dī -
šanai, ciema teritorijas labiekārtošanai, bērnu hokeja laukuma pārne -
ša nai u.c. plānotiem pasākumiem.

Par 2016. gada realizētajiem
projektiem Maltas pagastā

2016. gadā veikti Maltas pagasta bibliotēkas telpu remonta darbi,
tajā skaitā griestu, grīdas, sienu remonts, nomainīti durvju bloki,
veikts kāpņu remonts. Kopējās remonta darbu izmaksas 37 703,47 eiro. 

Maltas PII bērnu grupiņā «Atvasīte» veikti grupiņas telpu, virtu -
ves, tualetes, guļamistabas un garderobes telpu remonta darbi. Ko -
pējās izmaksas – 26 082,37 eiro. 

2016. gada rudenī īstenots projekts «Pušas ezera zivju krājumu
papildināšana» – Pušas ezerā ielaisti 17 000 zandartu vienvasaras
mazuļu. Zivju mazuļu piegādi veica SIA «Rūjas zivju audzētava».
Kopējas projekta izmaksas – 4319,70 eiro ar PVN. Finansējuma
avoti: Zivju fonda finansējums 90 %; pagasta pārvaldes līdzfinan sē -
jums 10 %.

Projekta «Zaļo zonu izveidošana un vides stāvokļa uzlabošana
Maltas pagasta teritorijā» rezultātā: sakārtots skvērs Stacijas ielā 24,
Maltā, kurā atrodas represēto piemiņas akmens, paplašināta esošā
skvēra teritorija, atjaunoti celiņi, uzstādīti parka soliņi, atjaunots zā -
lājs. Izmaksas – 9125,38 eiro, finansējuma avots – Vides aizsardzības
fonda līdzekļi.

Ar Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes finansiālu atbalstu rea li -
zēti šādi Maltas Bērnu un jauniešu centra projekti: «Atpūtas un iz -
klaides inventāra iegāde Maltas BJC» (iegādātas attīstošas un iz -
klaidējošas galda spēles un dažādi karnevāla tērpi jauniešu tema tisko
pasākumu norisei, izmaksas – 500 eiro); projektā «Jauniešu netra di -
cionālās sporta spēles japāņu stilā «EvSinDanVitUnJan2» iegā dāts
netradicionāls sporta inventārs un noorganizētas netradicionālas, at -
raktīvas sporta spēles jauniešiem japāņu sporta spēļu tematikā (iz -
maksas – 360 eiro). Noticis arī Maltas BJC radošo aktivitāšu cikls
«Ro ku rokā ar klasicismu un modernismu» pa gadalaikiem, – tika
veidoti mākslas darbi dažādās tehnikās (izmaksas – 170 eiro). 

(Informācija par budžetu pieejama: www.rezeknenovads.lv un
www.malta.lv)

Sagatavoja Alīda Jasmane, Maltas pagasta pārvaldes Ekonomikas
un plānošanas nodaļas vadītāja.

Maltas BJC – interaktīvs pasākums 
ar multfilmas «Ledus sirds» varoņiem
Spītējot kūstoši salstošajiem

laikapstākļiem, 15. februārī Maltas
Bērnu un jauniešu centrā tika
radīta siltuma pilna atmosfēra,
lai pārliecinātu 4–10 gadu vecus
bērnus un arī viņu klātesošos ve-
cākus par multfilmas «Ledus
sirds» ideju dziļumu un saskatītu
ne tikai sasaldēšanas, bet arī at-
kausēšanas iespējas.

Pasakaino atmosfēru uzbūra
ne tikai zāles noformējums, bet
arī Lilijas Orlovas skaistais dzie-
dājums – multfilmas tituldziesma
«Lai nu snieg», kuru zālē skan -
dēja līdzi vairums meiteņu. Īpašu
ticamību un apbrīnu radīja skaisti
ģērbtās jaunietes: Sintija Bundere
(Elza), Vita Tarasika (Anna), Li -
lija Orlova (ziemeļbriedis Svens),
kā arī Maltas BJC metodiķe Inta
Bule, kura atveidoja sniegavīru
Olafu, kurš, starp citu, tieši tajā
dienā svinēja savu vārda dienu!
Pasāku mu vadīja Ligita Krūza,
bet ra do šās darbnīcas – Līga Run -
čis, Dai ra Aleksandroviča, Lilija
Orlova un Jānis Ziediņš, apskaņo -
šana bi ja Unas Kancānes ziņā,
Daniela Lozda – fotoreportieris
un noformētājs.

Vispirms katrs bērns no trafa-
retiem veidoja sev īstu kroni, ko
rotāja ar krāsainām sirsniņām un
sniegpārslām. Bet pēc tam visi rā -
dīja savu skaistumu uz īpašas –
sniegoti baltas – «mēles». Vēlāk
bērni nepadevās Elzai spēlē «Sa-
saldēšana» un, lai tikai tiktu at -
sal dēta viņas māsiņas sirds, dros -
mīgi cilāja kājas un locījās spēlē
«Deja ar šķēršļiem». Bet Annas

draugs ziemeļbriedis Svens aici -
nāja uz «Mēmo šovu» dzīvnieku
kustību atminēšanā. Oriģinālie
atveidojumi un jautrība radīja
īstu emociju jūru! Vēlāk spēlē ti -
ka iesaistīts Svena gardums – bur -
kāns, kura griešana pa apli arī
radīja bērnu balsu kori! Mazliet
vairāk miera ienesa spēle «Vētra»,
kad bērni tika apsegti ar baltu
drānu, bet pēc «pamošanās» jaut -
rī ba turpinājās kopā ar nākamo
multfilmas varoni Olafu – apkam -
pie nu spēlē, kur visi izrādījās nas -
kā ki par tūļīgo sniegavīru. Nese -
nās Valentīndienas noskaņās bēr -
ni, sadaloties grupās katrs sa vā
baltās sienas pusē, spēlēja sirsniņ -
bolu, bet spēlē «Sirsniņu vā cēji»,
uz lielas papīra sirds stāvot, va -
jadzēja salasīt iespējami vairāk
mazo sirsniņu.

Noslēgumā mazās princeses
no BJC deju ritmikas pulciņa «Va -
ravīksne» (skolotāja Iveta Ali ka)
visus aicināja uz kopīgu deju,
pēc kuras Anna pateicās bērniem
par prieku, draudzību un smiek -
liem, kas spējuši atkausēt viņas
sirdi, un aicināja cienāties ar pī -
rā gu. Daudz bija interesen tu no-
fotografēties īpašajos Sirsniņ die -
nas vārtos. Bet diskotēkā bērni ko -
pā ar multfilmas varoņiem izdejo -
jās pēc sirds patikas. 

Vērojot to visu, bija iespēja
pār liecināties, ka arī mūsdienu
bērni joprojām tic brīnumiem, la-
bajam, un gan šis pasākums, gan
multfilma viņiem noteikti asociē -
sies ar patiesu mīlestību! 

Skaidrīte Svikša, 
Maltas BJC Žurnālistikas

pulciņa skolotāja

UNESCO 2017. gadu paslu-
dinājusi par ilgtspējīgas tūrisma
attīstības gadu, tāpēc 45. starp-
tautiskā bērnu mākslas izstāde-
konkurss «Lidice 2017» ir veltīts
tēmai «Ceļojumi».

Konkursam tika iesūtīti 1165
darbi no 49 Latvijas novadiem un
pilsētām. Latvijas kārtas laureātu
izstādei tika izvirzīti 190 darbi
(pērngad tika iesniegti 897 darbi
no 53 Latvijas novadiem un pil-
sētām).

16. februārī pieci Rēzeknes
novada bērni kopā ar savām sko-
lotājām un kuplu skaitu dalībnie -
ku, kuru darbi netika izvirzīti uz
apbalvošanu, devās uz Rīgu. Lat-
viešu biedrības namā tika pas -
niegti diplomi un piemiņas dāva -
nas – mugursoma kā simbols ce-
ļojumam par uzvaru konkursā.

Šoreiz Rēzeknes novadu Čehi -
jā pārstāvēs pieci Maltas izglītī -
bas iestāžu audzēkņi: divas Mal -
tas Bērnu un jauniešu centra pul -
ciņu apmeklētājas – Ksenija Lei -
niša (6 gadi) un Laura Marija
Babre (13 gadi) (pulciņa skolotā -
ja Vita Kāpostiņa-Tuče). Savu -
kārt Maltas vidusskolu pārstāvēs:
Vladislavs Ragozins (8 gadi), Da -
niela Borisova (8 gadi) (abiem
sko lotāja V. Kāpostiņa-Tuče) un

Anastasija Ivanova (10 gadi) (sko -
lotāja Antoņina Vasiļjeva). 

Konkursa tematika šoreiz bēr-
niem bija īpaši mīļa, jo viņi lab -
prāt atcerējās savus visjaukākos
ceļojumus, redzēto un piedzīvoto,
un centās to iedzīvināt savos dar -
bos. Darbi tika izpildīti gan tel -
piski, gan grafikā, glezniecībā,
arī tekstilā, mālā un stiklā. Bērni
savos darbos attēloja pašas vien-
kāršākās lietas, kas saistītas ar ce -
 ļojumu, bet visneparastākajos iz -
pil dījumos un materiālos. Vieniem
bērniem ceļojums ir tālas eksklu-
zīvas, fantastiskas vietas un lie -
tas, citiem – neparasti ceļojuma zā -

baki, transportlīdzekļi, notiku mi
aiz loga un daudz kas cits. Sko -
lotāji atzīst, ka, piedaloties šā dos
konkursos, audzēkņiem ir iespēja
apmeklēt Rīgu, paplašināt redzes -
loku, kā arī rast jaunas ide jas tur-
pmākajam darbam, tāpēc labprāt
iespēju robežās ņem līdzi arī tos,
kuri netika laureātu sarakstos.  

Liels paldies par brauciena or -
ganizēšanu Rēzeknes novada paš-
valdības izglītības darba speciā -
lis tei interešu izglītībā Anitai Ru-
dzišai un par bērnu drošu pārva-
dāšanu – Maltas pagasta šoferim
Aleksandram Safonovam.

Inta Bule, Maltas BJC metodiķe 

Maltas bērni – starptautiskajā mākslas
konkursā «Lidice 2017» 
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Notiks sadraudzības koncerts bērniem
26. martā plkst. 15.00 Maltas kultūras namā notiks sadrau dzības koncerts bērniem «Man patīk». 
Koncertā tiek aicināti piedalīties bērni, kuriem patīk dziedāt, de jot, muzicēt, runāt dzeju, stāstīt stās -

tus u.c. Pēc koncerta dalīb niekiem un skatītājiem paredzēta disko ballīte. 
Lai pieteiktos sa drau  dzības koncertam, lūdzam zvanīt uz Maltas kultūras namu (tālr. 64632065 vai

26117782) vai rakstīt uz e-pastu: elinaprusaka@inbox.lv. Pieteikšanās līdz 13. martam.

Iepirkums par flīģeļa iegādi
Izsludināts iepirkums «Rēzeknes novada Maltas mūzikas skolas

aprīkojuma modernizēšana (flīģeļa iegāde)». Pretendentiem piedā -
vā jums jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas ale -
jā 95A, Rēzeknē, 17. kabinetā (pieņemamā telpa)) līdz 2017. gada 
1. marta plkst. 10.00. 

Kontaktpersona – Normunds Štekels (tālr. 64635073, e-pasts:
normunds.stekels@saskarsme.lv)

Oficiāla informācija
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