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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Katru gadu februāra pirmajā sestdienā daudzas
skolas ver durvis saviem absolventiem. Arī Maltas
vidusskolā 4. februārī notika Absolventu vakars, kur
visi varēja pakavēties atmiņās par neaizmirstamo
skolas laiku, kad patīkami atcerēties pat skolā pa-
strādātos nedarbus, kur nu vēl kopā svinētos svētkus,
ekskursijas, pārgājienus, sporta sacensības, koncer-
tus, kartupeļu talkas kolhozu tīrumos.

Maltas vidusskolas 75 mācību gados Absolventu
vakara tradīcija tika pārtraukta tikai četras reizes:
1991. gadā – barikāžu laikā, 2014. gadā, kad notika
skolas reorganizācijas un sporta zāles celtniecības

darbi, 2021. un 2022. gadā – kovida pandēmijas
laiks, kad tikai domās, atmiņās un virtuāli varējām
būt kopā. 

Šogad skolas kolektīvs tradicionāli sveica savus
absolventus un ciemiņus ar vērienīgu koncertpro-
grammu. Paldies visiem skolotājiem, skolēniem un
darbiniekiem par ieguldīto darbu absolventu vakara
plānošanā un organizēšanā! Lai gūtās pozitīvās emo-
cijas un gandarījums dod visiem spēku, enerģiju
darboties un būt lepniem, ka esat piederīgi Maltas
vidusskolas saimei! 

Maltas vidusskolas direktore Vinera Dimpere

Bibliotēkā – maltieša Nikolaja Šļahtas fotoizstā -
de «Malta fotogrāfa acīm».

Muzejā  – RTA Dizaina programmu studentu un
absolventu darbu izstāde.

14.02. plkst. 17.00 KN radošā darbnīca «Veido-
jam Valentīndienas dekoru» Ritas Siņavskas vadībā.
Materiāli būs! Ieeja – bez maksas. Plkst. 18.00 Signes
Baumanes filma «Mans laulību projekts». Ieeja –
bezmaksas.

18.02. plkst. 16.00 KN MAP sešu pagastu foto-
izstādes atklāšana – pagastu iepazīšanās pasākums,

pagastu pašdarbnieku priekšnesumi. Pētera Korsaka
simpātiju u.c. balvu pasniegšana.

20.02. laukumā pie Maltas KN plkst. 17.00 Aiz-
gavēņa prieki (iešana rotaļās, tautas tradīcijas izzinot
un baudot «Krupņiku ar guļbom un škvarkom»).

25.02. no plkst. 9.00 līdz 10.30 Maltā (pie BJC,
Parka ielā 20) būs mobilā mamogrāfa izbraukums.
Izmeklējumi tiek veikti bez iepriekšējā pieraksta!
Tālrunis uzziņām – 26458044.

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.

Par apvienību pārvalžu reorganizāciju
Saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu, līdz 28. februārim

apvienību pārvaldēs jāveic iekšēja reorganizācija, lai ar 1. martu 
tās uzsāktu darbu jaunā kvalitātē. Galvenā atšķirība no esošās situā-
cijas – apvienības vadītājs un vietnieki pārvaldīs visas apvienības te-
ritorijas, nevis atsevišķa pagasta teritoriju.

Pārvaldnieku skaita samazināšana tiek pamatota ar pagastu teritoriju
nevienmērīgu attīstību un iedzīvotāju skaita sarukums. Reorganizācija
skars visus 28 novada pagastus. Līdzšinējo 17 pagastu pārvalžu vadītāju
vietā būs pieci, kuriem palīdzēs vietnieki. Tādā veidā Rēzeknes novada
pašvaldība gadā plāno ieekonomēt 30–40 tūkstošus eiro. Vadī tājam
būs divi vietnieki, viens atbildēs par procesiem, otrs – par saim niecisko
darbību. 

Iedzīvotājiem tas būtiskas izmaiņas nenesīs, jo pagastmājas arī
turpmāk kalpos kā pakalpojumu saņemšanas vietas. Arī turpmāk katrā
pagastā varēs saņemt izziņas, iesniegt iesniegumus, apmaksāt komu-
nālos pakalpojumus, veikt nodokļu un nodevu maksājumus, apmeklēt
sociālo darbinieku vai bāriņtiesas locekli. Darbu turpinās bibliotēkas,
kultūras nami un jauniešu centri. Neviens pagasts nepaliks bez uzrau-
dzības, ikdienas darbs turpināsies. Tiek plānota šo klientu apkalpošanas
centru tīkla paplašināšana. Lai iedzīvotājiem nezustu saikne ar pārvalžu
vadītājiem un vietniekiem, katrā pagastā viņiem tiks noteikti savi pie-
ņemšanas laiki.

Maltas mežā uzsākta mizgraužu apkarošana!
2022. gadā nekustamajā īpašumā «Maltas meži» (mežs aiz Maltas

KN, Maltas upes otrajā krastā uz Rozentovas pusi), ar kadastra nr.
78700031062 tika konstatēti egļu mizgrauži, kas strauji iznīcina egles.
Ja egļu mizgrauzis ir ieperinājies audzē, tā vairs nav glābjama. Taču, to
laikus izcērtot, var glābt blakus esošās vēl nebojātās audzes. Pēc ciršanas
apliecības saņemšanas 2023. gadā Saimniecības daļas darbinieki sākuši
slimo egļu ciršanu. Nozāģētās egles paredzēts izmantot kā celtniecības
materiālu iestāžu vajadzībām, daļēji arī tiks sarūpēta malka Maltas ap-
vienības pārvaldes iestādēm, bet mazvērtīgie koksnes atlikumi tiks nodoti
pašvaldības SIA «Maltas dzīvokļu–komunālās saimniecības uzņēmums».

Pieteikumus valsts atbalsta siltumenerģijas izmaksu segšanai
2022./2023 apkures sezonai no 01.10.2022. līdz 30.04.2023. klā-
tienē var iesniegt Maltas pagasta bibliotēkā (Stacijas ielā 24)
pirmdienās un otrdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Vakance
Atklāts konkurss uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes «Maltas

apvienības pārvalde» vadītāja vietnieku plānošanas un īpašumu ap-
saimniekošanas jautājumos amatu. 

Papildu informācija (prasības pretendentam, amata apraksts u.c.) –
www.rezeknesnovads.lv. Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 
1672 eiro, pēc pārbaudes laika – 1760 eiro. Amata kandidātiem doku-
menti jāiesniedz līdz 17. februāra plkst. 14.00 Maltas apvienības pār-
valdes lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rē-
zeknes novads, LV-4630, vai jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto
adresi, var arī iesniegt, nosūtot uz maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Iegādāti tautas tērpi Maltas vidusskolas
tautas deju kolektīviem

«Rēzeknes rajona kopienu partnerība» rīkotajā projektu konkursā
Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības pro -
grammas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» līdzfinansēts
projekts Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000012 «Tautas tērpu iegāde Mal-
tas vidusskolas 1.–3. klašu un 8.–9. klašu tautas deju kolektīviem».

Projektā tika iegādāts tautas tērps, tajā skaitā meiteņu svārki (21
gab.), meiteņu garās linu blūzes (21 gab.), meiteņu vilnas zeķes (12
gab.), zēnu bikses (9 gab.), zēnu balti linu krekli (18 gab.), zēnu
vilnas zeķes (9 gab.). Projekta realizācija sniegs sabiedrībai guvumu
vairākus gadus, sekmēs tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un
tautas jaunrades attīstību Maltas vidusskolā, Maltas pagastā un ap-
kārtējā teritorijā, uzlabojot starppagastu sadarbību, dažādu paaudžu
komunikāciju, kā arī veicinās apkārtējo pagastu iedzīvotāju iesaistī-
šanos kultūras norisēs un amatiermākslas kolektīvos.

Projekta kopējās izmaksas ir 5151,15 eiro, no tām ELFLA pub-
liskais finansējums ir 4500 eiro. Līdzfinansējumu 651,15 eiro apmērā
nodrošinās pašvaldība. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku at-
balsta dienests, informē Maltas apvienības pārvaldes projektu vadītāja
Irina Orlovska.

Paldies par Absolventu vakaru Maltas vidusskolā!

Aktualitātes JANVĀRĪ iestādēs

FEBRUĀRĪ

Muzejs 13.01. aicināja uz tikšanos ar mākslinieku
Jāni Igoveņu izstādes atklāšanā. Pasākumu papildi-
nāja Vladislava Štekela sirsnīgā muzicēšana. 20. jan-
vārī kultūras namā organizēja tikšanos ar barikāžu
dalībniekiem un piedāvāja spēlfilmu «Janvāris».

Mūzikas skolā 12.01 notika mazs koncerts ve-
cākiem Maltas daudzfunkcionālajā zālē un vecāku
sapulce. 27.01. JIRMV Valsts konkursa II kārta vi-
joļspēlē, tika izvirzīti Vitālijs Skudra, Melisa Apai-
dina, Anna Marija Elksne, Ksenija Šmaukstele un
Everita Štekele, piedalījās Melisa un Ksenija, pārējie
bija apslimuši. Sveicam Melisu ar iegūto Atzinību,
jo konkurence bija diezgan liela. 3. februārī JIRMV
pirmo reizi notika mūzikas teorijas konkurss «No
nots līdz dejai», mūsu skolu pārstāvēja Ksenija 
(8. vijoļspēles kl.) un Everita (9. vijoļspēles kl). 
23. un 24. februārī Daugavpilī Pūšaminstrumentu
nodaļas izglītojamie piedalīsies VI Starptautiskajā
jauno izpildītāju konkursā «Naujene WIND 2023».
14. februārī Kaunatas vidusskolā sniegsim nelielu
svētku koncertu.

Bibliotēka Zaķa gada sākumā apkopoja un pie-
dāvāja pasmieties par smieklīgām anekdotēm, kur
galvenais varonis ir zaķis. Starptautiskajā Paldies
dienā (11. janvārī) pateicāmies saviem lasītājiem un
sagādājām nelielus pārsteigumus: pieaugušie lasītāji
saņēma praktisku un noderīgu dāvanu gada tumšajam
periodam – atstarojošo vesti, bet bērni – saldumus.

Jaunajā gadā sākām jaunu rubriku grāmatu populari-
zēšanai «Maltieši iesaka». Pieaugušie lasītāji janvārī
darbojās radošajā darbnīcā «Vēlmju kolāža». Maza-
jiem lasītājiem janvārī notika kārtējā «Pasaku skolas»
nodarbība, kuras tēma šoreiz saistījās ar lāci.

PII janvāris pagāja vēl svētku noskaņās: cepām
pankūkas, gatavojām gardumus, baudījām ziemas
priekus, aktivitātes organizējot svaigā gaisā – vēlām
sniegavīrus un priecājāmies par sniega kalniem,
gleznojām sniegā. Sveču dienai par godu tapa iz-
stāde, ko var aplūkot iestādes telpās. Meteņdienas
svinības plānojam sportiskas un jautras. 

BJC no 30. janvāra līdz 3. februārim bērni un
jaunieši  tika iepazīstināti ar Sveču dienas tradīcijām,
ticējumiem un laika pareģošanu, lēja sveces, zīmēja
ar sveci un akvareli (darbi skatāmi foajē), veidoja
sveces no bišu vaska. 3. februārī notika Jauniešu
piektdiena (14+) ar vafeļu cepšanu, sarunām par fi-
nanšu drošību. 6. februārī Gaisa hokeja turnīrā sa-
centās 12 dalībnieki.

KN 27. janvārī pirmo reizi Rēzeknes novadā
norisinājās pasākums «Rēzeknes novada sporta lau-
reāts 2022». Balvu «Labākais tiesnesis» saņēma
Maltas vidusskolas saimniecības pārzinis Anatolijs
Jasinskis (ilggadējs Rēzeknes novada, Latgales re-
ģiona un Latvijas šaha sacensību tiesnesis, sportists
un sacensību organizators, piedalījies starptautisku
šaha sacensību tiesāšanā).
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