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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

2016./2017. mācību gadu Maltas
vi dusskolā uzsāka 590 skolēni (uz 
1. septembri kopā ar tās struktūrvienī -
bu Liepu pamatskolu; Rēzeknes nova -
dā kopumā ir 2404 skolēni), bet skolas
durvis pirmoreiz vēra 50 pirmklasnieki,
kurus zināšanu kalnā pirmajos nopiet -
na jos pakāpienos atbalstīs audzinātājas
Marija Kleina (1.a), Janīna Bārtule
(1.c) un Ludmila Maslobo jeva (1.b). 

«Katrai dienai izvirziet noteiktu mērķi.
Lai tie nav lieli un grūti izpil dāmi plā -
ni, bet gan uzdevumi, kas jūs soli pa so -
lītim virzīs tuvāk nodomu izpildei. Ne-
šaubīties, nevilcināties, bet rīkoties un
uzdrīkstēties!» šādu no vē lē jumu 1. sep-
tembra svinīgajā līnijā gan pirmklas nie -
kiem, gan visiem, kuru ik diena sais tīta
ar Maltas vidusskolu, tās kolektīva vār -

dā teica direk tores viet niece audzināšanas
darbā Lija Kļaviņa-Lozda. 

Savukārt Maltas pagasta pārvaldes
vadītājs Vitālijs Skudra ar gandarījumu
un prieku akcentēja, ka beidzot pirmo
gadu skola sagaida ar pabeigtiem re-
montiem, kas skolu padarījuši gan vizuā -
li, gan funkcionāli pilnvērtīgu. Rēzek -
nes novada domes priekšsēdētājs Mon -
vīds Švarcs savā uzrunā norādīja, ka
šogad Rēzeknes novadā skolas gai tas
uzsākuši 184 pirmklasnieki un salīdzi -
noši daudz – 50 – no tiem tieši Maltas
vidusskolā! Tāpat viņš novēlēja Maltas
vidusskolai spēt piepildīt ar vērtīgu sa -
turu jaunās, plašās telpas, tostarp tagad
jau pilnībā izmantojamo daudzfunkcio -
nālo zāli. Skolas direktore Vinera Dim -
pere pateicās Rēzeknes novada vadībai

par lielo atbalstu un ticību Maltai vē -
rienīgo projektu īstenošanā, kā arī
sniegto iespēju arī šogad 2. klases sko-
lēniem apmeklēt peldbaseinu Rēzeknē
un vidusskolēniem iegūt B kategorijas
autovadītāja apliecību. Tāpat arī šajā
mācību gadā katrs pirmklasnieks saņē -
ma skolas piederumu komplektu 21 eiro
vērtībā. Tas viss ir liels ieguvums Mal -
tas vidusskolas skolēniem un atbalsts
vecākiem. (Jāpiebilst, ka peldbaseins
Maltas vidusskolas otrklasniekus gai -
dīs jau ar 3. oktobri, bet vēlmi izmantot
iespēju apgūt autovadītāja prasmes
izteikuši jau 27 vidusskolēni – vairāk
nekā pērngad. Tas nozīmē, ka nākotnē
noteikti nesīs labumu tagadnes rūpes
par skolēnu pilnvērtīgu attīstību.)

Skaidrīte Svikša

31. augusta Rēzeknes novada
domes sēdē par Maltas pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāju apstip -
rināta Alīna Čistjakova. Viņas kan -
didatūru vērtēšanas komisija atzina
par labāko no sešiem preten den -
tiem. A. Čistjako va: «Plānots dibi -
nāt Maltas PII padomi, kuras dar -
bībā varētu iesaistīties vecāki, kā
arī vairāk organizēt vecāku kon-
sultācijas un izglītojošus pasāku-

mus.» Jaunā direktore apņēmusies
iedibināt jau nas tradīcijas, kā arī
turpināt jau esošās, tostarp sporta
dienu, muzikālās izrādes, vecvecā -
ku vakarus, kā arī dažādus pulciņus
bērniem, piemēram, tautu dejas, ša -
hu un ang ļu valodu. Darāmo darbu
augšgalā ir ro ta ļu laukuma atjau-
nošana un asfal ta seguma nomaiņa
pie bērnudārza. (Līdzšinējā vadītā -
ja Regīna Pranča pēc 50 pedago -
ģiskā darba gadiem un 17 gadiem
Maltas PII direktores ama tā devu -
sies pelnītā atpūtā.)

*  *  *
Vēl atmiņās jūtas vasa ras smar -

ža, taču klāt septembris ar gladio -
lām, kuras garākas par pirmklas-
niekiem, un jautrām, krāsainām as -
terēm kā bērnudārza bērni. Ar jaut -
ru, košu, rudens pu ķēm izraibi nā -
tu Zinību dienu sā cies jauns mācī bu
gads arī Maltas PII «Dzīpariņš». Lai
katra diena jaunajā mācību ga dā bū -
tu mazs, personīgs piedzīvojums! 

27. septembrī vienojāmies da-
žādās sportiskās aktivitātēs kopīgā
zibakcijā «Augam stipri un veseli
Latvijā» kopā ar citiem Rēzeknes
novada pašvaldības pirmsskolē -
nie m. (Akcija notika «Eiropas spor -
 ta nedēļā 2016»  Erasmus+ sporta
programmas ietvaros.)

29. septembrī svinam Miķeļ-
dienu, un Maltas PII rudens ražas
darbnīcā tika gatavotas kompozīci -
jas no kāpostiem, bērnu un vecāku
kopdarbus varēja aplūkot izstādē
«Zaķīt’s leca kāpostos». 

Pamazām gatavojamies arī Lat -
vijas dzimšanas dienai. Veidojam
fotostāstu «Mana Latvija rudenī»,
mācāmies latviešu tautasdziesmas
skatuves runas konkursam «Līču
ločiem tautasdziesma kā jostiņa
locījās…», smeļamies idejas bērnu
radošo darbu izstādei «Rudens
stāsti dvēselei». Lai rudens ir mā -
jīgs un silts gan mūsu bērnudār zā,
gan katrā jūsu ģimenē!

Alīna Čistjakova

Kā zināms, «Cāļus skaita rudenī», bet tieši šajā ga-
dalaikā savus audzēkņus Maltas Bērnu un jauniešu

centrs (BJC) aicina uz pirmajām iepazīšanās
nodarbībām, un septembris te ir iepazīšanās un

reklāmmēnesis, kurā BJC pārvēršas degustāciju la-
boratorijā, kad var nākt izdejot, izkustināt, izsmar -
žot, izgaršot, izviļot, izkrāsot, izdziedāt visas nodar -

bī bas un izvēlēties sev piemērotāko lieli un mazi in-
teresenti.

Šogad Maltas BJC piedāvā 13 interešu program -
mas, kas piemērotas dažādiem vecumiem un inte -

resēm. Pasākumu tematikas interešu izglītības, kultūras,
spor ta, atpūtas un izklaides jomās ir paredzētas ļoti daudzveidīgas.
Jau pašlaik kupli apmeklēti ir pulciņi «Darbs ar materiāliem»,
aušanas pulciņš «Trizuļi», «Veidošana», pop-grupa, deju ritmikas
pulciņš «Varavīksne». Savukārt vēl var pieteikties daudziem citiem
pul ci ņiem, kas saistīti gan ar ēdienu gatavošanu, gan tehnisko mo -
delē šanu, gan rakstu veidošanu utt.

Visas aktivitātes, mācību gada pasākumi aplūkojami https://www.
facebook.com/MaltasBJC/, http://www.draugiem.lv/malta/, http://www.mal-
ta.lv/

Nāc uz BJC, iepazīsties un izvēlies! Esi aktīvs, veido savu ik die -
nu krāsaināku!

Inta Bule, Maltas Bērnu un jauniešu centra metodiķe

Pirmajā iepazīšanās nodarbībā pulciņā «Darbs ar materiāliem» pie sko -
lotājas Vitas Kāpostiņas-Tučes

No kreisās: Ērika Žagare, Edīte Kroiče
un Alīna Čistjakova 

Maltas vidusskolas durvis vēruši 50 pirmklasnieki 

Atnācis septembris, ievadīdams jaunu, rosīgu dar -
 ba cēlienu, dāvādams jaunu atkalredzēšanās prie -
ku ar skolu, skolasbiedriem un saviem draugiem.

1.a un 1.c klases ar audzinātājām Mariju Kleinu un Janīnu Bārtuli1.b klase ar audzinātāju Ludmilu Maslobojevu 

Maltas PII «Dzīpariņš»: jauna vadītāja,
zibakcija un ražas darbnīca

Maltas BJC septembris –
Iepazīšanās mēnesis

Pirmklasnieki izpildīja skolotājas Intas Pauliņas dziesmu
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«Maltas Ziņas»

Līdz 30. septembrim Maltas vēs -
tu res muzejā ir aplūkojama skolēnu
ra došo darbu izstāde, kurā apskatāmi
Maltas Bērnu un jauniešu centra
pulciņu – «Darbs ar  materiāliem»,
aušanas pulciņa «Trizuļi», vizuālās
mākslas pulciņa «Ota», keramikas
pulciņa audzēkņu – darbi.

Izstāde atspoguļo bērnu talantu
daudzveidību. Marks un Dagne Tu -
či piedalās dažādos konkursos. Marks
jau četru gadu vecumā piedalījās zī -
mē jumu konkursā, un viņa darbiņu
izmantoja kalendāra veidošanā. Savu -
kārt māsiņas Dagnes uzzīmētais cim -
diņš kļuva par pamatu jaukai bērnu
rotaļlietai. Bez zīmēšanas prasmēm
viņa vēl auž, ada, tamborē, veido mā -

la darinājumus, zīmē uz stikla, strādā
dekupāžas tehnikā.

Laines Elizabetes Stepiņas
(attēlā) hobijs ir plastilīna veidojumi.
Katra figūriņa vai figūru kompozīci -
ja ir ļoti izteiksmīga, ar raksturu. Iz -
stā des apmeklētāji muzejā var noska -
tīties Laines no plastilīna veidotas ne -
lielas multiplikācijas filmiņas. Pēc fil -
miņu noskatīšanās no izstādes apme k -
lē tāju puses skan aplausi pateicī bā
un sajūsmā par meitenes veikumu.

Saulainā dienā muzeja logos ir
krāšņi izgaismoti bērnu gleznojumi
uz stikla. Te var redzēt Artūra Ko-
losova, Lauras Babres, Aigas Grei -
žas, Dagnes Tučes darbus.

Novēlot bērniem un jauniešiem

radošu izaugsmi, aicinām arī citugad
sep tembrī uz tikšanos muzejā skolē -
nu radošo darbu izstādē.

Silvija Pīgožne,
Maltas vēstures muzeja vadītāja

Aktualitātes Maltas pagasta iedzīvotāju
konsultatīvās padomes darbā

21. septembrī notika kārtējā plānotā Maltas pagasta
konsultatīvā padomes sēde, kurā tika izskatīti vairāki aktuāli
problēmjautājumi, ko iesniedza paši pagasta iedzīvotāji. Arī
Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra vērsās
pie konsultatīvās padomes ar aktuāliem jautājumiem un pa-
ziņojumiem. 

Par doktorāta pārcelšanu. Sēdes sākumā pagasta pār -
valdes vadītājs informēja par rakstu «Doktorātu – uz Maltas
centru», ko publicēja 16. septembrī laikraksts «Rēzeknes
Vēstis». Rakstā tika pausts gan autora, gan Maltas pagasta
iedzīvotāju, gan jau iepriekš sēdē skatītais jautājums par
medicīnas pakalpojumu pieejamību, doktorāta pārcelšanu uz
Maltas centru – pagasta pārvaldes ēku. Diskusijas beigās,
balstoties uz minēto rakstu, mutisku Maltas pagasta pen -
sionāru lūgumu, iedzīvotāju konsultatīvā padome nolēma
oficiāli vērsties pēc finansiāla atbalsta Rēzeknes novada
pašvaldībā. 

Atkritumu šķirošana. Maltas pagasta pārvaldes vadītājs
aktualizēja jautājumu par iedzīvotāju nekvalitatīvu atkritumu
šķirošanu, kas turpmāk var sekmēt komunālās saimniecības
tarifu pakalpojumu paaugstināšanu par atkritumu šķirošanu.

Māju siltināšana. Konsultatīvās padomes priekšsēdētājas
vietnieks Juris Dombrovskis atgādināja par izsludināto
iespēju nākamajā gadā veikt māju siltināšanu, daudzdzīvokļu
māju renovēšanu. Padome nolēma daudzveidīgāk – caur
Mal  tas pagasta mājaslapu, māju kopsapulcēs, individuāli,
caur DzKSU informatīvajām sapulcēm – informēt pagasta
iedzīvotājus par māju renovēšanas procesu, iespējām un ie-
guvumiem.

Par īstenotajiem iedzīvotāju ieteikumiem. V. Skudra
darīja visiem zināmu, kas ir paveikts un pilnveidots, ko ietei -
ca Konsultatīvā padome iepriekšējās sēdēs. Maltas ciemā
izvietoti pieci jauni informatīvie stendi, drīzumā plānots
nomainīt ciema robežzīmes, kas veicinās estētiskāku un pie-
vilcīgāku pagasta vizuālo tēlu. Izstrādāti projekti par Sta -
cijas ielas un apgaismojuma uzlabošanu, atpūtas zonas iz -
veidošanu pie Kultūras nama. Pagasta pārvaldes vadītājs
aicina laikus plānot un virzīt darbu uz Maltas ciema 80 gadu
jubilejas gadadienu, kas tiks atzīmēta 2017. gada 9. jūlijā.

Lēmumi 21. septembra sēdē. Konsultatīvās padomes
sēdes locekļi, izskatot Maltas pagasta iedzīvotāju vēlmes,
nolēma:

1) Vērsties Satiksmes ministrijā ar lūgumu ieviest papil -
du gājēju pāreju Andrupenes ielā pretim veikalam «Lats», jo
pašlaik esošā situācija krustojumā ar 1. Maija ielu apgrū tina
un pat apdraud gājēju dzīvību un veselību, šķērsojot šo ceļa
posmu.

2) Iesniegt oficiālu lūgumu VAS «Latvijas pasts» par
pandusa izveidi pie Maltas ciema pasta ēkas, kas atvieglotu
māmiņām ar bērnu ratiņiem un invalīdiem uz riteņkrēsliem
piekļūšanu pasta pakalpojumiem. 

3) Rast iespēju privātkioskus, kas atrodas pretī autoostai
«Malta», pārvietot uz tirgošanai atbilstošāku teritoriju.

4) Nepalielināt Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās
padomes locekļu skaitu, pamatojoties uz Maltas pagasta
iedzīvotāju konsultatīvās padomes «Nolikuma» 1.5. punktu.
(Sakarā ar amata maiņu Alīna Čistjakova ar iesniegumu
lūgusi atbrīvot viņu no Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās
padomes locekļa pienākumiem.)

Nākamā konsultatīvās padomes sanākšana tiek plā -
nota 12. oktobrī. Aicinām visus Maltas pagasta iedzī vo -
tājus aktīvi iesaistīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un
pilnveidošanā. Ar savām vēlmēm un priekšlikumiem aicinām
vērsties pie Maltas pagasta konsultatīvās padomes, individuāli
pie jebkura padomes locekļa vai Maltas pagasta pārvaldes
vadītāja.

Inta Bule, Maltas pagasta 
iedzīvotāju konsultatīvās padomes sekretāre

*  *  *
Juris Dombrovskis, Rēzeknes

novada BJSS dambretes treneris:
«Vēlos mazliet papildināt Kondrova
kunga teikto: Maltas vidusskolā
dambretes pulciņa nav, bet jau otro
mācību gadu ir uzsākusi Rēzeknes
novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas dambretes mācību treniņgrupa,
kurā pašlaik darbojas pārsvarā Maltas
vidusskolas 2. un 3. klases skolēni. 

Protams, pirmajos gados cerēt uz
lieliem panākumiem vēl būtu pāragri,
taču arī pa šo neilgo laiku tādi ir. Ja
runājam par Latgales re ģionu, tad
tieši 2015. gadā paši mazākie dam-
bretisti U-10 vecuma grupā komandu
vērtējumā izcīnīja 1. vietu Latgales
skolēnu sporta spē lēs un ieguva tie -
sības startēt Latvijas skolēnu sporta
spēļu finālsacensībās. Savukārt Rē-
zeknes un Viļānu novadu skolēnu
sporta spēlēs dambretē šajā vecumā
grupā komandu vērtējumā tika iz -
cīnītas 1. un 2. vieta, arī individuā -

los vērtējumos izcīnītas godal go tās
vietas.

Nav jau tā, ka bērnus neinteresē
dambrete, viņi nāk spēlēt. Jā, kad
sākas kaut kas nopietnāks treniņa

procesā, interese sāk zust, jo gribas
tikai spēlēt vai spēlēties. Bet, ja ņem
kopumā, tad  ar katru gadu samazi -
nās bērnu interese jeb vēlme nākt un
trenēties.»

Svecīšu vakari Maltas pagastā
Pinku kapos – 15. oktobrī plkst. 15.00; 
Ostrovsku kapos – 15. oktobrī plkst. 16.00; 
Rozentovas kapos – 29. oktobrī plkst. 16.00 (Sv. Mi se

Rozentovas baznīcā nodomā par mirušajiem plkst. 15.00); 
Gudeļu kapos – 5. novembrī plkst. 15.00 (Sv. Mise

Lūznavas kapelā plkst. 14.00).

Pušā nosvinēts
ģimeņu

«Burkānfests»
24. septembrī pie neparastiem bur -

kānu zārdiem Pušas tautas namā no -
tika ģimeņu «Burkānfests», kurā vieso -
jās arī Bērzgales KN folkloras kopa.

Lai iegūtu kādu no piecām no-
slēpumainajām nominācijām un tiktu
pie balvām, arī citu pagastu iedzīvo -
tāji aktīvi nesa visneparastākos bur-
kānus. Nominācijā «Kolorītāko bur -
kānu īpašnieki» uzvarēja Dzeņu-
Afanasjevu ģimene (ar vislielāko
un krāsaināko burkānu skaitu). But -
leru ģimene uz izstādi atnesa dzel -
tenus, lillā, sarkanīgus burkānus, tā -
dējādi atzīti par «Mīlestības pār-
ņemtākajiem burkāniem». Rutkov -
s ku ģimene – «Hierarhiskākie bur -
kāni» īpašnieki (atnestie burkāni no-
rādīja, kurš ģimenē ir vecākais, vi -

dējais un jaunākais bērns). Par «Slai -
di vijīgāko» burkānu īpašniekiem at -
zīta Ratniku ģimene (viņu burkāni
atgādina divas kopā savijušās balerī -
nas). Vigupu ģimenei – «Ekstremitā -
tēm bagātie» burkāni (tie atgādināja
gan rokas ar pirkstiem, gan pēdas).
Individuālajā vērtējumā par pārlie-
cinošāko un visiespaidīgāko burkānu
īpašnieku kļuva Aleksandrs Kud -
r javcevs no Mākoņkalna pagasta (at -
 veda burkānus pirmais, un tie bija
visgarākie un visresnākie), kuram ir
90 gadu. Viņš norādīja, ka šādus bur -
kānus var izaudzēt ar mīlestību un
ūdeni. Bet Viktorijas Beitānes bur -
kāni atgādināja balli, kur katrs mīlīgi
dejo ar savu otro pusīti. Starp iz stā -
des eksponātiem bija arī no Maltas
un Lūznavas pagasta atvestie burkā -
ni, kas līdzinājās pat citplanētiešiem. 

Pie rudenīgām burkānu krāsas bal -
vām tika visi izstādes dalībnieki. Pa-
sākuma dalībnieki lasīja ticējumus,
piedalījās spēlēs, rotaļās, kā arī lote -

rijā, kurā varēja laimēt saimniecībā
noderīgas lietas burkānu krāsā. Savu -
kārt pasākuma noslēgumā visi cienā -
jās ar dažādiem burkānu ēdieniem,
ko bija sarūpējuši paši izstādes dalīb -
nieki. Sirsnīgs paldies Rasmai Dze -
nei par brīnišķīgo burkānkūku! 

Mārīte Krasnobaja, 
Pušas TN vadītāja

Muzejā skatāma bērnu radošo 
darbu izstāde

Raksta lasītājs 
Malta: šahs un dambrete

Maltā ir diezgan senas gudro
gal da spēļu tradīcijas. Nav runas
par preferansu vai pokeru, bet šahu
un vairākiem dambretes veidiem.

Savā laikā Maltas 1. vidusskolā
ļo ti populāra bija šaha spēle mate-
mātikas skolotāja Viktora Mei rāna
vadībā. Ja es nemaldos, tad viņš bija
Latgales čempions šahā. Loģiski, ka
šahs kļuva populārs arī Maltas iedzī -
votāju vidū. Gadus desmit vēlāk Mal   -
tas  šahistu koman da  izcīnīja 1.  vie tu
Latgalē. Tikai naudas trūkuma dēļ
to reizējā Rēzeknes  rajona  padomes
komanda  netika  uz Latvijas koman -
du čempionātu Rīgā. Viens no šīs
ko  mandas pārstāvjiem, šo rindiņu

autors, lika šahu malā un sāka popu-
larizēt dambreti savā skolā un Rē -
zeknes rajonā. Latvijas skolu koman -
du turnīrā «Brīnumdambrete» pirma -
jā desmitā parasti tika Ziedu kalna
un Pušas, kā arī Maltas 1. vidussko -
las dambretisti. Vēlāk, pēc Latvijas
neatkarības atgūšanas, ti ka nodibi -
nāts Maltas šaha klubs un dambre -
tes klubs «Malta». (Dambretes klubs
«Mal ta» reģistrēts Latvijas Ties lietu
ministrijā 1994. gada 14. martā. Tas
pašlaik ir vecākais dambretes klubs
Latvijā.) Dambretes klubā bi ja iz -
strādāta noteikta sacensību sis tēma.
Tā Ģimeņu turnīrs vai E. Pi zāna me -
moriāls poļu-brazīliešu dambretē bi -
ja tikai Maltā.

Kā ir pašlaik ar dambreti Maltā?

Maltas vidusskolā darbojas dambre -
tes pulciņš Jura Dombrovska vadī -
bā. Ar lieliem panākumiem vēl pagai -
dām nevar lielīties. Tā Latgales jau -
niešu čempionātā Maltas jaunieši pa -
lika bez godalgām. Tas bija 2015. ga -
dā, ceru, ka turpmāk būs labāk. Tā do -
 māt liek tas, ka Juris strādā nopietni
ar jaunāko grupu. Vēl gaidāms no -
vada čempionāts krievu un simtlau -
ciņu dambretē kā vīriešiem, tā sie-
vietēm. Tā būtu ļoti laba treniņa
iespēja jaunajiem talantiem.

Vienīgi dambretes kluba vadībai
jāiedrošinās parādīt savu spēku un
prasmi. Atsaucība būs noteikti.

Donats Kondrovs, dambretes
kluba «Malta» izveidotājs 

un ilggadējs prezidents 

1. vietas ieguvēji Latgales skolēnu sporta spēlēs 2015. gadā U-10 vecuma grupā.
No kreisās: Jānis Gudriks, Valērija Reinika, Juris Dombrovskis, Jānis Augustāns,
Elēna Kolīte

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās
padomes sastāvs (malta@rezeknesnovads.lv)

Marija Podnieka (padomes priekšsēdētāja, marija.pod-
nieka@inbox.lv); 

Juris Dombrovskis (priekšsēdētājas vietnieks, juris.dom-
brovskis@rezeknesnovads.lv);

Inta Bule (padomes sekretāre, inta.bule@saskarsme.lv).
Padomes locekļi: Larisa Borisova, Lija Kļaviņa-

Lozda, Anna Kupcova, Alla Mogiļnaja, Jānis Prančs,
Anita Purviņa, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Jānis
Šaudiņš, Sandra Štekele, Marija Trusova.
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