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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Informāciju apkopoja Skaidrīte Svikša.

Maltas Kultūras namā
Svinot Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gada-

dienu, 18. novembrī plkst. 18.00 Maltas Kultūras namā
notika svinīgs pasākums, ko iedziedāja sieviešu koris «Ma-
dariņa», bet dzejas draugu kopa «Asni» visiem atgādināja,
ka «mums ir jāturas pie Latvijas!».  

Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra, uz-
runājot klātesošos, uzsvēra, ka «lielākā Latvijas bagātība
ir cilvēki. Latvija – tie esam mēs paši. Mums jādara pa-
šiem, nevis jāgaida, ka kāds darīs mūsu vietā». Tāpēc jau
tradicionāli lielākajiem darba darītājiem, kas ar savu darbu
devuši ieguldījumu pagasta, novada un valsts labā, tika
pasniegti Pateicības raksti. Šogad – kopumā 20 Pateicības
raksti, tos saņēma: Ruta Mika,  Skaidrīte Babre, Olga
Koļesnika, Svetlana Kondrate, Anatolijs Jasinskis, Vik-
tors Gudrenieks, Aija Jermolajeva, Marina Kārše-
nieka, Marija Šmaukstele, Vasīlijs Kozlovs, Jana Indri -
čāne, Marija Žigunova, Aina Stikute, Tatjana Koz -
lovska, Alīna Kovaļova, Marija Lugovska, Aleksandrs
Borodulins, Ludmila Bašmakova, Ausma Strode, La-
risa Igolniece. Savukārt pasākuma otrajā daļā visiem bija
iespēja noklausīties svētku koncertu «Latvijai un mīlestī-
bai», ko sniedza muzikālā apvienība «LA», izpildot lat-
viešu komponistu dziesmas, informē  Maltas KN māksli-
nieciskās daļas vadītāja Mārīte Šadurska.

Savukārt Rēzeknes novada Valsts svētkiem veltītais
svinīgais pasākums notika 15. novembrī Bērzgalē. Rēzek-
nes novada augstākais apbalvojums – Atzinības raksts (ko -
pā ar Latvijas Bankas kolekcijas «Gadskārtu monētu») –
šogad tika pasniegts 40 Rēzeknes novada iedzīvotājiem
sešās nominācijās. Nominācijā «Sabiedriskā aktivitāte»
apbalvojumu saņēma Maltas pagasta vēstures muzeja va-
dītāja Silvija  Pīgožne, «Ekonomika un tautsaimniecība» –
pašvaldības SIA «Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības
uzņēmums» valdes loceklis Jānis Kravalis; «Darbs paš-
valdībā» – Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu spe-
ciālists Viktors Šmaukstelis; «Izglītība, zinātne, sports» –
jaunsargu instruktors Ivars Kļaviņš.

Maltas vidusskolā 

Jau otro gadu Maltas vidusskola 11. novembrī rīkoja
Lāčplēša dienai veltītu lāpu gājienu, lai godinātu Latvijas
Brīvības cīņās kritušos karavīrus, kas varonīgi cīnījās par
jaunās valsts brīvību.

Gājiens sākās vidusskolas pagalmā un vijās cauri cie-
mam. Gājiena priekšgalā valsts karogus nesa Nacionālo
bruņoto spēku karavīrs un jaunsargs. Patīkami bija redzēt,
ka lāpu gājienā skolēniem blakus vienā rindā gāja jaunākās
māsas un brāļi, vecāki, skolotāji, jaunsargi, skolas tehniskie
darbinieki, Maltas ciema iedzīvotāji un Nacionālo Bruņoto
spēku 36. bataljona karavīri. Gājiens noslēdzās Rozentovas
kapos, kur visus gājiena dalībniekus uzrunāja Maltas pa-
gasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra un vēstures sko-
lotāja Inga Lubāne. Klātesošie ar klusuma brīdi godināja
kritušo varoņu piemiņu, nolika svecītes, vēlreiz apliecinot
savu cieņu tiem, kas cīnījās par valsts neatkarību. Pasāku -
ma noslēgumā patriotiskā vakara noskaņu papildināja ko-
pīga sadziedāšanās, sildīšanās pie tējas tases un kopābū-
šanas mirkļi Maltas vidusskolā. (Informāciju sagatavoja
Sociālo zinību MK vadītāja Olga Lavrenova.)

Jau tradicionāli novembra mēnesis Rēzeknes novadā
tiek ieskandināts ar dziesmām par Latviju. Šogad pasākums
«Mana dziesma Latvijai» Lendžu pagasta kultūras namā
pulcēja kopā 11 kolektīvus, tostarp: Maltas vidusskolas

3.–12. klašu kori un popgrupu (vad. Irēna Ivanova un Tat-
jana Klomāne); Rēzeknes novada speciālās pamatskolas
vokāli instrumentālo ansambli (vad. Juris Dervanovs) un
vokālo ansambli (vad. Jeļena Mačukāne); Maltas vidus-
skolas struktūrvienības Liepu pamatskola popgrupu «Mā-
konītis» (vad. Ināra Blinova). Šī pasākuma iniciatore un
vadītāja – Irēna Ivanova. 

PII «Dzīpariņš» 

Novembrī visās grupiņās notika Latvijas dzimšanas
dienai veltītas aktivitātes un svinības, arī PII vadītājas ka-
bineta durvis svētkiem īpaši izrotājuši grupu «Kamolītis»,
«Mārīte» un «Kāpēcīši» audzēkņi. Tā kā šogad Latvijā
svin 100 gadus robežsardzei, tad, lai popularizētu robež-
sarga profesiju bērnu vidū, 8. novembrī audzēknes māmiņa
un Valsts robežsardzes inspektore Marita Novika tikās ar
PII 5–6 gadus veciem audzēkņiem. Tāpat novembrī gru-
piņa «Kāpēcīši» piedalījās konkursā «Uzliec pauzi plast -
masai», kā arī bija skatāma viesizrāde «Zelta cālēns».

Savukārt decembri un Adventa laiku PII sagaida ar ra-
došajām darbnīcām vainadziņu veidošanā no dabas mate-
riāliem. 2. decembrī plānota pirmās svecītes iedegšana
Adventa vainagā. Būs pasaku pēcpusdienas, kurās bērniem
latviešu tautas pasakas lasīt tiek aicināti visi interesenti.

Bērnu un jauniešu centrā
Patriotisma mēnesis Maltas BJC sākās ar radošo dar-

bnīcu bērniem «Apskausim un sasildīsim Latviju» (5. no-
vembrī), kurā bērni zīmēja, krāsoja cimdiņus latvju rakstu
krāsās un formās. No šiem cimdiņiem tapa zāles dekors –
Latvijas kontūra, «pildīta» ar cimdiņiem. 

Pulciņā «Darbs ar materiāliem» (sk. Vita Kāpostiņa-
Tuče) bērni veidoja skaistus telpas dekorus – auseklīšus.
Veidošanas pulciņā (sk. Jana Indričāne) bērni no māla vei-
doja gan cimdiņus, gan Latvijas veidolu utt. Bet svētku
kēksiņi karoga krāsās tapa pulciņā «Hobiju pasaulīte» (sk.
Rita Siņavska). 12. novembrī notika izzinoša un radoša
komandu spēle «Zinu un protu» (sk. Skaidrītes Svikšas
vadībā), kurā divas komandas atbildēja uz jautājumiem
par Latviju, Latgali un dzimto Maltu, klausījās dziesmas
par Latviju un skatījās animācijas filmas, bet noslēgumā –
mielojās ar svētku torti, ko paši dekorēja sarkanbaltsarkanos
toņos. Bet pēcpusdienā pulciņa «Esi vesels un aktīvs» sko-
lotājs Aleksandrs Mironovs rīkoja sportiskas stafetes bēr-
niem, veltītas «Lāčplēša dienai».

Tāpat novembrī jaunatnes iniciatīvas projektā «Tehnis-
kās video jaunrades nodarbību organizēšana Rēzeknes no-
vada jauniešiem», ko Maltas BJC realizē biedrība «LOBS»,
tapis video «Superlatgalietis», kas tika izveidots Rēzeknes
novada jauniešu video konkursam «Ar lepnumu Rēzeknes
novadā». Maltas BJC radošā grupa: Līga Runčis, Indra
Koroļonoka, Dagne Tuče, Henriete Ignatjeva, Armands
Taškāns, Kristīne Gruznova, Karīna Butlere. Savus video-
darbus iesniedza arī Indra Koroļonoka (par pūtēju orķestri
«Vikords») un Dagne Tuče (par kori «Madariņa»). (Infor-
māciju sagatavoja BJC metodiķe Inta Bule.)

Maltas Mūzikas skolā
14. novembrī Maltas Mūzikas skolas (MMS) izglīto-

jamie par godu Valsts svētkiem sniedza koncertu Maltas
vidusskolā. 15. novembrī MMS izglītojamie apmeklēja
LNSO un pianista G. Osokina koncerta ģenerālmēģinā-
jumu Rīgā. 18. novembrī Latvijas valsts 101. dzimšanas
dienas pasākumā Pušā un Maltā piedalījās Maltas pūtēju

Atbalstīts projekts «Āra deju plača 
ierīkošana pie Maltas kultūras nama»

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauk-
saimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu
«Āra deju plača ierīkošana pie Maltas kultūras nama» (Nr.
19-01-AL15-A019.2201-000008), kas tika iesniegts ELFLA
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākuma «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros. Projektu
konkursu izsludināja biedrība «Rēzeknes rajona kopienu par-
tnerība».

Maltas kultūras nams darbojas jau vairāk kā 60 gadus.
Visos gadalaikos notiek dažāda mēroga pasākumi gan pašā
kultūras namā, gan ārā, parka zonā. Viena no šādu āra pa-
sākumu sastāvdaļām ir koncerts, kura laikā notiek dažādu
kolektīvu uzstāšanās, priekšnesumu sniegšana. Pašlaik
mākslinieki spiesti uzstāties nelīdzenā zālienā, apdraudot
savu veselību un drošību, kā arī sniedzot mazāk kvalitatīvu
priekšnesumu. Uzlabota infrastruktūra – stabila, līdzena un
izturīga deju grīda – nodrošinās drošu priekšnesumu norisi
ne tikai deju kolektīviem, bet arī ļaus paplašināt piedāvājamo
kultūras āra pasākumu klāstu, pieaicinot citu žanru māksli-
niekus – mūzikas, teātra, cirka, pantomīmas rīkot leļļu vai
ēnu spēļu uzvedumus. 

Projekta ietvaros plānots ierīkot deju placi (izmēri 9,7 x
9,7 m) un uzstādīt 4 garos koka solus. Projekta attiecināmās
izmaksas ir EUR 8 158,06, no kurām publiskais finansējums
ir EUR 7342,25. Līdzfinansējumu EUR 815,81 nodrošinās
pašvaldība. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbal-
sta dienests.

Vairāk informācijas pie projektu koordinatores Irinas Or-
lovskas (tālr. 64634368).

Valsts svētku mēnesis Maltā
orķestris «Vikords» (vad. V. Kozlovs), kurā muzicēja arī
MMS jaunie pūtēji.   

Paralēli koncertdarbībai mūzikas skolas izglītojamie
cītīgi gatavojas arī konkursiem. Valsts konkursa I kārta
ģi tārspēlē un akordeonspēlē notiks decembra sākumā
skolā, bet II kārta – JIRMV janvārī. Tāpat novembra bei-
gās 7. klašu pianisti atrādīs JIRMV savu prasmi klavier-
spēlē (etīdes, gammas), kārtojot klavierspēles standartus. 

Bet 4. decembrī 7. klases izglītojamais Kaspars Bač-
kurs (ped. T. Nagle) piedalīsies pianistu konkursā Dobeles
mūzikas skolā. Novēlēsim viņam veiksmi! 19. decembrī
Maltas daudzfunkcionālajā zālē plkst. 16.30 būs mūzikas
skolas izglītojamo koncerts, un pēc koncerta – vecāku
sapulce. Visi laipni aicināti! (Informāciju sagatavoja MMS
direktors Normunds Štekels.)

Maltas bibliotēkā
Novembrī bibliotēkā tika atzīmēta patriotisma nedēļa:

izgatavojām atbilstošas dekorācijas, lai svētku gaisotnē
noformētu telpas; izgaismojām ēkas fasādi utt.

Pieaugušajiem apmeklētājiem izlikām atbilstošu lite-
ratūras izstādi «Ir atkal novembra vidus, kad cauri tumsai
pret rītu bij’ piedzimt Latvijai lemts». Tajā iepazīstinājām
ar grāmatām un citiem iespieddarbiem par Latvijas Brī-
vības cīņām un valsts veidošanās pirmsākumiem. Apmek-
lētājus uzrunājām ar vārdiem no patriotisko dzejoļu rin-
dām, kas bija izlikti vestibilā uz planšetes. Bērniem un
jauniešiem bija paredzēta izstāde «Latvju zeme dārga
svēta, mūsu senču mantojums» ar dažādām grāmatām,
enciklopēdijām un citiem iespieddarbiem. Kopā ar Maltas
vidusskolas 5.c klasi un skolotāju Kseniju Orlovu izspē-
lējām erudīcijas spēli «Mana Latvija». 

Vienā laikā ar valsts svētku nedēļu bibliotēkās notiek
Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Šogad tā bija veltīta svēt-
kiem ziemeļos. Pieaugušajiem piedāvājām grāmatu izstādi
«Mīlestība, humors un detektīvs Ziemeļvalstīs». Notika
rīta stundas lasījumi bērniem, kur kopā ar Maltas vidus-
skolas 2.a klasi un skolotāju Ilgu Kovalenoku lasījām un
klausījāmies fragmentus no zviedru rakstnieces Astrīdas
Lindgrēnas grāmatas par Pepiju Garzeķi. Tika spēlētas
arī izklaidējošas spēles. Pieaugušajiem notika krēslas la-
sījumi: kopā ar senioru klubiņu «Dvēseles atslēga» iepa-
zinām dāņu rakstnieces Kārenas Bliksenas romānu «Be-
betes svētki». (Informāciju sagatavoja Maltas pagasta
bibliotekāre Elvīra Pinka.)
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