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2019. gada 31. maijs

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
Reģistrācijas numurs 40900027426

Maltas pagasta pārvalde –
jaunās telpās

Sveikti veiksmīgākie un talantīgākie skolēni un pedagogi

3. maijā oficiāli ar valsts karoga pacelšanu mastā tika
atklāta un iesvētīta Rēzeknes novada pašvaldības Maltas
pagastu apvienības un Maltas pagasta ēka Brīvības iela
6. Pasākumā klāt bija Maltas pagasta pārvaldes vadītājs
Vitālijs Skudra, Maltas pagastu apvienības vadītājs Edgars
Blinovs un Rēzeknes novada pašvaldības padomes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne. Ēku iesvētīja Rozentovas
draudzes Romas katoļu baznīcas prāvests Rinalds Broks.
Pēc ēkas iesvētīšanas oficiālās daļas svinības turpinājās
mazāk formālā gaisotnē Maltas KN zālē. Pasākuma mērķis
bija savstarpēji iepazīstināt Maltas pagastu apvienības pagastus. Koncertā, ko vadīja E.Blinovs un Ozolaines TN
vadītāja Santa Ostaša, klātbijuše tika iepazīstināti ar katra
pagasta vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju, ievērojamām personībām utt. bet kā vizītkarte bija katra pagasta sarūpēts
priekšnesums. Ikviens varēja piedalīties viktorīnā u.c. aktivitātēs, kas bija pakārtotas interesantai informācijai par
apvienība ietilpstošajām teritorijām.

Godināts Zelta pāris –
Ņina un Aleksandrs Maksimovi

9. maijā Lūznavas muižā tika sumināti Rēzeknes novada Zelta pāri, tostarp Ņina un Aleksandrs Maksimovi
no Maltas pagasta. Sveikt viņus bija ieradies Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra.

Rēzeknes novadā ik pavasari godina veiksmīgākos,
talantīgākos un drosmīgākos skolēnus, valsts olimpiāžu,
intelektuālo radošo darbu konkursu un sporta laureātus.
8. maijā Rēzeknes novada pašvaldības zālē svētku noskaņā
pulcējās jaunieši, viņu skolotāji un vecāki, lai atskatītos
uz aizvadīto mācību gadu un tā sasniegumiem. Laureātus,
viņu skolotājus un vecākus sveica Rēzeknes novada pašvaldības vadība.
Pasākumā kā pirmā tika sveikta Dagne Tuče (Maltas
vsk, 9. klase.), kura izcīnīja 1. vietu mājturības un tehnoloģiju atklātajā olimpiādē valstī. Dagni sagatavoja skolotāja Rita Siņavska (Maltas vsk). Lepnums un prieks pārņēma, klausoties mūsu jauno mūziķu sniegumu. Kaspars
Bačkurs (Maltas Mūzikas skolas 6. klase un Kaunatas
vsk. 7. klase) – 1. vieta starptautiskajā konkursā Latvijā
«Uzlecošās zvaigznes» klasiskās mūzikas izpildījumā!
Mazā flautiste Eva Kužma (Maltas Mūzikas skolas
2. klase un Feimaņu pamatskolas 4. klase) ieguvusi
3. vietu Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības
iestāžu valsts konkursa finālā flautas spēlē. Kasparu Bačkuru konkursam sagatavoja skolotāja Tatjana Nagle, Evu
Kužmu sagatavoja Vasīlijs Kozlovs.
Bērnu un jaunatnes sporta skolas futbola klubs «Saules
puikas» 2018. gada Latvijas jaunatnes futbola čempionāta

Attīstības grupā ieguva 2. vietu futbolā: maltēnieši – Valentīns Urža, Dainis Laizāns, Daniils Kuzņecovs, Dāvis Lozda,
Einārs Leitāns, Edvards Štekels, Ralfs Daniels Krasnobajs,
Eduards Seļakovs, Vadims Mironovs, Daniils Moisejevs,
Imants Ančs, Maksims Timofejevs, Māris Gribusts, Dāniels
Strods, Nikita Romanovs, Gabriels Greidāns, Kirils Bogdanovs, Nikita Petrovskis, feimanietis – Emīls Verčinskis.
Futbolistus sagatavoja treneris Aleksandrs Borodulins.
(Pēc Annas Rancānes teksta materiāliem mājaslapā
www.rezeknesnovads.lv)

11. maijā Rīgā notika III Starptautiskais pianistu konkurss «Primavera». Starp 21 B/C grupas konkursa dalībniekiem no Somijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas un Latvijas,
veiksmīgi uzstājās Maltas Mūzikas skolas 6. klavierspēles
klases audzēknis Kaspars Bačkurs (ped. Tatjana Nagle).
Konkursa starptautiskais žūrijas sastāvs augsti novērtēja
jaunā pianista spilgto un emocionālo spēli. Kā rezultātā –
iegūts I pakāpes diploms. Apsveicam! Tā turpināt. Paldies
skolotājai Tatjanai Naglei par ieguldīto darbu, kā arī Kaspara vecākiem par sniegto nepārtraukto atbalstu Kaspara
talanta izkopšanā!
17. maijā notika Mūzikas skolas izlaidums. Šogad
skolu absolvēja septiņi izglītojamie: Taustiņinstrumentu
spēle (klavierspēle) – Maija Livdāne, Edvards Štekels;
Taustiņinstrumentu spēle (akordeonspēle) – Deniss Filatovs; Pūšaminstrumentu spēle (klarnetes spēle) – Vlads
Ulass; Stīginstrumentu spēle (ģitārspēle) – Artis Dairis
Kroičs, Dagne Tuče, Katrīna Esmeralda Jermaševiča. Apsveicam Mūzikas skolas absolventus ar skolas beigšanu!
* * *
20. maijā Kaunatas KN notika Maltas Mūzikas skolas
prezentācijas izglītojamo koncerts, kurā piedalījās visas

mūzikas instrumentu nodaļas. Kaunatas vidusskolas izglītojamie pēc koncerta noklausīšanās, kuriem iepatikās
kāds no mūzikas instrumentiem, tikai aicināti piebiedroties
mūzikas skolas saimei jaunajā mācību gadā. Šādi koncerti
vēl izskanēja 28. maijā Feimaņos, Silmalā, Tiskādos, 29.
maijā – Maltā.
* * *
Maltas Mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus 2019./
2020.mācību gadam šādās izglītības programmās:KLAVIERSPĒLE (6–7 g. vecus bērnus),VIJOĻSPĒLE (6–7
gadi), AKORDEONA SPĒLE (8–9 gadi), PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE (saksofona, flautas, klarnetes, trompetes spēle) (7–9 gadi), ĢITĀRAS SPĒLE (7–9 gadi).
Konsultācijas uzņemšanai Mūzikas skolā: 29., 30. un 31.
maijā plkst. 13.30–17.30; 3. jūnijā un 4. jūnijā plkst. 10.00–
14.00; 5. jūnijā un 6. jūnijā plkst. 14.00–18.00; Uzņemšanas eksāmens 7. jūnijā plkst. 12.00. Uzziņas pa tālruni
64635073 vai mob. tālrunis 26582296. Uzņemšanas noteikumi – www.malta.lv sadaļā «Iestādes»/ Izglītība/ Mūzikas skola.
(Sagatavoja Maltas Mūzikas skolas direktors Normunds Štekels.)

Mūzikas skolā – starptautiski panākumi,
izlaidums un jauna uzņemšana

Dabiskuma pilnā «Muzeju nakts 2019» Maltā

18. maijā Maltas vēstures muzejā notika Starptautiskās Muzeju nakts aktivitātes. Iekļaujoties Latvijas
simtgades stāstā, šogad Muzeju nakts tēma bija «Tālavas taurētājs», aicinot muzejos celt godā visu laikmetu un visu novadu varoņus.
Maltā šogad viesojās «Zemeņu Krastiņi» radošā un
darbīgā īpašniece – pirtniece Anita Reščenko no Aglonas novada Kastuļinas pagasta un atraktīvā veidā atgādināja par dabas dziedinošo spēku: lietā tika liktas
lapu slotiņas, čiekuri, varēja nogaršot purva bērza, laz-
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das lapu un nātru lapu čipsus. Par muzikālo noskaņu
gādāja folkloras draugu kopa «Sudobri» no Vārkavas
novada.
«Paldies mūsu viesiem, kas radīja Muzeju nakts
noskaņu. Paldies visiem, kas atrada laiku sestdienas
vakaru pavadīt muzejā! Paldies ģimenei no Varakļānu
pagasta, kas mērķtiecīgi bija meklējuši Maltas muzeju!
Viss tovakar izbaudītais nav aprakstāms, tas jāizjūt, jo
tā bija īpaša vienotība ar dabisko. Uz tikšanos muzejā!»
teic MVM vadītāja Silvija Pīgožne.
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«Maltas Ziņas»

Ģimenes dienai veltīts pasākums Maltas KN

Pavasaris atnāk ar krāsām, sauli un gaismu, tāpēc nav nejaušība, ka tajā svin Ģimenes dienu, kurai
par godu Maltas kultūras namā izskanēja bērnu
koncerts.
Koncertu atklāja sešgadīgā Madara Zeltiņa ar
mammu Kristīni un tēti Eināru. Horeogrāfiskais ansamblis «Kolorīts» (vad. Jolanta Roslova) un solistes
Raina Arbidāne, Loreta Savicka, Veronika Zlotnikova, Patrīcija Roslova no Rēzeknes ar savu deju
prieku, ienesa arī mums,maltiešiem, prieku. PII iestādes «Dzīpariņš» bērni ar mūzikas skolotāju Edīti
Kroiči aizkustināja klātesošos. Madara un Krišjānis
Zeltiņi no Rēzeknes ar stabulēm uzbūra īpašu, pavasarīgu noskaņu. Vārdi, savirknēti dzejas rindās,
izskanēja, sveicot mīļās māmiņas un vecmāmiņas,
gādīgos tētus un vectētiņus, ko runāja Agate Barovska, Ramona Skudra, Laura Igaune un Marks Tučs.

Bērnu deju grupa «Damona» (vad. Simona Skudra)
mīļās māmiņas sveica ar mūsdienīgu deju «Valsis».
Pasākumu vadīja un koncertstāstu izstāstīja galantais
konferansjē Imants Tučs.
Tāpat Ģimenes dienas pasākums skatītāju vērtējumam tika nodoti Maltas džiu-džitsu sporta kluba
dalībnieku paraugdemonstrējumi, ko izpildīja Gabriella Smane, Jegors Nizins, Anastasija Ivanova, Sofija Tereskina. Treneris Viktors Kostins izsmeļoši
informēja par šo sporta veidu. Bet noslēgumā –
bērnu burbuļu ballīte kopā ar Smurfeti un DJ Gunchs
no Bauskas. Mazāki un lielāki maltieši vecāku un
vecvecāku pavadībā triju stundu garumā izdejojās,
jokojās, burbuļus ķēra un beigās balvas saņēma.
Paldies visiem, kas bija svētkos, paldies visiem, kas
šos svētkus ar savu līdzdalību padarīja par svētkiem
daudzām, jo daudzām ģimenēm.

Maltas BJC atskatās uz daudzpusīgi radoši aizvadītu gadu

22. maijā Maltas BJC notika mācību gada
noslēguma pasākums, kas tika papildināts ar
ārā izbaudāmajām radošajām darbnīcām,
lielizmēra galda spēlēm, piepūšamajām atrakcijām, fotostūrīti un foajē uz stenda skatāmo Maltas BJC avīzes «Dzirkstelīte» speciālizlaidumu «Mācību gads bildēs».
Vispirms bija iespēja videofilmu stundā
noskatīties Grafikas pulciņā (sk. Jana Indričāne) tapušās stopkadru filmiņas «Raibais pavasaris» un «Par pūcītēm», bet jauniešu neformālais klubiņš «Kāpnes» (sk.
Inta Bule) piedāvāja video par savām aktivitātēm un paveikto gada laikā. Interaktīvajā programmā bērnus izklaidēja Trollis
(Marina Bikova) kopā ar Vārnu, Lāci,
Lapsu un Zaķi, savā scenārijā lieliski iekļaujot arī Maltas BJC pulciņu priekšne-

Maltas bibliotēkā ciemojas
rakstniece Māra Jakubovska
un viesi no Bērzgales

Bibliotēku nedēļas laikā 26. aprīlī Maltas pagasta bibliotēkā
ciemojās rakstniece, vairāku grāmatu autore Māra Jakubovska,
kura no Lielvārdes bija ieradusies kopā ar dzīvesbiedru un sunīti
Rufi, kurš uzvedās rātni un labprāt ļāva sevi samīļot.
Prāvais bērnu pulciņš, kas ar skolotājām bija ieradušies uz
tikšanos, tika iepazīstināti ar grāmatām: «Rufis atrod mājas»,
«Rufis dodas dzīvē», «Meža detektīvs», «Paņem mani sev līdzi»,
«Reno un Java». Tajās rakstniece runā par mūsdienu sabiedrībā
aktuālām problēmām. Viņa labprāt atbildēja uz jautājumiem un
sniedza autogrāfus uz bērnu zīmējumiem.
Tiekoties ar pieaugušo auditoriju, rakstniece ļoti interesanti
stāstīja par katru savu grāmatu – sadzīves un biogrāfiskajiem
romāniem. Sākumā darbi tika publicēti ar Mairitas pseidonīmu.
Vairākus gadus pēc kārtas «Lata romānu» konkursos M. Jakubovska saņēmusi godalgotas vietas, 2012. gadā Zvaigznes ABC
bērnu grāmatu konkursā – veicināšanas balvu, 2011. gadā Nacionālā teātra lugu konkursā – 3. vietu.
Pasākuma nobeigumā M. Jakubovska teica paldies par jauko
tikšanos un atzina, ka vienmēr prieks viesoties Latgalē. Arī mēs,
bibliotēkas darbinieces, bijām gandarītas par pasākumu un sakām
paldies visiem par piedalīšanos.
Laikā, kad ceriņi zied pilnos ziedos, Maltas pagasta bibliotēkā
ciemojās bērzgalietes Meldra Gailāne, meita Irbe Bārbala Kārkliņa un Līga Munda. Uz tikšanās pasākumu bija ieradušies Maltas vidusskolas 1.a klases skolēni ar skolotāju Ilgu Kovalenoku.
2018. gadā M. Gailāne izdevusi bērnu grāmatu «Meikuleņš
īpazeist omotus» (tā lasāma gan latviski, gan latgaliski). Meldra
ir piecu bērnu mamma, tādēļ viņai pašsaprotami šķiet, ka grāmatu
mērķauditorija ir mazākie lasītāji. Tās māksliniece ir M. Gailānes
māsīca Līga Munda, kura iedvesmojusies no bērnības rotaļlietām.
Pasākuma gaitā grāmatas autore kopā ar bērniem lasīja aizraujošus fragmentus par lācēnu. Ilustratores vadībā praktiskā nodarbībā no plastilīna veidoja grāmatas varoņus un izgatavoja
grāmatzīmes. Irbe Bārbala, tērpusies tautas tērpā, spēlēja kokli
un stāstīja pašas sacerētu pasaku. Pasākuma noslēgumā ciemiņi
bērniem dāvināja saldās balvas.
Paldies gan ciemiņiem, gan pasākuma apmeklētājiem – mūsu
čaklajiem lasītājiem.
Elvīra Pinka, Maltas pagasta bibliotekāre
* * *
Vasara bibliotēkā sākusies ar kārtējo lasīšanas maratonu –
Bērnu/ jauniešu/ vecāku žūrija! Ja vēlies kļūt par grāmatu ekspertu, nāc uz Maltas pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu,
reģistrējies ekspertu sarakstā un ķeries pie aizraujošā grāmatu
lasīšanas un vērtēšanas darba! Čaklākie lasīšanas maratona dalībnieki dosies ekskursijā uz Latvijas Gaismas pili!
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sumus: popgrupas uzstāšanos (sk. Irēna
Ivanova) un deju ritmikas pulciņa krāšņo
uznācienu (sk. Iveta Alika). Bērni kopā ar
pasaku varoņiem meklēja neparasto ziediņu «Labziedīti», aicinot aizdomāties par
draudzības nozīmi.
Šogad noslēguma pasākumā apskatei
tika izlikts visu pulciņu mācību gada laikā
paveiktais: austās grīdsegas, zīmējumi par
visdažādākajām tēmām, apgleznoti šķīvji,
māla figūriņas, plastilīna dekoratīvie darbi,
lietās svecītes, apsveikumi dažādās tehniskām un ar dažādu tematiku, krāšņi vasarīgi
apdrukas darbi, bērnu veidotās mīkstās rotaļlietas, radošajās darbnīcās «Grafika, vitrāžas, maisiņi, dekupāžas tehnikā apgleznoti trauki» tapušie darbi. Izstāde BJC
skatāma līdz pat 28. jūnijam.

Ingūnas Grumoldes foto

Piektdiena, 31. maijs, 2019

«Šis mācību gads Maltas BJC bija par
mēnesi īsāks (remontu dēļ), bet nu BJC ir
atjaunotas, mājīgas telpas! Paldies bērniem,
vecākiem, pedagogiem, jo, tikai pateicoties
jums, aizvadīts vēl viens skaists mācību
gads! Uz tikšanos rudenī!» saka BJC vadītāja Vija Danilova.
«Pateicos visiem skolotājiem un centra
darbiniekiem par ieguldīto darbu, neaizmirstamiem, krāšņiem, radošiem mirkļiem.
Milzīgs paldies vecākiem par atbalstu un
sadarbību. Priecājamies par centra apmeklētāju un audzēkņu tik kuplo skaitu, kas
nāk pie mums ikdienā un pulciņos. Krāsainu un iespaidiem bagātu vasaru!» piebilst BJC metodiķe un skolotāja Inta Bule.
Skaidrīte Svikša,
Žurnālistikas pulciņa skolotāja

Raibu raibais maijs Maltas PII «Dzīpariņā»

Ziedošais maijs ņēmis virsroku pār dabu un mums,
taču pavasarī ikvienam gribas sākt jaunus darbus, realizēt ziemā izsapņotus sapņus. Arī Maltas pirmsskolas
izglītības iestādes «Dzīpariņš» darba solis nerimst.
Pie pirmsskolas izglītības ēkas tika sarīkota apzaļumošanas talka, tika iestādītas pašu audzētas puķes,
taču arī iekštelpās visi aktīvi rosās!
No 8. līdz pat 15. maijam Maltas PII «Dzīpariņš»
notika pasākumi, kur tika suminātas mūsu mīļās māmiņas. Mazie aktieri un dziedātāji, dejotāji no sirds pateicās
māmiņām. 10. maijā grupas «Mārīte» bērni kopā ar māmiņām devās ekskursijā uz Jēkabpils dabas taku. 11.
maijā mūsu iestādes grupas «Kāpēcītis» bērni uzstājās
ar priekšnesumiem Maltas KN Māmiņdienas pasākumā.
20. maijā piecgadīgie un sešgadīgie bērni pulcējās
zālē, lai piedalītos Veselības ministrijas kampaņā «Kustinācija», kur bērnus vingrināja, kustināja un uzjautrināja treneris Viktors Lācis.
21. maijā grupas «Mārīte» bērni devās uz Maltas
vidusskolu iepazīties ar nākamā mācību gada 1. klases
skolotājām.
Visu gadu cītīgi strādāts, tāpēc maijā bērni un skolotāji atskatās uz mācību gadā paveikto. Bet jābūt arī kādam
atpūtas, izklaides brīdim, tāpēc 22. maijā mūsu iestādē
viesojās jaukie aktieri ar viesizrādi «Nezinītis un Zinīte».

Maltēnieši –
čempioni šahā

19. maijā Rēzeknē notika pilsētas
2019. gada atklātais senioru čempionāts
šahā, kurā piedalījās šahisti no Rēzeknes un novada. Turnīrs notika pēc Šveices sistēmas sešās kārtās, laika kontrole – 12 min. plus 5 sek. katram dalībniekam. Čempionu titulu šogad izcīnīja
Anatolijs Jasinskis – 5 punkti, vice-čempions – Dainis Viļums – 4,5 punkti.

Ar zaļganajiem bērzu plīvuriem, ar pieneņu pļavu
zeltu un ar ceriņu reibinošajiem ziediem pienācis brīdis
– tāds citādāks, tāds klusāks... 31. maijā plkst. 16.00
Maltas pagasta pārvaldes ēkas zālē notiks grupas «Mārīte» izlaidums. 13 draiskulīgi zēni un deviņas spriganas meitenes atvadīsies no bērnudārza. Pienācis laiks
doties tālāk – uz skolu. Novēlēsim mūsu «Mārītēm»:
«Lai bērnība paliek, kā ziediņš maigs/ Kā pumpurs,
kurš pretim gaismiņai aust/[..]»
Alīna Čistjakova,
Maltas PII «Dzīpariņš» vadītāja

Uzvara ne vienmēr ir svarīgākais...

4. maijā Liepājas olimpiskajā
centrā notika Latvijas Džiu-Džitsu
Federācijas rīkotais čempionāts,
kurā piedalījās arī Rēzeknes DžiuDžitsu Federācijas 12 dalībnieki.
Šogad sacensības bija sīvas.
Diviem no komandas dalībniekiem tās bija pirmās. Vecāki pacietīgi bija blakus, pārdzīvoja un
juta līdzi savām atvasēm. Drosmīgajiem Rēzeknes Džiu-Džitsu
Federācijas dalībniekiem izdevās
mājās pārvest trīs sudraba medaļas, kā arī viena no dalībniecēm
ieguva melno jostu, kas šajā cīņas
mākslā ir liels sasniegumu rādītājs. Sacensībās piedalījās arī cīnītāji no citām valstīm – Gruzijas,
Lietuvas, Igaunijas un Vācijas.
Kopā no piecām valstīm piedalījās aptuveni 150 dalībnieki un 16
instruktori.

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.

Treneris V. Kostins: «Uzvara
ne vienmēr ir svarīgākais posms
sacensībās, no tām var gūt labu
pieredzi un motivāciju, kā arī mācību. Tomēr tādas pakāpes sacensībām jābūt arī morāli gatavam
un ne vienmēr var pārvarēt savas
bailes būt uzvarētam. Tādēļ es
vienmēr lepojos ar saviem cīkstoņiem par to, ka viņi drosmīgi stājas pretī savam pretiniekam. Esmu
pārliecināts, ka, nonākot dzīvē neparastā situācijā, viņi spēs no tās
arī izkļūt. Jo sporta zālē, nodarbībās viņi iegūst disciplīnu, spēj
skaidri domāt dažādās situācijās
un galvenais aizstāvēt sevi.»
Brašajiem cīnītājiem nākamajās sacensībās, kas notiks oktobrī,
Rīgā veiksmi, izturību un izcīnīt
vēl vairāk medaļu.
(Sagatavoja I. Arcihoviča.)

