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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Jau atkal rudens. Tas ļauj
mums būt nesteidzīgākiem, rast
vairāk laika sev, pārdomām un
sajūtām. Rudens ir laiks, kad Mal-
tas pagasta pensionāri tiek aici-
nāti satikties pie tējas tases. Šo-
gad tas bija 11. oktobrī. 

Pēcpusdienā pār Maltu smai-
dīja saulīte, gaidot pensionārus,

Juri Ostrovski ar grupu «Dvinskas
muzikanti», Kārsavas novada Mež-
vidu TN vīru vokālo ansambli
«Ozoli» (vad. Lāsma Inkina), Preiļu
KC senioru deju kopu «Brūkle-
nājs» (vad. Valentīna Bri ce) un
Maltas KN senioru ansambli
«Liepas» (attēlā) (vad. Normunds
Štekels). Dziesmas par likteni, par

nelaimi, ko sūtīt pie velna, par
mārtiņrozēm mijās ar dejām un
laba vēlējumiem. 

Maltas pagasta pārvaldes va-
dītājs Vitālijs Skudra sveica apaļo
jubileju gaviļniekus, kuri bija ie-
radušies uz pasākumu. Suminā-
jām Zoju Čursinu, Robertu Jauju,
Martu Nagli, Nadeždu Kuzminu
un Uļjanu Dudarevu. 

Pasapņot par to, kas varētu at-
gadīties senioru ikdienā, aicināja
Maltas KN dramatiskā kolektīva
«Smaidam» vadītāja Mārīte Ša-
durska kopā ar Valentīnu Mikla-
ševiču. Savukārt Elīna Prusaka ar
monologu «Svekruha» aicināja
ieklausīties paaudžu savstarpējās
attiecībās ģimenē. 

Pēcpusdiena pie tējas tases
piecu stundu garumā aizzibēja ne-
manot, jo «Dvinskas muzikanti»
vienkārši neļāva skumt. Lai katra
diena, kas nāks, nes prieku. Sar-
gājiet un mīliet savas ģimenes!
Tiekamies nākamgad!

Elīna Prusaka,
Maltas KN vadītāja 

Rudens pasākumā tiekas Maltas pagasta pensionāri 
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Maltas vēstures muzeja krā-
jumā uzņemtas vērtīgas vēstures
liecības, kas raksturo laiku, kad
pastāvēja Rozentovas muižas ēka. 

Pirmkārt, tās ir Jāņa Rancāna
dāvātās fotokopijas ar muižas at-
tēlu 1918. gada aprīlī. Tās viņš
iegādājies Vācijā. Šķiet, ko gan
var izteikt fotogrāfija ar nezinā-
miem karavīriem? Teksts, kas ir
tās otrā pusē, ir iztulkots. Tagad
šis vēstījums kļuvis ne tikai vēs-
turiski svarīgs ar to, ka 1918. gada
aprīlī muižas ēkā bija apmetušies
428. kājnieku pulka landesvēra

virsnieki. Svarīgi ir arī zināt, kā
muižas ēka izskatījās 1918. gadā.
Tagad senā fotogrāfija ir personi-
ficējusies ar romantisku stāstu par
virsnieku Oto. Tā ir aizkustinoša
vēstule mīļotajai Annai Ješai.

Šis Jāņa Rancāna dāvinājums
papildina Nikolaja Afanasjeva
muzejam dāvināto saliekamo gul-
tas rāmi, kas ir nācis no muižas
ēkas. Nikolajs gribēja to sagriezt,
bet vectēvs Pjotrs Afanasjevs tei-
cis, ka tas ir no Rozentovas mui-
žas. Iespējams, ka šādā salieka-
mā gultā gulēja slimais landes -

vēra virsnieks Oto... Uzraksti uz
saliekamās gultas rāmja vēl jāat-
šifrē.

Pēc Klāras Kondrovas atmiņu
stāsta 2018. gadā ir zināms, ka
aiz baznīcas žoga apbedīti 1. Pa-
saules karā kritušie vācu karavīri.
To godam bija veltīts milzīgs ak-
mens piemineklis ar kāškrustu un
dzelzs divīzijas krustu. Vai kara
gaitas bija Oto labvēlīgas un ļāva
atgriezties pie mīļotās Annas, vai
arī lika palikt atdusēties tepat Ro-
zentovā… Par to vēsture pagai-
dām klusē.

Muzeja krājumā uzņem vērtīgas liecības par muižu

*  *  *
«Adresāts: Anna Ješas (Jesch) kundze, 
Bromberga (Bromberg Prūsijā, tagad Bidgošče Polijā), Vilhelma ielā

(Wilhelmstrasse) 21
428. kājnieku pulka (Infanterie Regiment 428) vēstuļu zīmogs
Karalaukā, 1918. g. 15. aprīlī
Mana mīļā Anna.
Tavu mīļo vēstuli esmu saņēmis un ļoti priecājos. Ceru, ka 15. vai 

18. maijā varēšu braukt atvaļinājumā. Šobrīd man ar veselību neiet labi,
es biju stipri saaukstējies, man vairākas dienas vajadzēja palikt gultā,
man ir stipras galvas un kakla sāpes un nav apetītes, es netiku gulējis uz
kažokādas jakas. Uz redzēšanos, ar sirsnīgiem sveicieniem un skūpstiem
palieku Tavs Oto.»

Silvija Pīgožne, Maltas vēstures muzeja vadītāja

Mūzikas skolā kārto ieskaites
un plāno darbu

Septembra beigās Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā no-
tika profesionālās ievirzes mūzikas skolu vadītāju sanāksme, kurā:
tika apspriesti aktuālie jautājumi; konkursu, meistarklašu pilnveides
kursu plānotie norises laiki un pārrunāti ar izglītību saistītie jautājumi. 

Daudzas meistarklases skolotājiem tika ieplānotas izglītojamo ru-
dens brīvlaikā, bet ar 13. oktobri valdības ieviesto ierobežojumu dēļ
tās pārceltas. Sanāksmē tika runāts par valsts konkursa norises laikiem.
Šogad tas notiks klavierspēlē un vokālajā mūzikā (kora klase). Valsts
konkursa 1. kārtu decembra sākumā mūzikas skolas organizē katra
pie sevis, bet 2. kārta notiks 2021. gada janvāra beigās. Novēlēsim
mūsu skolas pianistiem panākumus valsts konkursā!

Skolotāju dienas svinības šogad novadā notika attālināti, – katra
iestāde svinēja savā skolā. Paldies vēlos teikt saviem skolotājiem par
centību, izturību, pacietību, iejūtību. Tāpat visu skolotāju vārdā pateicos
Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājam Guntaram Skudram
par sarūpēto garšīgo svētku kliņģeri! 

Arī šogad mūzikas skolā oktobrī notika plānotās tehniskās ieskaites
mūzikas instrumentu spēlē. Lielākā daļa izglītojamo tās nokārtoja sek-
mīgi, tikai daži kārtos pēc rudens brīvlaika. 

No 19. līdz 23. oktobrim ir rudens brīvlaiks, bet no 26. oktobra
nodarbības notiks tikai individuāli līdz 6. novembrim. Šajā laikā arī
grupu stundas – kolektīvā muzicēšana (ansamblis), mūzikas mācība,
solfedžo un mūzikas literatūra – notiks attālināti. Specialitāte katrā
mūzikas instrumenta spēlē notiks kā ierasts – pēc stundu plāna pie
sava skolotāja, ievērojot piesardzības noteikumus. Novēlu visiem iz-
turību un veiksmi un ceru, ka šie ierobežojumi būs vienīgie. 

Normunds Štekels, Mūzikas skolas direktors 

Maltas BJC rudens un audzēkņu panākumi
Pašās septembra beigās rudens noskaņās aizvadītas radošas, ak-

tīvas un atraktīvas nodarbības, kas bija veltītas ražas svētkiem un pa-
šam iecienītākajam dārzenim – kartupelim.

28. septembrī notika «Kartupeļu zīmogu nospiedumu radošā darb -
nīca» un «Veiklības stafetes ar kartupeļiem», 29. septembrī – aktīvi
atraktīva pēcpusdiena bērniem «Buļbu rakšonys tolkā», bet 30. sep-
tembrī meistardarbnīcā tika gatavoti apsveikumi Skolotāju dienā.

Ir noslēgušies arī divi konkursi, un sveicam ar sasniegumiem savus
audzēkņus Kristīni Gruznovu (Atzinība, grafika 10–12 gadi), Marku
Tuču (Atzinība, grafika 10–12 gadi) un skolotāju Vitu Kāpostiņu-Tuči
III starptautiskā vizuālās mākslas konkursā «Mākslinieka Ģederta
Eliasa mīklu minot» par tēmu «Lauku sadzīves aina»! Šajā Jelgavas
novada Mūzikas un mākslas skolas organizētajā konkursā kopā tika
pieteikti 1087 darbi no trim valstīm. Apsveicam arī pulciņa «Darbs ar
materiāliem» audzēknes – Nikoletu Šņukuti (3. pakāpe), Māru Kancāni
(2. pakāpe), Alisi Pranču (diploms) un pulciņa skolotāju Vitu Kāpos-
tiņu-Tuči – ar iegūtajām godalgotajām vietām VII Starptautiskajā bēr -
nu zīmējumu konkursā «Дружат дети на планете», kura darbiņus
var apskatīt bērnu vizuālās mākslas izstādē Baltkrievijā.

Inta Bule, Maltas BJC metodiķe

Bibliotēkā papildināta galda spēļu kolekcija
Mūsdienu bibliotēka ir vieta, kur izglītoties, izklaidēties, radīt un

kopā būt gluži kā ģimenes viesistabā. Lai kopā pavadītais laiks būtu
saturīgs un aizraujošs, lai rastos vēlme atkal un atkal ienākt bibliotēkā,
oktobrī Maltas pagasta bibliotēkas spēļu kolekcija ir papildināta ar
jaunām galda spēlēm. 

Tā mūsu kolekcijā tagad ir: «Bērnu Alias» – lieliska attēlu pa-
skaidrošanas spēle, kuru var spēlēt pat tie, kuri vēl neprot lasīt, jo visi
vārdi ir atbilstoši ilustrēti; «Ice Cool 2» – pirmā «knipju» spēle pasaulē,
kurā figūriņas var gan līkumot, gan lēkt; «Memo» – attēlu saderības
un atmiņas spēle, veiklības spēle «Mistakos Extra», ātra reakcijas
spēle «Pigasus», pasaulē populārā kāršu spēle «Uno Emoji». 

Galda spēles dod iespēju mācīties saskarsmi, darboties komandā,
trenēt redzes uztveri un atmiņu, attīstīt uzmanību. Piedāvājam visu
paaudžu pārstāvjiem radoši izklaidēties mūsu bibliotēkā!

Antoņina Krūza, Maltas pagasta bibliotēkas bibliotekāre

KN – izstāde par Rēzeknes novadu
No 6. līdz 30. oktobrim Maltas kultūras namā skatāma Rē-

zeknes novada dienu fotoizstāde «Lepnums, prieks un laime
Rēzeknes novadā». 

Fotogrāfs Aleksandrs Lebeds 25 bildēs iemūžinājis Rēzeknes no-
vada pagastu skaistākos dabas un infrastruktūras objektus, īpašas
vietas un cilvēkus, ar ko pagasti lepojas.

Izstāde skatāma darba dienās no plkst. 12.00 līdz 15.00. 
Ieeja – bez maksas.

Ik gadu Maltas PII «Dzīpa-
riņš» tiek svinēta Miķeļdiena – 
rudens saulgrieži, kad diena un
nakts ir vienā garumā. 

Pasākumā svētku vadītājs
«Rudentiņš» (Edīte Kroiče) bēr-
niem pastāstīja, kādas tradīcijas
tiek ievērotas, sagaidot ziemu un
pavadot vasaru, rosināja ikvienu
klātesošo dziedāt, dejot, minēt
mīklas. Paldies grupu skolotā-
jām, mūzikas skolotājai, kuras
kopā ar bērniem sarīkoja jaukos
ražas svētkus! 

Tāpat kā katru rudeni, arī šo-
gad notika tradicionālā Sporta

diena. Aktivitātēm ieplānotā die -
na – 28. septembris – izrādījās lie -
taina, bet tas nemazināja mūsos
kustību prieku, sportojot zālē. 

Oktobris mūsu iestādē sākās ar
skaistu un svinīgu notikumu – Rē-
zeknes novada Izglītības pārvaldes
vadītājs Guntars Skudra bija iera-
dies pie mums, lai pasniegtu no-
vada pašvaldības Pateicības rakstu
Skolotāju dienā Maltas PII «Dzī-
pariņš» skolotājai Irinai Šehovco-
vai, tāpat tika sveikta jaunā skolo-
tāja Elīna Fjodorova.

Alīna Čistjakova, Maltas
PII «Dzīpariņš» vadītāja 

PII «Dzīpariņš» – Miķeļdiena un Sporta svētki
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