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Septembrī ceļu pie skatītājiem
sācis TV raidījumu cikls «Lat-
gales ciematu stāsti: nezināmais
par zināmo» (sadarbībā ar NE-
PLP sabiedriskā pasūtījuma ie-
tvaros) un Maltai ticis veltīts
pirmais tā raidījums, kura kon-
sultants bijis Valentīns Lukaše-
vičs. Šajā sezonā skatītājiem tiks
piedāvāti astoņi raidījumi, tos
vadīs Māris Susejs (tāpat kā pērn -
gad «Latgales pilsētu stāstus»).
Tos producē «Dautkom TV», tie
tiks izrādīti kanālā LRT+ un
būs brīvpieejā internetā.

Ar filmēšanas grupu jau 18.
jūnijā tikās Maltas vēstures mu-
zeja krājuma glabātāja Jana Indri-
čāne, kura atklāj: «Muzejam ie-
priekš tika dots «mājasdarbs» –
sagatavot interesantākos tā krā-
jumā esošos priekšmetus. Tie bija
vairāki, filmēšanas grupa atlasīja

savai iecerei piemērotākos. Bijām
atlasījušas arī faktus, kurus mēs
gribētu akcentēt kā Maltu rakstu-
rojušus, bet sižeta veidotāji ak-
centu ir likuši uz retāk dzirdētiem.
Maltā vēl viņi filmēja BJC, vie-
sojās pie Riharda Cibļa. Mūsu sa-
runā akcenti bija: Rozentovas
muižas piena izstrādājumi, VEF
darbība, Ušpeļu keramika (trauks
patika pašam vadītājam un to iz-
vēlējās sižetam). Jāpiebilst, ka
Malta tika iemūžināta trīs stundas
garā ierakstā, bet sižets ir vien 24
minūtes ilgs. Izbraukumos devā-
mies uz bijušās zirgu pasta staci-
jas ēku, Rozentovu, Silmalu. Fil-
mēšanas laikā bija jūtams, ka
raidījumu ciklam ir sava sižetiska
ievirze un faktu pasniegšanas ma-
niere. Kopumā – tiešām ir parādīti
fakti, kas būs interesanti tiem, kas
neko nezina par Maltu.»

Tā kā muzeja vadītāja Silvija
Pīgožne filmēšanas laikā nevarēja
būt klāt, tad rezultātu viņa ierau-
dzīja tikai pašlaik: «Paldies cikla
veidotājiem par interesi un vēlmi
atklāt Maltas mazāk zināmās vēs-
turiskās detaļas. 

Taču ar muzeju netika saska-
ņoti vēsturiskie fakti, ko redzam
raidījuma ievadā, tāpēc skaidrības
labad tie jāprecizē, jo Maltas ie-
pazinējiem var rasties nepareizs
priekšstats. Piemēram: 1) sižeta
sākumā vadītājs norāda, ka «esam
Maltečkā»: skaidrs, ka tiek izman-
tota vārdu spēle, bet vārdiem
«Mal ta» un «Maltečka» ir tikai
fonētiska līdzība, tās ir divas da-
žādas vietas; 2) «1836. gadā iz-
būvēta šoseja «Sanktpēterburga–
Vīne»: tāds nosaukums nav mi -
nēts nevienā no muzejam zinā -
miem avotiem, visur minēts šo-
seja «Sanktpēterburga–Varšava»;
3) Dzelzceļš «Sankt pēterburga–
Varšava» atklāts 1862., nevis
1863. gadā. 4) «Vēlāk Maltā ie-
kļāvās Mostovaja, Rozentova un
Antonopole» – arī nav īsti pareizi
formulēts, jo nav runas par iekļau-
šanu, šīs vietas vienmēr ir bijušas
pagasta daļa. Tāpat ir vietvārds
«Sylmola», nevis «Sylmolys». Te-
lefonsarunā V. Lukaševičs uz-
svēra, ka raidījuma mērķis bijis
mazāk zināmu informāciju pa-
sniegt viegli, lai tā būtu saprotama
ikvienam. Muzejs turpina pētīt
Maltas bagāto vēsturi, kurā jopro-
jām paliek daudz nezināma un in-
teresanta.» 

Sižetu var skatīt vietnē –
youtu.be/hpTR7mc0Ed0
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Aizvadīts «Borovys godatiergs»
19. septembrī laukumā pie Maltas kultūras nama notika ikgadējais

«Borovys godatiergs», kurā bija viss, kā jau tirgū, taču šogad īpaši
godā tika celta maize – godināti graudkopji, maizes cepējas, kā arī
viešņu – raidījuma «Latvju saimnieces» dalībnieču Vijas Kudiņas un
Sarmītes Stepiņas – piedāvātais kulinārais mantojums. (Vairāk lasiet
avīzes 5. lpp.)

Skolas zālājā tapis ziedu paklājs «Lietussargi»
Tāpat kā katru gadu, arī šogad Maltas vidusskolas pagalmos tapa

rudens ziedu paklāji. Šī gada tēma – «Lietussargi». Gribam lielu
paldies teikt 1.–12. klašu skolēniem, skolēnu vecākiem, skolotājiem,
skolas tehniskajiem darbiniekiem par sagādātajiem ziediem, āboliem.
Liels paldies čaklajiem 6.–9. klašu skolēniem par ieguldīto darbu pa-
klāju tapšanā!

PII «Dzīpariņš» gatavojas Sporta dienai
Zinību dienā iestādē svētību jaunajam mācību gadam deva priesteris

Rinalds Broks. 16. septembrī notika pirmā pedagoģiskās padomes
sēde, kas tika rīkota ārā, izbaudot skaisto dienu. Arī bērni bauda akti-
vitātes ārpus telpām. Taču arī grupiņās tikuši gatavoti gan apsveikumi
Tēvu dienā, gan dažādi salāti un pat «meduslāči». Tāpat no audzēkņu
vecāku sarūpētiem ķirbjiem tapušas rudenīgas kompozīcijas. Līdz
septembra beigām plānotas vecāku sapulces grupiņās un 28. sep-
tembrī – Sporta diena. Tuvojoties Skolotāju dienai (1. oktobrī), Patei-
cības raksta saņemšanai kolektīvs izvirzījis grupas «Kamolītis» sko-
lotāju Irinu Šehovcovu.

Maltas BJC – 12 interešu izglītības programmas
Katru gadu septembra sākumā Maltas Bērnu un jauniešu centrā

notiek atvērto nodarbību dienas, kur var izvēlēties sev interesējošus
pulciņus. Maltas BJC 2020./2021. m. g. piedāvā 12 interešu izglītības
programmas bērniem un jauniešiem no 5 līdz 25 gadu vecumam.
Šogad jaunums ir «Jauniešu improvizācijas teātris «Smaidam», ko
vada skolotāja Mārīte Šadurska. 

Radošajā pēcpusdienā «Paliec sveika, vasariņa!» (19. augustā)
tapis jauns sienas gleznojums jauniešu stūrītī, kā arī atjaunots Maltas
BJC ēkas fasādes sienas gleznojums. Bet septembrī gatavotas «ūsainas»
apsveikumu kartiņas tētiem, zīmēti portreti «Mans Supertētis», rakstīta
«Konfekšu dzeja»; iemestas pirmās nītis paklāju un prievīšu aušanā;
iepazīta deja ar kļavu lapām; tapuši telpu dekori ar zīmētām kļavu la-
pām; ar šokolādi rotātas baravikas, zīmēti un veidoti citi rudenīgi
skaistumi. 

Notiks seminārs «Mūža pensija un tās apdrošināšana»
15. oktobrī plkst. 16.00 Maltas pagasta bibliotēka aicina ap-

meklēt informatīvu semināru «Mūža pensija un tās apdrošināšana».
Seminārā tiks pārrunāti šādi jautājumi: 2. pensiju līmenī uzkrātā kapi-
tāla izmaksa, priekšrocības; kas ir mūža pensijas apdrošināšana; kas
ir nepieciešams, lai noformētu mūža pensijas apdrošināšanu. Semināru
vadīs «Compensa Life Vienna Insurance Group SE» finanšu konsul-
tante Elga Elksne. Apmeklēt semināru aicināts ikviens interesents,
īpaši gaidīti cilvēki pirmspensijas vecumā, informē Maltas pagasta
bibliotēkas vadītāja Ērika Grigorjeva.

Piesakieties Pensionāru gada ballei!
10. oktobrī plkst. 15.00 Maltas kultūras namā notiks Maltas pagasta

Pensionāru gada balle – pasākums pie tējas tases un jubilāru godinā-
šana. Aicinām dāmām ieskatīties savās rotu lādītēs un uz balli paņemt
līdzi savas vismīļākās krelles, lai kopīgi izveidotu izstādi «Manu kreļļu
stāsts». Par muzikālo gaisotni rūpēsies Juris Ostrovskis un grupa
«Dvinskas muzikanti». Koncertu sniegs: Preiļu novada kultūras centra
senioru ansamblis «Kalinuška» un senioru deju kolektīvs «Brūklenājs»,
Mežvidu tautas nama vīru vokālais ansamblis, kā arī Maltas kultūras
nama senioru vokālais ansamblis «Liepas». Lūdzam pensionārus ob-
ligāti līdz 7. oktobrim pieteikties pasākumam Maltas kultūras namā
vai pa tālr. 26117782 (Elīna). 
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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Ziņas īsumā

Svecīšu vakari Rozentovas draudzē
10. oktobrī plkst. 14.00 Gudeļu kapos; plkst. 17.00 Pinku kapos.
24. oktobrī plkst. 14.00 Rozentovas baznīcā Sv. Mise nodomā

par mirušajiem, kas apglabāti Rozentovas kapos; plkst. 15.00 – Ro-
zentovas kapos; plkst. 16.00 – Ostrovsku kapos.

4. oktobrī plkst. 16.00 Maltas KN 
multfilma bērniem «Sarkanās kurpītes un septiņi rūķīši».

Ieeja – 1 eiro.

Malta – pirmā ciklā «Latgales ciematu stāsti:
nezināmais par zināmo»

9. septembrī 20 Maltas vi-
dusskolas 2. un 3. klašu skolēni
kopā ar skolotājām Nadeždu
Tarakanovu un Ināru Roman-
čuku devās mācību vizītē uz
Gulbeni (projektā «Atbalsts iz-
glītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai»).

Latviešu valodas skolotāja
Ināra Romančuka: «Apmeklējām
izglītojošo un interaktīvo centru
«Dzelzceļš un Tvaiks», kas atro-
das Gulbenes dzelzceļa stacijas
vēsturiskajā ēkā. Šeit izvietotas
30 interaktīvas ierīces, ar kuru pa-

līdzību var iepazīt dzelzceļa dar-
bību, vēsturi un attīstību. Mūs
laipni sagaidīja ekskursijas vadī-
tāji Aleksandrs un Simona. Alek-
sandrs aizraujoši stāstīja par dzelz -
ceļa attīstības vēsturi, par jau -
nāko un modernāko vilcienu, kas
pārvietojas ar ātrumu 600 km
stundā, kā arī iepazīstināja skolē-
nus ar daudzajām interaktīvajām
ierīcēm, bet Simona vadīja prak-
tisko nodarbību, kurā katrs dalīb-
nieks izgatavoja nākotnes gaisa
vilcienu no papīra.

Un tad sākās visinteresantā-

kais, jo pienāca mirklis, kad visas
iekārtas varēja izmēģināt paši sko-
lēni. Varēja iegūt biļeti braucie-
nam uz sev izvēlētu galamērķi,
izdomāt, kā lokomotīvei ātrāk no-
kļūt depo, izmantojot iespējami
mazāk pārmiju, veikt uzdevumus,
lai piekrautu vagonus un iepazītu
dzelzceļa profesijas, noskaidrot,
pašiem saprast un redzēt, kā dar-
bojas dīzeļdzinējs un trīša mehā-
nisms. Paldies par iespēju apmek-
lēt Gulbeni un interaktīvo centru
«Dzelzceļš un Tvaiks».»

Maltas vidusskolas audzēkņi apmeklē Gulbeni

Latgale, arī Maltas pagasts ir
bagāts ar kultūru, reliģiju, valodu,
kulinārā mantojuma un kopā bū-
šanas daudzveidību. Maltas kul-
tūras namā kopā būšana ar da-
žādiem cilvēkiem, domubiedriem,
kolektīviem, pašdarbniekiem un
skatītājiem arī ir daudzveidīga. 

11. septembrī no kultūras
mantojuma lādes godā tika celtas
poļu tautas melodijas, košie raksti
tautastērpos un deju soļi, jo izska-
nēja Poļu kultūras dienu Rēzeknes

novadā koncerts «Mūzika un tra-
dīcijas vieno». Tajā piedalījās: Rī-
gas poļu kultūras kluba koris «Po-
lonēze» (vadītāja Tatjana Belugi -
na), Rēzeknes Nacionālo biedrību
kultūras nama horeogrāfiskais deju
ansamblis «Kolorīts» (vadītāja Jo-
lanta Roslova), «Latvijas Poļu Sa-
vienības» Rēzeknes nodaļas un
Rēzeknes Nacionālo biedrību kul-
tūras nama sieviešu koris «Jutr -
zenka» (diriģente Irēna Ivanova).
Pasākumu organizēja un vadīja

Rēzeknes poļu nodaļas vadītāja
Bernadeta Geikina-Tolstova. Ska-
tītāju rindās priecājās Rēzeknes
un Maltas poļu biedrību pārstāvji. 

Prieks par kopā būšanu, par
dvēseliski, pārliecinoši un azar-
tiski izdziedātām melodijām, ho-
reogrāfiski skaistiem un izjustiem
deju rakstiem. Sirsnīgs paldies vi-
siem, kas šo rudens dienu Maltā
iekrāsoja ar poļu tautas rakstiem
un krāsām. (Elīna Prusaka, Mal-
tas KN vadītāja).

Maltā izskanējis Poļu kultūras dienu koncerts


