PII «Dzīpariņš»

Decembrī mēs allaž atgriežamies bērnībā, un nav svarīgi, cik mums gadu...
Par to ļoti spilgti atgādina mūsu audzēkņi, kuriem acis spīd brīnuma gaidās,
tikko kāds spīdumiņš vai egles zariņš tiek
ienests grupā.
Ziemassvētku gaidīšanas laiks mums
vienmēr ir īpašs – ar cienasta un mantiņu
sarūpēšanu Veselības un sociālās aprūpes
centra «Malta» iemītniekiem. Rotājam
bērnudārzu svētkiem, iededzam gaismiņas, eglītes. Tas ir labs laiks, lai atgādinātu sev tādas īpašības kā sirsnība, iejūtība, mīlestība, gādība... Un, protams,
latviešu tautas pasakas, kas stāsta par cilvēka tikumiem. Viesojāmies Maltas pagasta bibliotēkā. Vairākas nedēļas gaidījām lielo notikumu – Salatēti un dāvanas!
Katrai grupiņai notika Ziemassvētku pasākumi.
Ko labu deva aizejošais gads... Rūdījumu, prasmi neapmulst un nepadoties.
Nekādi ierobežojumi mūs neapturēja
draudzēties, mīlēt, kopīgi priecāties un
skumt. Lai arī kādi vēji pūš, turam buru!

Bērnu un jauniešu centrā

Decembra svētku noskaņas atnesa
pulciņš «Hobiju pasaulīte» ar skolotāju
Ritu Siņavsku, ievadot brīnumu laiku ar
piparkūku – svētku smaržu. Bet Ziemassvētku gaidās šogad jau piekto gadu Maltas BJC turpināja tradīciju – nest sirds
siltumu, vēlot mierpilnus Ziemassvētkus
Maltas pagasta vientuļajiem senioriem
(75+). Šogad tika apciemots 31 sirmgalvis, un katram tika dāvināti pulciņos tapušie apsveikumi un dāvanas. Paldies aktīvajai un atsaucīgajai jaunietei Karīnai
Butlerei, kura bija līdzās katrā mājā un
palīdzēja nogādāt Maltas pagasta pārvaldes, Sociālā dienesta nodaļas un BJC sarūpētās dāvanas. Sirsnīgs paldies arī šoferim Aleksandram Šemeņevam.
BJC lapās internetā ir ievietoti Ziemassvētku apsveikumi no deju pulciņa
«Kolibri» (skolotāja Iveta Alika, Valerija
Orlova video montāža) un popgrupas
meitenēm (skolotāja Irēna Ivanova).

Vēstures muzejā

Šogad Maltas vēstures muzejam apritēja 30 gadu, un jubilejai par godu visu
gadu tas vēstīja par vērtīgiem un interesantiem, Maltas vēsturi spilgti raksturojošiem muzeja priekšmetiem. Decembra
priekšmets – Ziemassvētku eglīšu rotājumi. Muzejā atrodas vienas dzimtas šo
rotājumu kolekcija (33 gabali), ko muzejam 17.12.2018. uzdāvinājis Anatolijs
Pavļukevičs. Šie rotājumi tikuši atvesti
no Baufalu dzimtas Kozlovsku mājām
un tikuši izmantoti tradicionālajā Ziemassvētku svinību laikā vairākās paau-
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dzēs. Tie ir gan roku darbs, gan padomju
laikā masveidā ražotie eglīšu rotājumi,
piemēram: sniegpārsliņa ar bērna sejiņu,
divi čiekuri, metāla stiepļu eglīte.
Bet līdz 22. februārim biedrība «ARTEMISIJA» un muzejs aicina visus interesentus apmeklēt izstādi «Krāsaini spilveni» – ekspozīciju, kuras «eksponātus»
radīt iedvesmojušas Imanta Ziedoņa
«Krāsainas pasakas».

Pagasta bibliotēkā

Decembrī bibliotēkā viesojās PII
«Dzīpariņš» audzēkņi, uzklausot stāstu
par to, kā notiek gatavošanās Ziemassvētkiem. Katrs bērns pēc dzirdētā izkrāsoja un izveidoja savu Ziemassvētku eņģelīti. Bet grāmatu plauktos citi eņģelīši
bija atstājuši bērniem dāvanas, kuras tiem
bija jāatrod, kā arī bija jāpaveic burtu uzdevums. (Paldies skolotājām Aijai Korklišai un Valentīnai Jasmanei.) Patīkams
bibliotēkas apmeklējums izvērtās arī
Maltas vidusskolas 3. klases skolēniem,
kuri ne tikai izvēlējās grāmatas lasīšanai
gaidāmajam skolēnu ziemas brīvlaikam,
bet tika arī pie saldiem našķiem, jo ļoti
enerģiski un aizrautīgi atbildēja uz viktorīnas «Ko tu zini par Ziemassvētkiem
un Ziemassvētku vecīti?» jautājumiem.
(Paldies skolotājai Rasmai Afanasjevai.)
Līdz pat Jaunajam gadam Maltas
pagasta bibliotēkā apskatāma Ziemassvētku un Jaungada pastkaršu kolekcijas
izstāde «Ar mīļiem sveicieniem Ziemassvētkos!».

Kultūras namā

20. decembrī laukumā pie Maltas
kultūras nama tika izgaismots «Jaunā
gada ciems». 25. decembrī ciematā kapela «Malta» un deju kolektīvs «Rutuļi»
ar jautrām rotaļdejām sveicināja maltēniešus, piestājot daudzdzīvokļu māju pagalmos. 26. decembrī bija skatāma animācijas programma «Zelta ziema» un
spēlfilmas «Emīlija. Latvijas preses karaliene» 1. sērija (otrā – 9. janvārī, trešā –
23. janvārī; ieeja «zaļajā režīmā» – personificētas sēdvietas, ar sejas maskām,
uzrādot sertifikātu. Biļetes cena – 2 eiro.
Pieteikšanās pa tālr. 26117782.) 28. decembrī notika Jaungada izrāde «Kaķīša
Ziemassvētki».
15. janvārī plkst. 15.00 laukumā pie
Maltas KN Tautas lustes «Ak ziema, ziemiņa» slāvu tradīciju garā. 29. janvārī
plkst. 18.00 KN mūzikas grupu tusiņš
«Pirmo reizi» (piedalās «Dabasu Durovys» ar draugu grupu). Līdz 23.01. fotokonkurss «Neparastie mirkļi». Lai pasmaidītu par sevi, saviem mīļajiem, par
visu, kas apkārt – ziemu, svētkiem –
tveriet mirkļus un sūtiet WhatsApp
26117782 (balvās – piemiņas suvenīri,
sešas specbalvas).

Janvārī. Barikāžu 30. gadadienā Maltas
vēstures muzejs atbalstīja Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja un Latvijas Televīzijas aicinājumu un piedāvāja barikādēs piedalījušos
maltēniešu atmiņu stāstus. Četras Vladimira
Kokojeva fotogrāfijas un atmiņu stāsts ir pievienots «Gadsimta albumam».
Februārī. Maltas pagasts ieguva vairākas
«Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvas
2020»: «Gada aktīvākais pagasts 2020»;
«Gada skolēns» Dagne Tuče; «Gada skolēnu
mācību uzņēmums» Maltas vidusskolas skolēnu mācību uzņēmums SMU «D.K.A»;
«Gada jaunais mākslinieks» Agate Gžibovska; «Gada jaunais sportists» Emīls Verčinskis no Feimaņu pagasta. Februārī ar KN
veidotu videosveicienu «Mīlestības svētkos»
tika godināti Maltas pagasta seši šīgada kāzu
jubilāri. (KN šogad sāka īstenot jaunu ieceri –
arī Lieldienām, Līgosvētkiem (apciemojot
pagasta Jāņus) un 18. novembrim filmē videosveicienus (tie skatāmi www.malta.lv) un
izvieto banerus ciemata vidē, tā uzrunājot
cilvēkus svētkos.)
Martā. Laukumā pie Maltas KN bija izveidots fotostūrītis «Sieviete – krāšņākais no
ziediem», kurā katrs varēja nofotografēties
pie sev tuvākā sievietes tēla. Maltas BJC
pirmo reizi rīkoja akciju «Apglezno putnu
būrīti», kurā piedalījās 25 ģimenes.
Aprīlī. Projektā par zivju resursu pavairošanu Černostes ezerā tika ielaisti 19 000,
Pušas ezerā – 20 000 līdaku mazuļu, vēl vienā
projektā iegādāts tehniskais aprīkojums, kas
tiks izmantots zivju resursu aizsardzībai Maltas un Pušas pagasta publiski pieejamos ūdeņos. 27. aprīlī Latgales kongresa dienas tiešsaistēs pasākuma laikā tika paziņoti Maltas
BJC rīkotā literāro un vizuālo darbu konkursa
«Tāva sāta myužam svāta» godalgoto vietu
un simpātiju balvu ieguvēji. Konkursam tika
iesniegti 30 literārie un 117 vizuālie darbi,
kuros bērni tika aicināti ilustrēt latviešu un
latgaliešu tautasdziesmas, iedvesmojoties no
maltēniešu – mākslinieka Jura Gaigala un literātes V. Tenčas-Goldmanes darbiem.
Maijā. Svētku noskaņai kultūras nama
logos un trīs stendos ciematā tika izveidots
stāsts dzejā un fotogrāfijā «Sajūti Latviju»,
bet «Pavasara tirdziņā» varēja iegādāties stādus akcijai «Par zaļu un ziedošu Latviju».
31. maijā 11 Maltas Mūzikas skolas absolventi saņēma tās pabeigšanas apliecības (šogad skolai apritēja 30 gadi, un tai par godu
tika sagatavotas vairākas publikācijas un
gada beigās – videosveiciens, kas skatāms
mājaslapā www.malta.lv).
Jūnijā. Maltas vēstures muzejs 14. jūnijā
Maltā rīkoja pasākumu «Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām», kad vienlaikus visā Latvijā tika lasīti
1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi.
Rēzeknes novadā vārdu lasīšana notika Maltas pagasta bibliotēkā, un Elīna Prusaka, Lija
Kļaviņa-Lozda un Skaidrīte Babre nolasīja
350 deportēto cilvēku vārdus. Lasījumi tika
straumēti reāllaikā platformās LSM.lv un
LNB.lv. Bet KN logos bija izvietoti plakāti,
kuros izmantoti Maltas vidusskolas audzēkņu
darbi konkursam «Sibīrijas bērni 1941/1949»
(skolotāja Rita Siņavska). Tāpat ar Maltas
pagastā dzimušā fotovēsturnieka Pētera Korsaka iniciatīvu un atbalstu klajā nākusi Maltas pagastā dzimušās rakstnieces un dzejnieces Veronikas Tenčas-Goldmanes dzejoļu
grāmata «Sirmā stundā».

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.

Jūlijā. Maltas un Pušas pagastā 22 bērni
apciemoti Bērnības svētkos. Rēzeknes novada dienu ietvaros katrā pagastu apvienībā
šogad notika konkurss «Skaista muna tāva
sāta». Maltas pagastu apvienībā tika pieteiktas 15 mājas. Konkursa laureāta titulu ieguva
mājas «Ratiņi» Zamostjē, kurās saimnieko
Dace un Valdis Mikasenoki.
Augustā. Tika pabeigti Maltas vēstures
muzeja fasādes remonta darbi, kurus veica
SIA «Maltas celtnieks» (valdes loceklis Jevģēnijs Križanovskis). No 9. līdz 13. augustam
Maltas BJC notika biedrības «Lobs» rīkota
nometne pusaudžiem «Tver mirkli vasarā».
(Šogad, lai palīdzētu pārvarēt pandēmijas
laikā radītās sekas jauniešu vidū, Maltas BJC
vasaras periodā realizēja četrus Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes apstiprinātos projektus.)
Septembrī. Ceļu pie skatītājiem sāka TV
raidījumu cikls «Latgales ciematu stāsti: nezināmais par zināmo». Tieši mūsu Maltai tika
veltīts pirmais tā raidījums. 17. septembrī ar
transporta simboliku: pasta baloži, zirglietas,
pajūgu zvaniņi un retro automobiļi, izceļot
divus Eiropas transporta sistēmā nozīmīgus
objektus – Maltas zirgu pasta staciju un dzelzceļa staciju «Malta», Maltas vēstures muzejam sapulcinot viesus no Rēzeknes, Daugavpils, Krāslavas, Maltā aizvadītas «Eiropas
kultūras mantojuma dienas 2021». To laikā
uz šogad atklātā «Borovys krūga» tapa sienas
gleznojums (autore Jana Indričāne, kurai šogad Maltas vēstures muzejā bija pirmā personālizstāde «Melns un balts. Pretstatu harmonija. Grafika. Zīmējumi. Gleznas»).
Oktobrī. Šogad tradicionālais «Borovys
tiergs» ierakstīts vēsturē ar tam veltītas dziesmas pirmatskaņojumu: Normunda Štekeļa
melodija, Elīnas Prusakas vārdi, iedziedāja
Kristīne Zeltiņa un Normunds Štekels, vijoli
spēlē Agate Gžibovska, producents Einārs
Lipskis. 15. oktobrī šogad pirmoreiz svinēta
Valsts valodas diena un daudzi maltēnieši
piedalījās Latviešu valodas aģentūras virtuālajā akcijā «Latviešu valoda man ir…».
Novembrī. Sagaidot Latvijas 103. dzimšanas dienu, Maltas Bērnu un jauniešu centrs
rīkoja Maltas apvienības pārvaldes mēroga
aktivitāti – konkursu «Manas ģimenes ģerbonis», kuram tika iesniegti 53 darbi no vairākiem apvienības pagastiem. 2021./2022.
mācību gadā skolēni, kuri apgūst vācu valodu
(8.a, 9.a, 12.c), pārstāv Maltas vidusskolu
starptautiskajā projektā «Mehrsprachigkeit
im Ostseeraum».
Tie ir spilgtākie un pozitīvākie notikumi, taču tos noteikti papildina gan cilvēku, gan iestāžu jubilejas un pāri visam –
cieņa cilvēku darbam, rūpēm un uzņēmībai, kas ved mūs uz priekšu šajā sarežģītajā laikā un ļauj noticēt labajam. Protams, smeldz tas, ka esam apstākļu upuri,
bet šis gads arī pierādīja, ka protam atrast
izejas un iespējas, kā turpināt radoši izpausties, priecāties un priecēt citus. Lai
jaunais gads visiem palīdz saglabāt un uzlabot veselību, lai miers katrā mājā un pasaulē, lai mācāmies vairot cilvēkmīlestību
un izkopjam sadarbotiesspēju! Laimīgu
Jauno gadu visiem maltēniešiem, mūsu
draugiem un sadarbības partneriem. Dievpalīgu katram cilvēkam, mirklim un darbam 2022. gadā, kas būs mūsu Maltas
85. jubilejas gads!
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