Pirms gada Maltas kultūras namā tika ieviesta jauna tradīcija –
Mīlestības svētkos godināt tos Maltas pagasta precētos pārus, kuri
konkrētajā gadā svin apaļas kāzu jubilejas. Arī šogad, turpinot šo
brīnišķīgo tradīciju, kāzu jubilāri tika aicināti pieteikties fotoizstādei
«Mūsu mīlestības stāsts». Pāriem bija jāiesūta savs kāzu foto un
stāsts, kā viņi iepazinās.
Fotoizstādei atsaucās seši Maltas pagasta precētie pāri: Sandra un
Ilmārs Vaičuļi (10 gadi jeb Rožu kāzas), Arita un Aldis Barovski (15
gadi jeb Dzintara kāzas), Vita un Žanis Madelāni (15 gadi jeb Dzintara
kāzas), Ineta un Vitālijs Skudras (20 gadi jeb Porcelāna kāzas), Irēna
un Jānis Šaudiņi (40 gadi jeb Rubīna kāzas) un Valentīna un Pēteris
Gromovi (40 gadi jeb Rubīna kāzas).
Lai arī valstī esošo ierobežojumu dēļ pasākums šogad nevarēja
notikt, pāri tika sveikti ar saldām dāvanām, ziediem un īpaši gravētām
sirsniņām kā piemiņu no šīs kāzu jubilejas. Visiem šī gada kāzu jubilāriem par godu tapa arī video «Mīlestības svētkos», lai uz brīdi apstātos un pakavētos atmiņās par to, kāda bijusi viņu kāzu diena, kas
kopā piedzīvots pa šiem gadiem, kā arī nelielā virtuālā humoristiskā
iestudējumā ar smaidu paskatītos, kā kāzu jubileju svin kāds pāris,
kam šogad aprit 10 gadu kāzu jubileja (sievas lomā iejutās Mārīte Šadurska, bet vīra – Jānis Šaudiņš), informē Maltas KN Mākslinieciskās
daļas vadītāja Mārīte Šadurska.
* * *

Kultūras nams martā aicina!

No 5. līdz 28. martam laukumā pie Maltas KN – fotostūrītis
«Sieviete – krāšņākais no ziediem». Aicināsim izvēlēties sev tīkamākā sievietes tipa gleznu, nofotografēties, iedot fotogrāfijai īsu nosaukumu un sūtīt uz e-pastu: sveetkuprieks@inbox.lv. Visus dalībniekus
gaida pateicības balvas! Tāpat šajā laikā KN vēstuļu pastkastītē –
akcija domu apmaiņai «Atklāj dievieti sevī». Aicinām sievietes apzināties savu «Es», apjaust tās plūsmas, to enerģiju, kas no Dievietes
tevī mīt. Pārdomas, redzējumu, dzīves atklāsmes sūtiet uz adresi: Maltas
KN, 1. maija iela 80, LV-4630, vai e-pastu sveetkuprieks@inbox.lv līdz
28. martam (ja nevēlaties izpaust savu vārdu pārdomu publiskošanai,
lietojiet pseidonīmu). Visas vēstuļu autores gaida pārsteigums! Bet
8. martā plkst. 9.00 Maltas mājaslapā – video apsveikums Starptautiskajā
sieviešu dienā, informē Maltas KN vadītāja Elīna Prusaka.

Mūzikas skolā darbu sāk jauns pasniedzējs

Mācības Maltas Mūzikas skolā joprojām notiek attālināti un visās
mūzikas instrumentu mācību programmās. Visa aktuālā informācija –
pie specialitātes pedagogiem.
Ar 19. februāri skolā darbu sācis jauns pedagogs ģitārspēlē – Vjačeslavs Pilipovs, kurš aizvietos skolotāju Arno Eversu viņa prombūtnes
laikā. Vēlam viņam veiksmi un sekmīgu sadarbību ar izglītojamajiem!
Visu mācību programmu izglītojamie pēc mācību programmu plāna
pavasarī kārto tehniskās ieskaites instrumentu spēlē. Arī šogad notiks
ieskaites tehnikas pilnveidošanā, bet attālināti un atvieglotā formā. Cerēsim, ka ārkārtējais stāvoklis aprīļa sākumā beigsies, un izglītojamie
varēs apmeklēt mācību stundas klātienē. Novēlu visiem pacietību un
izturību šajā piespiedu apstākļu laikā, informē skolas direktors Normunds Štekels.

Bibliotēka rīko izstādes un aicina
uz Skaļās lasīšanas sacensību

Laikā, kad sabiedriskajā dzīvē pastāv dažādi ierobežojumi, Maltas
pagasta bibliotēka turpina darbu. Ievērojot piesardzības pasākumus
pandēmijas dēļ, apmeklētājiem ir brīva pieeja grāmatu krājumam.
Bibliotēkas apmeklējums var būt arī kā laba ekskursija pa ciematu.
Pašlaik bērniem iekārtota ļoti krāšņa izstāde «Katram savs Laimes
lācis» ar dažādiem rotaļu lācīšiem un atbilstošām grāmatām. Atzīmējot
rakstnieka Jura Zvirgzdiņa 80. jubileju, bibliotēka piedāvāja izstādi «Ar
rotaļu lācīti kabatā», kurā bija eksponētas populāras šī autora grāmatas
bērniem. Pusaudžiem un jauniešiem Valentīndienai bija veltīta iespieddarbu izstāde «Mīlestības bultas saldas lai Tev garām neaiztrauc!».
Tāpat interesanta bija grāmatu izstāde «Grāmatas drosmīgajiem» ar
aizraujošām piedzīvojumu grāmatām pusaudžiem.
Esam aizvadījuši vēl vienu lasīšanas sezonu, piedaloties Latvijas
Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā «Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija 2020». Atbilstoši vecuma grupām piedalījās
35 grāmatu eksperti. Lai gan izpalika ekskursija un noslēguma pasākums, dalībnieki saņēma Pateicības rakstus un balvas.
Ar martu 5. klašu skolēniem piedāvājam piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra rīkotajā Skaļās lasīšanas
sacensībā. Iepazīties ar noteikumiem un pieteikties var Maltas pagasta
bibliotēkā. Aicinām būt aktīviem gan skolēniem, gan skolotājiem, atbalstot un uzmundrinot lasītājus, informē Maltas pagasta bibliotekāres
Antoņina Krūza un Elvīra Pinka.
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Maltas VSAC klienti un darbinieki saņēma vakcīnu pret Covid-19
19. februārī veselības un sociālās aprūpes centrā «Malta» notika vakcinēšanās pret Covid-19.
«AstraZeneca» poti saņēma septiņi darbinieki un astoņi klienti.
Kā pastāstīja VSAC «Malta» vadītāja vietniece Anna Beitāne, visi
vakcīnas saņēmēji jūtas labi un
tūlītējas blakusparādības nevienam nav novērotas.
Atkārtotā pote Maltas VSAC
klientiem un darbiniekiem būs 23.
vai 24. aprīlī. Tad vakcīnu varēs
saņemt arī tie, kas veselības stāvokļa vai kādu citu iemeslu dēļ
vakcīnu nesaņēma 19. februārī.
Jāpiemin, ka otrā Rēzeknes novada sociālās aprūpes iestādē –
Strūžānu veco ļaužu pansionātā –
vakcinēšanās pret Covid-19 uz

laiku ir atlikta saistībā ar pagājušās nedēļas sākumā notikušo Covid-19 slimības uzliesmojumu ie-

stādē, informē Rēzeknes novada
pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste Madara Bērtiņa.

14. februāris jeb Svētā Valentīna diena šogad iekrita svētdienā,
bet tas netraucēja svinībām notikt.
Maltas BJC, sagaidot šos svētkus,
visos pulciņos aicināja atklāt šo
tēmu, rezultātā izdevās mīlestību –
izzināt, izkrāsot, izdziedāt, izdejot,
izgaršot un nofotografēt!
1. telpā «Domnīca» varēja uzzināt, ko par vārdu «Mīlestība»
vēsta vārdnīcas, un izkrāsot mīlestību aicināja «Žurnālistikas pulciņš» (skolotāja Skaidrīte Svikša).
Burtiņus krāsoja trīs vecuma grupas – bērni (īpaša pateicība Maltas
PII grupiņai «Mārīte» un skolotājai
Ivetai Vaišļai), jaunieši un pieaugušie, piemeklējot cilvēkus, kuru
vārds sākas uz konkrētā burta. Veikuma rezultāta kolāžu veidoja pulciņa audzēknis Maksims Timofejevs. «Domnīcas telpā» sveicienus
sūtīja arī jaunietes Solveiga Lozda,
Agate Gžibovska (pulciņš «Kāpnes», skolotāja Inta Bule) un Estrādes deju pulciņa skolotāja Ilga
Smane un viņas dejotājas!
2. telpā «Virtuālā mākslas istaba» varēja aplūkot vairāk nekā
30 bērnu veidotus darbiņus, kas
tapuši dažādās tehnikās Vizuālās
mākslas pulciņā (Antoņina Vasiļjeva), Veidošanas pulciņā (Jana Indričāne) un pulciņā «Darbs ar materiāliem» (Vita Kāpostiņa-Tuče).

Paldies arī jaunietei Karīnai Varslavānei, projekta «Proti un dari»
dalībniecei, par video veidošanu!
3. telpā «Virtuālā skatuve»
visi virtuāli tika aicināti uz BJC
zāli. Popgrupas meitenes šoreiz
ar savu māmiņu atbalstu un skolotāju Irēnu Ivanovu iepriecināja
ar mīļu dziesmiņu «Bučiņa», bet
deju pulciņa «Kolibri» dalībnieces – ar kopīgu deju! Paldies skolotajai Ivetai Alikai par karstasinīgu atmosfēru uz «skatuves» un
Valērijam Orlovam par burvīgo
video! Īpašs paldies Maltas vidusskolas meitenēm Everitai Štekelei
un Sindijai Guntrai Škurovai par

sirsnīgajām dziesmām (paldies
skolotājai Irēnai par iespēju parādīt meiteņu dziedāšanas prasmes un talantus). Video veidoja
K. Varslavāne.
4. telpā «Virtuālā virtuve» deva iespēju pārliecināties, ka «mīlestība nāk caur vēderu»! Garšīgas
kūkas un sirsnīgus salātus mājās
bija veidojuši bērni, savus gardumus piedāvāja arī skolotāja Rita
Siņavska! Paldies Agatei Gžibovskai par «garšīgā video» veidošanu!
Bet līdz 15. februārim Maltas
BJC pagalmā bija pieejams Valentīndienas fotostūrītis!
BJC metodiķe Inta Bule

Annas Beitānes foto

Videoformātā sveikti šīgada Kāzu jubilāri

Reģistrācijas numurs 40900027426

Maltas BJC virtuāli daudzpusīgi nosvinēta Valentīndiena

PII «Dzīpariņš» izbaudīts ziemas svētku mēnesis

Februārī Maltas PII «Dzīpariņš» ne tikai bija
izrotājis savu teritoriju ar bērnu veidotiem ledus
dekoriem, bet arī svinēja Sveču dienu (2. datumā),
veidojot visdažādākās svecītes, Mīļdieniņu (14.),
kad visās grupiņās valdīja sarkanā noskaņojuma
krāsa, un Meteņus (16.).
Visjautrākie svētki tomēr bija svaigā gaisā Meteņdienā, izbaudot ziemu un katrai grupai organizējot
savas kustīgas aktivitātes. Bet īsts piedzīvojums visiem bija vizināšanās kamanās! Šogad ziema bijusi
īsts brīnums, – priecēja ar saulaino laiku un lielām
sniega kupenām, tāpēc arī bērnudārzā gādāts par to,
lai varētu izbaudīt šo laiku, priecājoties, maskojoties
un braucot zirga vilktās kamanās sporta laukumā
aiz trenažieriem. Bērni klātienē varēja aplūkot īstu
(audzinātu un mierīgu) zirdziņu ar smaidošu kučieri
Jāni Pranču. Tāpat bija sarūpēts cienasts zirdziņam
(maizīte, āboli, burkāni) par vizināšanu. Ziema ir
pavadīta! Gaidām pavasari!
Maltas PII «Dzīpariņš» vadītāja Alīna Čistjakova

Maksima Timofejeva fotokolāža

2021. gada 26. februāris

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Piektdiena, 26. februāris, 2021

Maltas Ziņas

Maltas vēstures muzejs jubilejā virtuāli iepazīstina ar savu krājumu!

Tieši šogad Maltas vēstures muzejam
aprit 30 gadu! Tas nodibināts 1991. gadā
kā Franča Trasuna mājas-muzeja filiāle
un sākotnēji saucies novadpētniecības muzejs. 1992. gadā pārveidots par Maltas muzeju Maltas pagasta pakļautībā. Kopš
2010. gada darbojas Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienības statusā.
Šai jubilejai par godu un, ņemot vērā
pašreizējos apstākļus, kad klātienes pasākumus nav iespējams organizēt, muzejs nolēma vēstīt par savām vērtībām. Katru mēnesi piedāvāsim lasītājiem iepazīties ar kādu
muzeja krājuma priekšmetu. Pašlaik muzeja
pamatkrājumā ir 1006 priekšmeti, palīgkrājumā – 1858 priekšmeti.
Kā pirmo muzeja krājuma priekšmetu
piedāvājam iepazīt pamatekspozīcijas cen-

trālo tēlu – fotoaparātu uz statīva. Ar to daudzus gadus tika iemūžināti Maltas pagasta
iedzīvotāji. Fotoaparāts tika lietots Maltas
Sadzīves pakalpojumu kombināta fotoateljē darbnīcā līdz pat 20. gs. 70.–80. gadu
sākumam. Kad ēka tika nodota Maltas pagasta pārvaldei, tās vadītājs Vitālijs Skudra
šo priekšmetu uzdāvināja muzejam. Mūsdienās šādas studiju-salona tipa fotokameras
ir ļoti reti sastopamas.
Fotoaparāts ir salikts no vairākiem modeļiem un detaļām. Interesanti, ka uz tā redzamā plāksnīte «Magnitarus» ir daļēji izgriezta un pielikta no Čehu optikas ražošanas
uzņēmuma «Meopta» fotopalielinātāja, jo
fotoaparāti ar nosaukumu «Magnitarus» nekad nav ražoti. Domājams, ka plāksnīte pielikta labskanīguma dēļ. Kamera izgatavota

aptuveni 20. gs. 1. pusē, objektīvs izgatavots
no 1955. līdz 1988. gadam (laiks var atšķirties, jo tajā ir dažādos laikos pieejamas detaļas).
Tolaik fotoaparātā parasti ar īpašu kaseti
ielika stikla plati, kurai vienā pusē uzklāta
plāna emulsijas kārta, vēlāk to nomainīja celuloīda četrstūris, tad sekoja filmas rullītis
vairākiem kadriem. Pēc fotografēšanas –
plates vai filmas emulsijas apgaismošanas
caur fotoaparāta objektīvu – to tumsā ķīmiski
apstrādāja un ieguva tā saukto negatīvu. No
tā savukārt uz iepriekš īpaši sagatavota papīra varēja kopēt attēlu, ko atkal pēc tam
vajadzēja ķīmiski apstrādāt, mazgāt un žāvēt.
Jana Indričāne,
Maltas vēstures muzeja krājuma
glabātāja

Par Maltas pagasta pārvaldes budžetu 2021. gadam

Rēzeknes novada pašvaldība 2021. gada 21. janvārī apstiprināja budžetu 2021.
gadam. Maltas pagasta pārvalde ir viena no novada pašvaldības iestādes «Maltas
pagastu apvienība» struktūrvienībām. Pagasta pārvaldes budžets 2021. gadam
kopā ar atlikumu uz gada sākumu bija: ieņēmumi – 1 980 024 eiro, izdevumi –
1 980 024 eiro.
Pagasta ieņēmumu sadalījums ir šāds:

Vislielākais ieņēmumu īpatsvars ir transfertiem no novada jeb 81 %, maksas pakalpojumu par ēdināšanu un zemes nomu summa ir 5 %, nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi
no zemes, mežu īpašumu un dzīvokļu pārdošanas) – 1%. Naudas līdzekļu atlikuma uz
gada sakumu īpatsvars ir 13 %. Atlikums ir izveidojies no ceļu līdzekļu, atsavināšanas
līdzekļu un īres naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu un līdzekļu ekonomijas
saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu Covid-19 laikā. Līdzekļi tiks novirzīti pagasta attīstībai 2021. gadā.
Pagasta izdevumu sadalījums ir šāds:

Vislielākais izdevumu īpatsvars ir izglītībai (skolas, pirmsskolas izglītības iestāde,
jauniešu centrs) – 62 %; izdevumi bibliotēkas, kultūras nama un muzeja uzturēšanai –
12 %, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars ir 11 %, ekonomiskās
darbības (ceļu uzturēšana, algotie darbi) izdevumu īpatsvars – 9 %, vadības dienestu izdevumi – 5 %.
Kopumā pagasta pārvaldē ir 9 iestādes, kas tiek uzturētas no pagasta pārvaldes budžeta: Maltas vidusskola, Mūzikas skola, Maltas pirmsskolas izglītības iestāde, Bērnu
un jauniešu centrs, teritoriju apsaimniekošana, pagasta pārvalde, kultūras nams, bibliotēka,
Maltas vēstures muzejs. 2021. gadā pagastam ir iedalītas 20 APSD (algotie pagaidu sabiedriskie darbi) vietas.
Maltas pagasta kapitālie ieguldījumi 2021. gadā:

Darbi, pamatlīdzekļi
Pagasta informatīvais stends Brīvības ielā 6
Datoru iegāde apvienības darbiniekiem, 4 gab.
Bērnu karuselis BJC
Fotoaparāts BJC
Malkas šķūnīša uzstādīšana bibliotēkas vajadzībām

Summa eiro
1900
5000
639
880
9917

Dators stacionārais muzejam
Muzeja fasādes remonts
Fotoaparāts muzejam
Krāsainais lāzerkopētājs KN
Gājēju celiņa ierīkošana pie KN
Interaktīvais ekrāns, 3 gab., vidusskola
Sekcija, 1 gab., vidusskola
Koka virpa, 1 gab., vidusskola
Urbjmašīna, 1 gab., vidusskola
Divu kāpņu remonts 1. korpusā, vidusskola
Vestibila remonts 1. stāvā, vidusskola
Maltas vidusskolas stadiona laistīšanas sistēmas ierīkošana
Lapenes izbūve pie vidusskolas
Žoga ar 3 vārtiem atjaunošana PII
Dators PII
Krūmgriezis, 1 gab., teritoriju labiekārtošanai
Pagasta robežzīmju uzstādīšana (no Pušas, Silmalas, Lūznavas, Feimaņu,
Mākoņkalna puses), 5 gab. Ciema robežzīmju uzstādīšana uz A13 ceļa
Sanitārā mezgla izbūve Skolas ielā 24 (projekts+izbūve)
Elektropieslēguma ierīkošana Viļānu ielā pie Sauliķu ezera
Bērnu karuseļi, 7 gab. (Skolas iela, Brīvības iela, pie BJC, Kalnu
iela, Černostje, Zamostje, Jaunatnes iela)
Bērnu šūpoles, 4 gab. (Jaunatnes iela, Skolas iela 21,
Zamostje, Černostje)
Tehniskā projekta izstrāde (3000 eiro) un gājēju celiņa ierīkošana
Skolas ielas 21–Brīvības ielas–Jaunatnes ielas krustojumā
Ātruma slāpētāja uzstādīšana Kalnu ielā
Videonovērošanas kameru ierīkošana Skolas–Stacijas–Sporta
ielu krustojumā
Laipas izbūve Sauliķu ezerā
Laivas iegāde pagasta ūdenstilpju apsaimniekošanai
Bibliotēku fonds (skola – 3500 eiro, bibliotēka – 3500 eiro)
Dzīvžogs kapsētai
Autobusa tahogrāfs
Veļas mazgājamā mašīna pakalpojumu centram
K. Barona ielas remonts (ceļu fonda līdzfinansējums)
KOPĀ

1283
8147
880
1500
8678
9500
800
1200
890
15876
18337
11982
1500
19332
802
700
3770
7025
1200
4500

8244

10851
1800

6500
5200
4000
7000
3500
1000
600
12717
197 650

Maltas pagasta plānotās investīcijas, projekti 2022.–2023. gadam:
• Upmalas ielas apgaismošanas ierīkošana (projekta izstrāde un tā realizācija);
• K. Barona ielas projekts (melnā seguma uzklāšana un projekta īstenošana);
• Gājēju tiltiņa ierīkošana pāri Maltas upei. 2021. gadā – projekta izstrāde, 2022.
gadā – projekta realizācija;
• Bērnu un jauniešu spēļu un sporta aktivitāšu laukuma ierīkošana: a) Jaunatnes
ielas un Brīvības ielas krustojumā; b) F. Trasuna un Skolas ielas krustojumā. 2021. gadā –
projektēšana, 2022. gadā – projekta realizācija;
• Videokameru uzstādīšana Skolas un Brīvības ielas krustojumā;
• Stāvlaukuma un atpūtas zonas izveide pie Maltas KN;
• Sauliķu ezera parka labiekārtošana.

Maltas pagasts ir viens no novada lielākiem pagastiem, šeit dzīvo 2 709 iedzīvotāji
(par 26 cilvēkiem mazāk nekā 2020. gadā), kas sastāda 10,5 % no kopējā Rēzeknes novada iedzīvotāju skaita, novadā kopā ir 25 901 iedzīvotājs. Bezdarbnieku skaits ir 205
bezdarbnieki uz 2020. gada beigām. Pagastā iestādēs strādā 112 darbinieki. Pagasta
pārvalde apsaimnieko 14 pagasta ceļus un 26 ielas, kuru kopējais garums ir 47,275 km
(ceļi – 29,08 km, ielas – 18,195 km). Ceļu uzturēšanai un remontiem 2021. gada pirmajā
pusgadā paredzēti 48 984 eiro. Pagasta pārvalde 2021. gadā plāno veikt visu savu iestāžu
ikdienas uzturēšanas un attīstības darbus iedzīvotāju labā.
Maltas pagastu apvienības galvenās grāmatvedes vietniece Jevģēnija Grišuļonoka

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.
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