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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Maltas pagasts – mediju pozitīvas uzmanības lokā «Tuvojas jauns mācību gads. Joprojām mums
jārēķinās ar dažādiem ierobežojumiem, jauninājumiem.

Taču aicinu visus noskaņoties uz pozitīvu pārmaiņu vilni.
Jāsaprot, ka daudz kas jau pašlaik ir citādāk nekā bija

pirms pāris gadiem. Mums jāpielāgojas un jāpa-
ņem maksimums no apstākļiem, kas izveido-

jušies. Visiem, kas ir saistīti ar izglītības
jomu, vēlu pacietību, iejūtību un situācijas
izpratni. Lai jaunajā mācību gadā vairāk

pozitīvu notikumu un sasnie-
gumu. Veselību visiem!» 

Maltas pagasta 
pārvaldes vadītājs 

Vitālijs Skudra

Maltas pagasta vārds pēdējā laikā izskanējis
vairākos masu medijos. Prieks, ka joprojām tiek pa-
manīti un akcentēti pozitīvākie, būtiskākie fakti, kas
ir Maltas pagasta iedzīvotāju pašapziņas stiprinā-
šanas kodols.  

Žurnālā «A12» 54. numurā lasāms Ivara Mati-
sova raksts «Ar laivu pa Maltas upi. Pirmais posms
[Maltečka–Prezma]», kurš pa Maltas upi līdz šim
esot laivojis jau sešas reizes. Viņš aicina iepazīt tās
krastos sastopamos ievērības cienīgos ģeogrāfiskos
un kultūrvēsturiskos objektus. Rakstā ir atrodamas
gan vēsturiskas bildes (tostarp Maltas upe pie Bo-
rovas 1935. gadā), aprakstīti 2008. gada ekspedīcijas
piedzīvojumi, var lasīt par Maltas garāko pieteku
Baldu un ievērojamām personībām. Vēsturisko faktu
uzskaitījumu rindā (gan Rozentovas muižas, gan pa-
domju laika utt.) interesants ir, piemēram, tāds, ka
1912. gada vasarā pa tagadējo 1. maija ielu Maltā
virzījās Krievijas impērijā pirmā zinātniski–tehniskā
auto pārbrauciena maršruts, kura mērķis bija pārbau-
dīt, kā dažādu marku automašīnas tiek galā ar atšķi-
rīgas kvalitātes ceļiem. Maltas apkaimes iedzīvotāji
varēja ieraudzīt 40 modernos automobiļus, puse no
kuriem bija Krievijas konstruktoru radīti, pārējie –
radīti ārzemēs. Rakstā minēts arī 2018. gadā pie zirgu
pasta stacijas atklātais verstu stabs un 2021. gada
jūlijā Maltas centrā atvērtā kafejnīca «Borovas
krūgs», kurā saimnieko Oskars un Lāsma Drozdi.

19. augustā Maltā viesojās žurnāla «Ieva» gal-
venā redaktore Sandra Eglīte, lai apmeklētu zirgu

pasta stacijas ēku. Viņa tikās ar Maltas vēstures mu-
zeja vadītāju Silvija Pīgožni, lai uzzinātu svarīgākos
faktus, un ēkas īpašnieci Sandru Kudli, interesējoties
par to, kā ir uzturēt vietējas nozīmes arhitektūras
pieminekli. Redaktore esot bijusi sajūsmā par zie-
diem izrotāto pagalmu un savā ziņā tur joprojām
saglabāto vēsturisko auru. Top raksts par šo tēmu,
un to plānots publicēt 8. septembrī. 

Savukārt 21. augustā Latvijas Radio raidījumā
«Kolnasāta» bija klausāma (un ir atrodama ierakstu
arhīvā www.lr1.lv) intervija ar mākslinieka un tau-
tasdziesmu ilustratora Jura Gaigala meitu Daci Gai-
galu, kura stāsta gan par latviskuma saglabāšanas
iespējām Francijā, gan par saikni ar Maltas pagastu
un tuvākajiem plāniem (ar Maltas pagasta pārvaldes
vadītāja Vitālija Skudras atbalstu un pagasta pār-
valdes finansējumu šogad – J. Gaigala 90. jubilejas
gadā top grāmata par mākslinieka dzīvi un tautas-
dziesmu izlase).

Tāpat jāmin fakts, ka 9. augustā pie lasītājiem
ceļu sāka grāmata «Ozolzīles zīmē» par Ozolaines
pagasta vēsturi un tagadni. Patīkami tās ievadā lasīt,
ka 2018. gadā tapusī grāmata «Maltas pagasts pētī-
jumos un atmiņās» bijis iedvesmas avots. «Savā
ziņā iedvesmoja arī tas, ko savas vēstures izpētē
bija paveikuši kaimiņos – Maltas pagastā, izdodot
biezu grāmatu,» norāda Edgars Blinovs, grāmatas
idejas autors, Ozolaines pagasta pārvaldes un «Mal-
tas pagastu apvienības» vadītājs.

Informāciju sagatavoja Skaidrīte Svikša.

Maltas vēstures muzejam – jauns veidols
«Mūs veido vide. Patīkami, ka jauns akcents ir

parādījies Maltas vēstures muzeja sejā. Muzejs ir
ieguvis skandināviski elegantu, gaišu un vieglu krā-
sojumu. Ir beigušies Maltas vēstures muzeja fasādes
remonta darbi, kurus veica SIA «Maltas celtnieks»
(valdes loceklis Jevģēnijs Križanovskis). Paldies par
rūpīgi veikto darbu, kas mums, muzeja darbiniekiem,
un arī apmeklētājiem radīs jaunas emocijas un dar-
baprieku,» saka MVM vadītāja Silvija Pīgožne.

Turpinot muzeja 30. jubilejas tradīciju – katru
mēnesi piedāvāt lasītājiem iepazīties ar kādu krā-
juma priekšmetu, augusta priekšmets muzejā – Be-
randžera sistēmas tipa svari. Mūsdienās ir grūti ie-
domāties, ka agrāk nebija vienotas svaru un mēru
sistēmas. Svēršana un mērīšana dažādās pasaules
daļās bija atšķirīga, tāpat arī tai izmantotās ierīces,
kas atšķīrās gan izskata, gan precizitātes ziņā. Maltas
vēstures muzejs piedāvā iepazīties ar vienu no sava
krājuma priekšmetiem – svariem.

Svari izgatavoti 1932. gadā Mozus Hiršona (Hir-
ssons Mozus) fabrikā Rīgā, šo priekšmetu Maltas
vēstures muzejam uzdāvināja Maltas iedzīvotājs Ed-
gars Stepiņš. Svari atrodas Maltas vēstures muzeja

pamatekspozīcijā «Malta ceļu un notikumu krusto-
jumā vēstures fotomirkļos» un ir eksponēti kopā ar
citiem priekšmetiem, kas atspoguļo «Borovys tier -
ga» laika atmosfēru un šajā laikā tirdzniecībā iz-
mantotos priekšmetus. 

Priekšmets uzņemts muzeja pamatkrājumā
02.05.2013. Uz svaru kausiem atrodas iegravēta in-
formācija par ražotāju, informē muzeja krājuma gla-
bātāja Jana Indričāne.

Bērnudārzu apmeklēs 100 bērnu
Gaidām jauno mācību gadu – optimistiski un

radoši noskaņoti. Bērni pirmsskolas izglītībā netiek
testēti un nelieto sejas maskas. Maskas var nelietot
arī nodarbinātie ar derīgu vakcinācijas vai pārsli-
mošanas sertifikātu. 

Zinību diena kopā sasauks pirmsskolnieku saimi
(kopā 100 audzēkņi) 1. septembrī plkst. 10.00 ār-
telpās, ievērojot piesardzības pasākumus. Audzēkņu
grupas tiek norobežotas gan svētkos, gan ikdienā,

taču tas mūs netraucē būt vienotiem un draudzīgiem.
«Mīļie vecāki un PII «Dzīpariņš» darbinieki! Lai
Jums ik dienas pietiek dzīves gudrības un iespēju
priecāties līdz ar bērniem un sniegt viņiem visu ne-
pieciešamo atbalstu, sirsnību un mīlestību, lai viņi
varētu pilnvērtīgi augt un attīstīties! 

Paldies vecākiem, kuri savu bērnu audzināšanu
un izglītošanu uzticat mums!» saka Maltas PII «Dzī-
pariņš» vadītāja Alīna Čistjakova.

Lai palīdzētu pārvarēt pandēmijas laikā radītās sekas jauniešu vidū,
Maltas BJC aktīvi iesaista viņus vairāku projektu realizēšanā. Par daudz-
veidīgajām aktivitātēm informē Maltas BJC metodiķe Inta Bule.

No 9. līdz 13. augustam Maltas BJC notika nometne «Tver mirkli
vasarā. Maltā», ko realizēja biedrība «Lobs» (Ingūna Semule, Jānis
Jurčenko un viņu radošā komanda). Tās dalībnieki piedalījās daudz-
veidīgās saliedēšanas un sadraudzības aktivitātēs, gāja pārgājienā, iz-
strādāja nometnes logo un to izdrukāja sev uz T-krekla sietspiedes
tehnikā, veidoja no atlasa lentām krāšņus rožu pušķus, izmēģināja
gleznošanu enkaustikas tehnikā, gatavoja panini maizītes, lēja papīru
un apguva spēli «Vikingu šahs». 

Neformālajās apmācībās «Hop, dodamies ārā!» jauniešiem trīs dienas
bija iespēja socializēties daudzveidīgās āra dzīves aktivitātēs. Pirmajā
dienā bija aktivitātes, kas aicināja jauniešus ieklausīties sevī, tika no-
skaidrots, kā jaunieši tiek galā ar pandēmijas radītājām sekām. Pēcpus-
dienā jaunieši devās velolopārgājienā pie Vertukšnes ezera, kur darbojās
komandu saliedējošās aktivitātēs, sportiskās stafetēs, no dabas materiā-
liem veidoja dabas objektus. Konkursā «Pavāru cīņas» katra komanda
prezentēja savus pagatavotos ēdienus. Otrajā dienā jaunieši devās izai-
cinājuma braucienā ar laiviņām pa Rēzeknes upi, bet trešajā dienā – iz-
zinošā un ar jaunām dzīves prasmēm bagātinošā ekskursijā uz lauku tū-
risma vietām Mākoņkalna pagastā – ZS «Rudo kumeļu pauguri», kur
bija iespēja uzzināt saimnieces emocionālo stāstījumu par saimniecību
un tajā esošajiem iemītniekiem, ekskursijas noslēgumā gaidīja izjāde ar
zirgiem gan to mugurā, gan pajūgā. Dienas otrajā pusē apmācību dalīb-
nieki apmeklēja lauku sētu «Itkaču mājas», kur guva pieredzi lauku tū-
risma jomā, apskatīja trušus, pabaroja, paglāstīja un paturēja tos klēpī,
piedalījās piekariņu veidošanas meistarklasē un nogaršoja «Itkaču mājas»
saimnieces gatavoto plovu. Vēlāk izgāja Jaunstašuļu akmens pasakaino
taku un dienas noslēgumā izvērtēja iegūtos iespaidus. 

Augusta noslēgumā tiek realizēts jauniešu iniciatīvu projekts «Jau-
niešu aktīva atpūta pie dabas». 24. augustā aktīvu un atjautīgu jauniešu
grupa devās uz «LaserTag» iekārtotu teritoriju pie M. Bikovas, kur
jauniešus gaidīja atraktīva komandu iepazīšanās prezentācija, salie-
dēšanas aktivitātes un sporta stafešu kvests. Bet vēlāk pēc stafetēm,
lai pārbaudītu savu attapību un rīcību sarežģītās situācijās, tika izspēlēts
«LaserTag». Projekta realizēšana vēl turpināsies ar velobraucienu pie
ezera un šķēršļu joslu pārvarēšanas aktivitātēm.  

Augusts – jauniešu mēnesis 
Maltas Bērnu un jauniešu centrā 

Mūzikas skola – gatava jaunam mācību gadam
19. augustā Rīgas pilī svinīgā ceremonijā par mūža

darbu un ieguldījumu skolu jauniešu muzikālajā izglī-
tībā un kordziedāšanas tradīcijā apalvots Triju Zvaig-
žņu ordeņa kavalieris bijušais ilggadējais Maltas Mū-
zikas skolas direktors, diriģents Vladi slavs Štekels. 

No 23. līdz 26. augustam Mūzikas skolā notika
konsultācijas, 27. augustā plkst. 14.00 notiek izglī-
tojamo uzņemšana, bet tie, kas nepaspēja pieteikties,
to vēl var izdarīt septembra sākumā, 2021. mācību

gada sākums būs 1. septembrī plkst. 13.00 pie Mū-
zikas skolas ieejas. Aicināti 1. klases izglītojamie
ar saviem vecākiem, bet vecākās klases ies pie sa-
viem skolotājiem no plkst. 14.00. 

Iepriekš lūgums sazināties ar saviem specialitātes
skolotājiem par vizītes laikiem. Ceru uz pozitīvu
noskaņojumu. Lai mums izdodas klātienes mācības
visa mācību gada garumā, norāda Maltas Mūzikas
skolas direktors Normunds Štekels.

Aicina «Borovys tiergs»
18. septembrī plkst. 12.00 laukumā pie Maltas KN notiks

ikgadējais «Borovys tiergs».
Šīgada tēma – lopkopība. Kā tautā runā, ka kārtīgam saimniekam

no sivēna «pāri paliek tik cūkas kvieciens». Tamdēļ šogad aicinām
visus, kas saistīti ar lopkopību un tās produkciju: pārtikas produk-
tiem, ādas, vilnas un citiem izstrādājumiem. Aicinām tirgotājus pie-
teikties ar dažādiem lauku gardumiem un labumiem, visa veida iz-
strādājumiem līdz 10. septembrim, sūtot aizpildītu ANKETU uz
e-pasta adresi: elina.prusaka@rezeknesnovads.lv, kas atrodama

mājaslapā www.malta.lv, tālr. uzziņām 26117782 (Elīna).


