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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Kultūras namā. 2. Lieldienās Maltā viesojās dziesminieks
Vincents Kūkojs, notika tradicionālas un neparastas aktivitātes
(podu sišana, ripu mešana u.c.). Paldies kapelai «Malta», deju
kolektīvam «Rutuļi», skolas jauniešiem, Valentīnai Miklaševičai
un Annai Kupcovai. Tāpat bija apskatāmi lakati, kas tika iesniegti
akcijai «Sīvu lokotu stōsti» un atskaņota jaunā dziesma «Lokotu
stōsti» (vārdu autore Elīna Prusaka, mūzikas – Māris Keišs).
Lakatu un stāstu par Valentīnu Čipāni iesniedza meita Regīna
Pranča, par Moniku Babri – meita Valentīna Miklaševiča, par
Janīnu Danovsku – meita Anita Stepiņa, par Evelīnu Virzu – meita
Dace Mikasenoka, par Stanislavu Kupcovu – vedekla Anna
Kupcova, par Veltu Lapu – Inta Danovska, par Jadvigu Okuņe-
viču – Skaidrīte Svikša. Paldies visiem, kas palīdzēja īstenot šo
ieceri, saka Maltas KN vadītāja Elīna Prusaka.

Bibliotēkā no 18. līdz 24. aprīlim notika Bibliotēku nedēļa
ar vadmotīvu «Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!».
Maltā rīkojām tikšanos ar mūsu novadnieci, gleznotāju un kera-
miķi Vēsmu Ušpeli, kura ar savu stāstu par Santjago ceļu Spānijā
iedvesmoja mūs, sniedza pozitīvu stimulu nebaidīties izmēģināt
savā dzīvē kaut ko jaunu. Aizrautīgais ceļojums tika demonstrēts
arī bildēs. Kopīgo un atšķirīgo ar svētceļojumu meklējām, ie-
skatoties Kristīnes Ulbergas grāmatas «Kariete uz Santjago»
lappusēs, stāsta Maltas pagasta bibliotēkas vadītāja Antoņina
Krūza. bet Lieldienu gaidās bibliotēkā ciemojās 1.c klases skolēni
skolotājas Vitas Martinovas vadībā. Pirmklasnieki klausījās pa-
saku «Kā Lieldienu olas kļuva raibas», skaitīja bibliotēkas telpās
esošos zaķus, meklēja paslēptos burtiņus un veidoja no tiem
vārdu, «baroja» zaķi ar burkāniem, veica dažādus aizraujošus
uzdevumus un tika pie saldiem našķiem. Ciemošanās noslēgumā
visi izvēlējās sev grāmatas līdzņemšanai. Lielākā daļa no bērniem
bibliotēkā bija pirmo reizi.

PII «Dzīpariņš». Rēzeknes novada izglītības iestāžu rīkoto
pasākumu Ukrainas atbalstam ietvaros 14. aprīlī arī mēs veido-
jām radošos darbiņus, iepazinām Ukrainas karogu, klausījāmies
dziesmas ukraiņu valodā, runājām par mieru pasaulē, savā dzim-
tenē un katrā no mums. Saņēmām Pateicības rakstus par iesūtī-
tajiem darbiņiem VENDEN bērnu zīmējumu konkursā par tēmu
«Ūdens mūsu pasaulē». Lielu prieku un pārsteigumu sagādāja
mūsu audzēkņu vecāki, pateicoties kuriem šogad Lieldienu laikā
pa visu bērnudārza teritoriju bija sastopami pašgatavoti koka
zaķi. Svinībās neizpalika olu kaujas, olu ripināšana, mīklas, tau-
tasdziesmas. Maijā godināsim māmiņas, šoreiz, izmantojot ie-
spēju doties ārpus iestādes, sagādāsim māmiņām pārsteigumu,
apmeklējot zirgu sētu «Untumi» un podnieku darbnīcu «Malny
Wylky». 31. maijā 20 audzēkņi atvadīsies no bērnudārza.

Vidusskolā. 5. aprīlī ar virtuālo centru Rēzeknē, tiešsaistē
norisinājās konference «Praktiski. Lietpratībai». Maltu pārstāvēja
četras pedagoģes, kuras ar saviem pieredzes stāstiem piedalījās
divās sesijās. Matemātikas skolotāja Ksenija Orlova un sākum-
skolas skolotāja Žanna Rudzīte iepazīstināja kolēģus ar vidus-
skolā izstrādātajiem snieguma līmeņu aprakstiem lasītprasmju
novērtēšanai, demonstrēja savu pieredzi tekstpratības pilnveidē
matemātikā. Skolotājas Inga Lubāne un Irēna Ivanova stāstīja,
kā iespējams apvienot vēsturi un mūziku, mācot tematu «Vi-
duslaiku sabiedrība un mūzika». Bet 4. aprīlī skolā viesojās
Zane Oliņa, Skola2030 satura ieviešanas vadītāja ar savu ko-
mandu, informē direktores vietniece Sandra Štekele.

Mūzikas skolā. 14. martā Ludzā attālināti notika IV Latgales
jauno vijolnieku konkurss. 30 dalībnieki katrs izpildīja divus
skaņdarbus, to ieraksts tika nosūtīts konkursa žūrijai. Maltas
Mūzikas skolu pārstāvēja Agate Gžibovska (9. kl.) un Everita
Štekele (8. kl.). Savā vecuma grupā Agate ieguva 3. pakāpi, bet
Everita – Atzinību! Apsveicam, malači – tā turpināt! Aprīlī Mū-
zikas skolā ieplānotas absolventu instrumentu spēles beigšanas
programmas noklausīšanās otrās, trešās kārtas pirms beigšanas
eksāmena. 20. aprīlī notika absolventu vecāku sapulce, kurā tika
pārrunāti aktuālie jautājumi, par mūzikas skolas beigšanas pār-
baudījumiem un šī gada izlaidumu. 

Muzeju naktī 14. maijā plkst. 20.00 Maltas vēstures muzeja
pagalmā muzicēs multimāksliniece Džeina Gavare ar programmu
«Atnākot, nesiet gaismu,/ Aizejot, atstājiet gaismu...». Ieeja bez
maksas un iespēja apskatīt gan muzeja pastāvīgo ekspozīci-
ju, kā arī Dž. Gavares gleznas un viņas vīra Jura pinumus. Līdz
11. maijam var iesniegt pieteikumus uz muzeja krājuma gla-
bātāja vakanci (plašāk – www.malta.lv). Bet bibliotēka maijā
piedāvās grāmatu izstādes, veltītas Latvijas Republikas Neatka-
rības atjaunošanas dienai un Mātes dienai, kā arī dinozauru fi-
gūriņu izstādi  no lasītāja privātkolekcijas.

Ziņas īsumā

Sāks pārbūvēt K. Barona ielu Maltā 
Pēc 27. aprīļa būvsapulces un ielas apsekošanas maija sā-

kumā tiks uzsākti darbi pie K. Barona ielas vienkāršotas pār-
būves Maltā, kuru saskaņā ar atklātā konkursa rezultātiem veiks
SIA VAIVARS pēc SIA KEM projekta. Būvuzraudzības darbus
nodrošinās SIA ACM Projekts būvuzraugs Aleksandrs Maļkevičs.
Darbus paredzēts pabeigt ne vēlāk kā līdz 2022. gada 1. no-
vembrim.

Tā kā būvdarbi notiek blakus dzīvojamajām privātmājām,
iedzīvotāji tiek aicināti ievērot drošības noteikumus, kā arī lū-
dzam pārrunāt ar bērniem dažādus riskus un drošības pasākumus
būvdarbu teritorijā. Lai atvieglotu būvdarbu norisi, iedzīvotāji
tiek aicināti būvdarbu teritorijā savas automašīnas neatstāt un
stingri ievērot satiksmes organizāciju. Aicinām būt iecietīgiem
un saprotošiem.

Maltas ceturtā rozīnīte – LATGALISKIE ZĪMOLI
Aprīlis ir caurausts ar latgaliskuma dzīpariņu, jo

tajā svinam Latgales podnieku dienas un Latgales
kongresa dienu (27. aprīlī). Tieši ar Maltas ciematu
un pagastu saistīti vairāki Latgales kultūrtelpā nozī-
mīgi fakti un nu jau zīmoli.

«Pūd’, bļūd’, mozbārn’ šviļpuk’» – šie vārdi no
mākslinieka Jura Gaigala atmiņu zīmējuma «Borovys
tiergs», kura oriģināls apskatāms Maltas vēstures mu-
zejā, ir visspilgtākais vēstījums par to, ka latgaliskais
Maltā dzīvo jau kopš 20. gs. 30. gadiem. Tieši šis zī-
mējums atgādina par tādiem seniem latgaliešu vār-
diem kā skručs (krāsns kurināšanai), ohvōts (podu iz-
celšanai), cepeļnīks (pannu satveršanai un izvilkšanai
no krāsns), skaline (no tāsīm, arī klūdziņu grozi) utt.
Maltā joprojām ir dzīvs latgaliskais!

Latgaliešu kultūras gada balvas «Boņuks» sta-
tuete no māla top tieši Maltas pagasta Garkalnos, Ai-
vara un Vēsmas Ušpeļu darbnīcā «Malny Wylki».
Sudrabā kaltā sakta Nikodema Rancāna balvai Lat-
gales izcilākajiem pedagogiem top Riharda Cibļa darb -
nīcā Maltā. Aigars Runčis un «Borowa MC» – mū-
ziķu apvienība, kuri pirmie popularizēja Maltas (agrāk
Borowas) vietvārdu, izveidota 2004. gadā. Biogrā-
fiskā poēma prozā «Pastareite» (1996), kurā Maltas
pagastā dzimusi rakstniece Veronika Tenča-Goldmane
Agnesītes tēlā atklāj savas bērnības atmiņas latgaliski.
Tāpat literātu pulkā jāmin Emīlija Astiče, Elvīra
Pinka, Anna Šīrone, kuras savas domas ietērpušas arī
latgaliskos vārdos. Latviešu tautasdziesmu ilustra-
tors Juris Gaigals ir viens no dažiem Latgales māk-
sliniekiem, kurš pievērsies šai mākslai (viens no de-
viņiem albumiem atrodas Maltas vēstures muzejā).
Dziesmas: «2 Maltys» ar jau folklorizējušamies vār-
diem «Malta, Malta, lobim ļaudim calta» (autors Ar-
tūrs Uškāns, izpildīja grupa «Patrioti LG»), «Borovys

tiergs» (vārdu autore Elīna Prusaka, mūzikas – Nor-
munds Štekels), «Lokotu stōsti» (vārdu autore Elīna
Prusaka, mūzikas – Māris Keišs). Novadmācības
stundas kopš 2017. gada tiek vadītas Maltas Bērnu
un jauniešu centrā. Ņemot vērā aktivitātes latgalis-
kuma jomā, Maltas BJC pārstāvji tika aicināti pieda-
līties Latgales kongresā 2022. gadā kā delegāti. 

Maltā dzīvo arī Aleksandrs Lubāns – biedrības
«Kroma kolna bruoliste» vadītājs; Anna Babre ir Pē-
tera Stroda latgaliešu rakstības ilggadēja popularizē-
tāja, «Pareizraksteibas vōrdneicas» izdošanas virzī-
tāja. Zīmīgs fakts ir arī «Plōciņu Masis festivals»,
kas jau divas reizes ticis rīkots Maltā. Tāpat jāmin
latgaliskie nosaukumi Maltā: «Borovys tiergs», «Bo-
rovōs krūgs», Sauliku ezers un arī fakts, ka Maltā ir
iela, kas nosaukta Pirmā Latgales kongresa vadītāja
Franča Trasuna vārdā. Latgaliskuma pieskārieni no-
teikti ir Maltas rozīnīte! 

Sagatavoja Skaidrīte Svikša (sadarbībā ar Maltas
vēstures muzeju)

26. aprīlī notika novadmācībai veltīta pēcpus-
diena, kurā bērni tika aicināti iepazīt Latgales sim-
bolus, veidoja to kolāžu, zīmēja naktineicu (rudzupu-
ķes) un lynu zīdus, kā arī no plastilīna veidoja balvas
«Boņuks» figūriņu. 

Vispirms bērniem tika piedāvāta prezentācija ar
svarīgākajiem faktiem par Latgales kongresu, kā arī
akcentētas vairākas vērtības, ar ko mūsu novads ir
īpašs. Tāpat tika meklēti arī dzimtā ciemata – Maltas
simboli, un bērni kā pirmos nosauca: skolu, BJC,
mežu. Zālē bija skatāmi Maltas pagasta, Rēzeknes
novada un Latgales karogs. Tāpat ar interesi bērni
aplūkoja senos latgaļu apģērbus un rotas. Pasākuma
teorētiskās daļas noslēgumā kopā ar bērniem zālē mē-
rījām, cik lielu platību aptuveni aizņemtu Nīcgales
lielais akmens. 

Praktiskā darbošanās notika triju skolotāju vadībā:
simbolu kolāžas tika līmētas un parakstītas skolotājas
Skaidrītes Svikšas vadībā, rudzupuķes un linus varēja
zīmēt kopā ar skolotāju Antoņinu Vasiļjevu, kā arī no
plastilīna veidoja cilvēciņus, iedvesmojoties no balvas

«Boņuks» figūriņas, pie skolotājas Vitas Kāpostiņas-
Tučes. Paldies BJC metodiķei Intai Bulei par atbalstu
šai idejai un pasākuma veiksmīgai norisei.
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Atvaļinājumi
No 2. līdz 16. maijam «Maltas

apvienības pārvaldes» uzskaitvede
Anna Dzene būs atvaļinājumā, un
viņu neviens neaizvietos. Maksāju-
mus par pakalpojumiem lūdzam
veikt savā internetbankā vai Rēzek-
nes novada pašvaldības kasē Rē-
zeknē, Atbrīvošanas alejā 95A.

No 16. līdz 29. maijam struk-
tūrvienības «Maltas pagasta pār-
valde» vadītāja p.i. Edgars Blinovs
būs atvaļinājumā. Viņu aizvietos
struktūrvienības «Lūznavas pagasta
pārvalde» vadītājs Gatis Pučka.

Maltas bērni veidoja Latgales simbolus
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