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Muzeju naktī Maltā viesojās multimāksliniece Džeina Gavare

Maltas vidusskolā –
jauni materiāli un latgalisks konkurss

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm tika apstiprināts arī Maltas vidusskolas iesniegtais projekts «Ziedu burvība»,
kurā tika iegādāti: 1 kg dabīgās ādas atgriezumu, 17 dzijas kamoli,
šujamās adatas, 8 krāsas atlasa lentes (25 mm 20 m), dažādi konditorejas uzgaļi, konditorejas maisiņi, glikozes sīrups, želejveida pārtikas
krāsas, ziepju bāze, 3D silikona ziedu formas. Lietišķās mākslas pulciņa
«Māksla apkārt» skolēni nedaudz paspēja apgūt zefīra ziedu izgatavošanu. Arī nākamajā mācību gadā turpināsim šo ziedu tēmu apgūt
pulciņā, informē pulciņa skolotāja Rita Siņavska.
16. maijā Viļakas novada Upītē notika tradicionālā konkursa «Ontona dīnas ļustes» noslēguma pasākums, kurā sabrauca dalībnieki no
visas Latgales. Konkursam ir divas sadaļas – radošais darbs un zīmējumu konkurss, šīgada tēma bija «Kotru godu kaids breinums nūteik...».
No Maltas vidusskolas piedalījās radošie rakstītāji. Grupā «10–12
godi» 3. vietu ieguva Selīna Svikša (6.c klase), Atzinību – Egija Terēze
Babre (6.a kl.), Pateicības: 4.a kl.– Daniels Arcihovičs un Sofija Fjodorova, 5.a kl. – Agate Barovska, Jevgenijs Zubrickis, 6.a kl. – Marta
Koroļonoka, Matvejs Cvetkovs, Paula Tjarve, Viktorija Grigorjeva.
Visus bērnus konkursam sagatavoja skolotāja Nellija Krasnobaja. Pateicoties skolas un pagasta vadībai, bērniem bija iespēja apmeklēt noslēguma pasākumu, kas aizvadīts īpašā latgaliskā gaisotnē.

Maijs Mūzikas skolā – pasākumi un pieci absolventi

8. maijā Rozentovas baznīcā pēc dievkalpojuma notika Maltas
Mūzikas skolas izglītojamo un skolotāju izpildījumā Māmiņu dienai
veltīts muzikāls koncerts. 13. maijā Lūznavas muižā notika Rēzeknes
novada «Zelta pāru» godināšanas pasākums, kurā muzicējot piedalījās
Maltas Mūzikas skolas izglītojamie. 20. maijā skolā notika svinīgs
apliecību izsniegšanas brīdis – izlaidums. Šogad Mūzikas skolu pabeidza pieci absolventi: Everita Štekele (vijoles spēle), Laura Igaune
(flauta), Lauris Antiņš (klarnete), Aleksandrs Žagunovs (ģitāra),
Valērija Reinika (klavieres). Apsveicam un lepojamies!
27. maijā Maltas Mūzikas skolas izglītojamie muzicēs Silmalas
PII un Maltas PII «Dzīpariņš» pasākumos. 30. maijā skolas izglītojamie sniegs koncertu Maltas vidusskolas sākumskolas izglītojamajiem
skolas daudzfunkcionālajā zālē. 3. jūnijā Mūzikas skolā plkst. 14.00
notiks jauno spēlēt gribētāju uzņemšana, bet 3. jūnijā Maltas KN
plkst. 17.00 notiks Mūzikas skolas izglītojamo un skolotāju koncerts,
kas veltīts Maltas 85. jubilejas ieskandināšanai (paši svētki būs jūlijā),
informē MMS direktors Normunds Štekels.

Feimaņu ezerā tiks ielaisti 60 000 zandartu mazuļu

6. aprīlī Zivju fonda padomes sēdē tika apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības iestādes
«Maltas apvienības pārvalde» projekts «Zivju resursu pavairošana Rēzeknes novada Feimaņu
ezerā». Projekta rezultātā Rēzeknes novada Feimaņu ezerā tiks ielaisti 60 000 zandartu mazuļi.
Projekts tika iesniegts pasākumā «Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā
arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens
medības».
Projekta mērķis ir pavairot zivju resursus, tādējādi radot zivju dabiskai
atražošanai labvēlīgus apstākļus, kā arī palielinot makšķerēšanas un
vides tūrisma attīstības iespējas Rēzeknes novadā. Projekta kopējās izmaksas – 20 110,20 eiro, no kuriem 10 110,20 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums.
Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Irina Orlovska.
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Eiropas Muzeju nakts ir starptautisks muzeju
pasākums, kas kopš 2005. gada ik pavasari notiek
daudzās Eiropas valstīs. Šogad pasākumā piedalījās
vairāk nekā 190 kultūrvietas. Pēc ilgāka Covid-19
pandēmijas izraisīta pārtraukuma 14. maijā uz Muzeju nakts pasākumu aicināja arī Maltas vēstures
muzejs.
Muzeju nakts programmas nosaukums bija «Atnākot, iededz gaismu, aizejot, atstāj gaismu…». Ar
savu muzikālo vēstījumu Muzeju naktī uzstājās multimāksliniece Džeina Gavare – dziesminiece, gleznotāja, dzejniece no Latgales. Līdz 31. jūlijam Maltas
vēstures muzejā ir iespējams apskatīt Džeinas Gavares
gleznu izstādi «Mantojums», kā arī izstādes apskates

brīdī var klausīties Džeinas dziesmu albumu «Caur
sirdi». Izstādē ir arī Džeinas vīra Jura daži pinumi.
Kā papildinājums Džeinas gleznās un mūzikā atspoguļotai tēmai, kas sevišķi aktuāli sasaucas ar maijā
svinamo Māmiņu un Starptautisko ģimenes dienu, –
ir no klūgām darināts šūpulītis. Izstāde «Mantojums»,
kas tapa 2020. gadā, ir kā turpinājums vēstij par mīlestību. Džeinas Gavares gleznas ir par senču mantojumu, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē, par
pamatvērtībām, kas ceļ cilvēka garu. Gan Muzeju
nakts koncertprogramma, gan izstādes vēstījums ir
tas mākslinieces garīgais spēks, kas nes cilvēkos
gaismu, kas attīra, kas iedvesmo, norāda Maltas vēstures muzeja vadītāja Silvija Pīgožne.

«Maltas aizupes daļa.
Kluss, zaļš stūrītis,» tā par
Rozentovu 2018. gadā rakstīja Maltas Goda pilsone,
mediķe Klāra Kondrova
(par kluso stūrīti tā nosaukta arī 1942. gadā kādā
rakstā periodikā). Muiža, baznīca, skola, tautastērps, kadriļa,
kapsēta – dažādas asociācijas būs maltēniešiem,
dzirdot vārdu «Rozentova». Tieši te ir arī slimnīcas
un skolas vēstures sākotne. 1936. gadā tūrisma ceļvedī minēts, ka «te ir 900 ha plašais priežu meža
masīvs, muižas plašais dārzs un parks ar simtgadīgām augstām liepām». Nosaukums varētu būt cēlies
no senās apmetnes, kur dzīvoja latvietis ar uzvārdu
Rozen/ Rezen, taču novadpētnieks M. Poļaks
1968. gadā uzsver, ka «Rozentova tieši no barona
Rozēna izcelsmes». It kā jau pagātnē kavēties nevajadzētu, tomēr – tā jāzina, jo mūsu priekšteču veikums ir lielisks paraugs.
Rozentovas pagasts, kas 1925. gadā tika pārdēvēts
par Maltas pagastu, bija viens no lielākajiem Rēzeknes apriņķī. Interesants fakts, ka pagastā par rakstvedi
strādājis pasaulslavenā filozofa Roberta Mūka tēvs
Miķelis Avens. Īpašs ir Rozentovas muižas stāsts:
pirmās drošās ziņas par to kā patstāvīgu muižu un

Felkerzāmu kā tās īpašnieku ir no 1784. gada. Muižas
ziedu laiki bija Mihaila un Filipa Bogomoļecu saimniekošanas laikā ar viņu pienotavas produkciju (franču
parauga apaļie sieriņi, piena un krējuma sterilizējumi
stikla pudelēs ar patentētiem vākiem). Piena produkcija Londonā 1903. gadā tika apbalvota ar «Zelta medaļu». 2021. gadā Maltas vēstures muzejs izsolē iegādājās unikālu fotogrāfiju ar pienotavas attēlu, un
muzejā atrodas arī rūpnīcas «Розентово» produkcijas
etiķetes un stikla pudeles.
Mūsdienu Rozentova nav iedomājama bez Maltas (Rozentovas) Svētā Krusta pagodināšanas Romas
katoļu koka baznīcas. Tajā ir trīs koka altāri un saglabājušies ļoti veci un īpatnēji feretroni (mazi pārnēsājami altārīši). Viens no tiem ir vienīgais Latgalē
– no koka griezts, kuram vienā pusē atveidots Sv. Juris uz zirga, otrā – Vissvētākā Trīsvienība. Rozentovas silā atrodas vairāki kapi: katoļu, luterāņu, pareizticīgo, Brāļu kapi. Pirms ieejas katoļu kapsētā
2018. gada 11. novembrī atklāts piemiņas akmens
14 «Maltas lūšiem» un 13 viņu atbalstītājiem. Pareizticīgo kapsētas teritorijā atrodas arī Maltas (Rozentovas) Visusvēto pareizticīgo baznīca.
Plašāku rakstu par Maltas 5. rozīnīti varēs lasīt
vietnē www.malta.lv.
Sagatavoja Skaidrīte Svikša sadarbībā ar Maltas
vēstures muzeju.

Maltas vidusskolas 1.a klases skolēni skolotājas
Sintijas Fedkinas vadībā bija ieradušies apskatīt dinozauru figūru un grāmatu izstādi.
Apmeklējuma laikā viņi gan guva jaunas zināšanas par šiem aizvēsturiskajiem dzīvniekiem,
gan mēģināja izlasīt un apgūt sarežģītos nosaukumus, centās atpazīt tos eksponētajās figūriņās. Jaunos pētniekus pārsteidza lielās, dīvainās pēdas, kas
veda uz kādu noslēpumainu vietu, kas izrādījās dinozaura ligzda ar lielu olu, kas nebija tukša. Tajā

bija atstāts uzdevums atradējam. Paldies Markam
Tučam par iespēju aplūkot un iepazīt tik dažādos
dinozaurus.
Klāt vasara un arī valsts mēroga lasīšanas veicināšanas programmas «Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 2022» laiks! Nāc uz Maltas pagasta bibliotēku,
reģistrējies ekspertu sarakstā un ķeries pie lasīšanas
un vērtēšanas. Mīļie vecāki, nāciet un lasiet kopā ar
bērniem! No jūnija bibliotēkā būs apskatāma seno
fotogrāfiju izstāde «Reiz Maltā bija tā...».

5. maijā notika radošā darbnīca «Pārsteigums»
māmiņai, kā arī katru maija pirmdienu notika sporta
aktivitāšu turnīri skolotāja Aleksandra Mironova
vadībā (galda hokeja, šautriņu mešanas, biljarda).
Savukārt 25. maijā notika mācību gada noslēguma pasākums, kurā tika iedejota un iedziedāta
vasara. Koncertā uzstājās popgrupas mazās dziedātājas (sk. Irēna Ivanova), estrādes deju pulciņš
«Forši» (sk. Ilga Marejeva) un ritmisko deju grupa
«Kolibri» (sk. Iveta Alika). Skaisti kustīgus pārsteigumus bija sagādājušas Feimaņu pagasta KN bērnu

ritma deju grupa «Karameles» (sk. Ilga Marejeva)
un skolotāja kopā ar savu meitu Gabrielu. Tika piedāvātas meistardarbnīcas «Gliemezis», «Bizbizmārīte», ziepju burbuļi un fotostūrītis ārā pie BJC. Noslēgumā bērni apgleznoja hēlija balonus vasaras
krāsās un našķojās ar cukurvati, informē BJC metodiķe Inta Bule. Jāpiebilst, ka BJC darbs turpinās,
un jūnijā vasaras darba prakses tiks nodrošinātas
septiņiem jauniešiem: pieciem no NVA programmas
un diviem no Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes konkursa finansējuma.

r Piesakiet kandidātus konkursam «Skaista muna
tāva sāta». Nominācijas: * sakoptākais viensētu pagalms; * ciemata teritorijā esošo privātmāju apbūve;
* daudzdzīvokļu māju apbūve.
Pieteikšanās – līdz 31. maijam. Nolikums un pie-

teikuma anketa – www.rezeknesnovads.lv, to sūtiet uz
info@malta.lv. Tālrunis uzziņām 26117782.
r 23. jūlijā plkst. 12.00 Maltas KN Bērnības svētki.
Lūdzam pieteikt 2017. gadā dzimušos bērnus, kuri deklarēti Maltas pagastā (tālr. uzziņām 26117782).

Maltas 5. rozīnīte – Rozentova

Bibliotēkā – dinozauri un senas fotogrāfijas

BJC – sports, cukurvate un praktikanti

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.

