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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Novada Atzinības raksti
17. novembrī Bērzgales KN tika svinīgi pasniegti Rēzeknes novada

augstākie apbalvojumi – Atzinības raksti. No 47 pretendentiem komisija
izvēlējās godināt 15 novada iedzīvotājus, tostarp divus Maltas pagasta
pārstāvjus.

Nominācijā «Sabiedriskā aktivitāte»
prāvests Rinalds Broks, kurš «ir savas
draudzes garīgais skolotājs, kurš māca ne
tikai mīlēt Dievu, bet arī patriotismu. Viņam
ir neizsīkstoša enerģija, darbojoties trijās
draudzēs (Rozentova, Feimaņi, Puša), kā
arī veicot Zemessardzes 3. Latgales brigā-
des kapelāna darbu. Priesteris ir radošs, at-
saucīgs, harizmātisks, sportisks, viņam pie-
mīt empātija, jo draudzes mājā viņš devis
patvērumu Ukrainas bēgļu ģimenei. Daudz
jaunu aktivitāšu, tradīciju draudzes dzīvē ir
iedzīvinājis tieši viņš (piem., svētceļojumi

uz Aglonu augustā un uz Sarkaņiem Vasarsvētkos, Krustaceļš pa
Maltas ielām u.c.).»

Nominācijā «Izglītība, zinātne, sports»
Maltas vidusskolas skolotāja Vita Marti-
nova, kura «meklē un rod kopīgu valodu
ar bērniem jau 37 gadus (kopš 1985. gada),
turklāt mācījusi latviešu valodu un papildus
palīdz arī bērniem sekmēt runas attīstību
(viņa ir arī logopēde Maltas vidusskolā un
PII «Dzīpariņš»). Visu dzīvi ir bijusi uzti-
cīga Maltai un darba gadus – Maltas vidus-
skolai. Sarežģītajos mūslaikos skolotāja pa-
spēja profesionāli lavierēt starp attālinātības
un klātienes apstākļiem, organizēt mācību
procesu un praktiski darbojas kompetenču

izglītības ieviešanā, organizē bērnu saliedēšanas pasākumus utt. Cil-
vēks, kurš dzīvo līdzi katram bērnam – topošajai personībai!».

Pagasta Pateicības raksti
18. novembrī Maltas kultūras namā svinīgajā pasākumā pagasta

Pateicības raksti tika pasniegti šādiem Maltas pagasta iedzīvotājiem:
Eduardam Kurilovičam, Inesei Bunderei, Ksenijai Orlovai, Skaidrītei
Prančai, Borisam Škņarovam, Darjai Daņšinai, Georgijam Zinovjevam,
Kristīnei Smirnovai, Dainai Skudrai, Santai Ostrovskai, Inesei Svikšai,
Jāzepam Madelānam, Ingai Zeilei, Viktoram Kostinam, Jurim Dom-
brovskim, Skaidrītei Svikšai, Skaidrītei Babrei, Valentīnai Miklasevi-
čai, Nadeždai Lukišai un Valdim Krūzam.

l 11. novembrī, Lāčplēša dienā, turpinot iepriek-
šējos gados iesākto tradīciju, par godu Latvijas Brī-
vības cīņās kritušo varoņu piemiņai Maltas vidus-
skola aicināja veidot Gaismas un Miera ceļu cauri
Maltai. «Paldies vecākiem, bērniem, Maltas pagasta
iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmējiem, kas atbal-
stīja šo iniciatīvu, izgaismojot savas ēkas, piedaloties
lāpu gājienā. Paldies par atsaucību Maltas Mūzikas
skolai, kafejnīcai «Borovos krūgs», veikalam LaTS,
SIA «Nojautas», mājražotājai Ingai Zeilei, ELVI
veikalam, veikalam Top, Maltas KN, b/d «Dzīpa-
riņš», Maltas pagasta pārvaldei, veikalam «Rudzu-
puķe», Maltas BJC, Maltas pagasta bibliotēkai, Mal-
tas vēstures muzejam, VSAC «Malta», Rēzeknes
novada speciālajai pamatskolai, VUGD Maltas pos-
tenim,» saka organizatori.

l 16. novembrī Maltas vidusskolas komanda pie-
dalījās Rēzeknes novada ISP rīkotajā erudīcijas spēlē
«Mana Latvija 2022». Erudīcijas spēlē piedalījās 13
komandas. Maltas vidusskolas komanda erudīcijas
spēlē ieguva 1. vietu (Everita Štekele, Arnis Ostrov-
skis, Marks Tučs, Rūdis Ģipslis un Viesturs Liepiņš).
17. novembrī 9.a klases skolēni piedalījās Latvijas
Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbībā, «Aizliegtais
18. novembris» (par būtiskākajiem Latvijas vēstures
notikumiem no 1918. gada līdz 1991. gadam).

l Maltas vēstures muzejā novembrī tradicionāli
notiek pasākumi ciklā «Tuvāk saknēm». 11. novembrī,
kas ir arī Polijas neatkarības diena, savu poļu dzimtas
pētījumu prezentēja Anatolijs Pavļukevičs. Viņa vēr-
tīgie dāvinājumi ir Nacionālā muzeja krājuma daļa,
bet bija apskatāmi izstādē: vecmāmiņas Adelaīdas
Dukaļskas kāzu kleita (1907. gads; muzejs to ir restau -
rējis), kāzu fotokopija, tēva brezenta zābaki ar biezu
koka zoli, darbarīki, mātes un vecmāmiņas bižutērija,
eglīšu rotājumi, padomju laika priekšmeti. Paldies
A. Pavļukevičam par milzīgo sagatavošanās darbu,
kas ildzis vairākus gadus, par rūpīgo prezentāciju.

l 28. novembrī PII «Dzīpariņš» iededza pirmo
svecīti Adventes vainagā, bet plāno organizēt eglītes
iedegšanas svētkus. Protams, būs Ziemassvētku pa-
sākumi visās grupās, telpu rotāšana, āra noformē-
jums. Tiks atjaunota tradīcija ar vakara pasaku lasī-
jumiem bērniem klusajā Ziemassvētku gaidīšanas
laikā. Kā jau katru gadu, pirms Ziemassvētkiem ap-
ciemos veselības un sociālās aprūpes centra «Malta»
iemītniekus ar dāvanām un nelielu iestudējumu.

l Novembra izskaņā bibliotēkā notika nu jau
trešā «Pasaku skolas» nodarbība, kas bija veltīta
Mārtiņdienas tradīcijām. Bērni klausījās pasaku, ie-
saistījās gaiļa izkrāsošanā, lika puzli un iepazina G
burtu, spēlēja spēli «Gaiļu cīņas», darbojās radošajā
darbnīcā un našķējās ar cukurgailīšiem. Bērnu vecāki
atcerējās Mārtiņdienas paražas un tradīcijas, pare-
ģoja gaidāmo laiku pēc novērojumiem, minēja tau-
tasdziesmas un klausījās pasaku pieaugušajiem. 

l 17. novembrī Maltas BJC Popgrupas un Es-
trādes deju pulciņa audzēkņi kopā ar savām skolo-
tājām devās uz Veselības un sociālās aprūpes centru
«Malta», lai dāvātu senioriem Latvijas svētku sajūtu.
Savukārt 28. novembrī aprūpes centra «Malta» se-
niori viesojās Maltas BJC, lai kopā pavadītu laiku,
gatavojot Adventes vainagus un galda dekorus. Se-
nioru dzīves vieduma un jauniešu enerģijas rezultātā
tapa skaisti Adventes vainagi un galda dekori. Pal-
dies skolotājām Ritai Siņavskai un Vitai Kāposti-
ņai-Tučei par atbalstu un radošo darbnīcu vadīšanu.

Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā ir viena
atkritumu apsaimniekošanas zona, kuras operators
ir SIA «ALAAS». Izņēmums bija Maltas pagasts,
kur pakalpojumu daļēji nodrošināja arī SIA «Maltas
dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums»
(«Maltas DzKSU»). No 2023. gada 1. janvāra visā
ciema teritorijā atkritumu apsaimniekošanu nodro-
šinās SIA «ALAAS».

Konteineri būs pie mājām! «Iepriekš iedzīvo-
tāji atkritumus varēja nodot konkrētā laikā un vietā,
kur tika novietota piekabe. SIA «ALAAS» atkri-
tumu savākšanu organizē, izvietojot pie mājām kon-
teinerus,» minēja «Maltas DzKSU» valdes loceklis
Jānis Kravalis. Privātmāju īpašnieki atkritumu kon-
teinerus izvietos savā teritorijā, daudzīvokļu māju
iedzīvotājiem konteineri tiks izvietoti pie mājas un
būs pieejami visu laiku, kas nebija iespējams ie-
priekš. 2008. gadā Maltā tika izveidots atkritumu
šķirošanas laukums, kas arī pašlaik ir «Maltas
DzKSU» pārziņā un turpmāk tiks izmantots kā 
cieto sadzīves atkritumu šķirošanas vieta Maltas
ciemā.

«Maltas DzKSU» kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis
Troška ir uzdevis «Maltas DzKSU» nodrošināt sa-
dzīves atkritumu mobilo savākšanu un nogādāt uz
šķirošanas laukumu, līdz brīdim, kamēr SIA
«ALAAS» nebūs izvietojis atkritumu konteinerus
pie visām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Mal-
tas ciemā, kuras apsaimnieko uzņēmums.

Līdz 31. decembrim jānoslēdz līgums! Rēzeknes
novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, kas dzīvo pri-
vātmājās, un juridiskas personas būt atsaucīgiem un
noslēgt līgumus ar uzņēmumu SIA «ALAAS» līdz
31. decembrim, lai vienotos par atkritumu konteineru
uzstādīšanu un atkritumu izvešanas biežumu. Daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, ku-
riem jau noslēgti pakalpojuma līgumi ar SIA «Maltas
DzKSU», esošie līgumi nav jāpārslēdz. Informāciju
par atkritumu izvešanas maksu dzīvokļu īpašnieki sa-
ņems ikmēneša komunālo maksājumu rēķinā.

Līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu Maltas
pagasta iedzīvotāji var noslēgt klātienē – uzņēmuma
birojā Zilupes ielā 50, Rēzeknē – vai attālināti, ja ir
pieejams e-paraksts. Tāpat iedzīvotāji darba dienās
var nākt uz Maltas pagasta pārvaldi, kur varēs aizpildīt
pieteikumu, to pagasta pārvaldes darbinieki nogādās
SIA «ALAAS». Pamatojoties uz pieteikumu, uzņē-
mums sagatavos līgumu, ko nogādās atpakaļ pagasta
pārvaldē un iedzīvotāji varēs saņemt un parakstīt.

Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
visā Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā ir vienāda saskaņā ar apstiprināto tarifu,
ko veido Rēzeknes novada pašvaldības apstiprinātā
tarifa daļa un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas (SPRK) apstiprinātā tarifa daļa. «Maltas
DzKSU» turpinās sniegt pārējos pakalpojumus ie-
rastajā kārtībā.

Maltā atkritumu izvešanu nodrošinās SIA «ALAAS»

Aktualitātes dažos teikumos

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.

Novembrī īpaši godinātie maltieši

Maltas Goda pilsonis – Pēteris Korsaks
Šogad 18. novembra svi-

nīgo pasākumu Maltā piepil-
dīja pagasta darbīgo ļaužu
tradicionālā sveikšana, vie-
tējo kolektīvu koncerts un
Santas Sāres koncertstāsts
«Es zīmēju Latviju četros ga-
dalaikos». Bet pāris stundas
pirms tam kultūras namā at-
klāja novadnieka, fotovēstur-
nieka Pētera Korsaka foto -

grāfiju izstādi «Latgales baltajos lielceļos sastaptie» (tā skatāma līdz
18. decembrim). Šīgada svētki bija īpaši ar to, ka pēc 14 gadu pār-
traukuma Maltā izvēlēts Goda pilsonis (kopskaitā tas ir jau 35.). 

Pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome ierosināja šo apbalvojumu
atjaunot, un Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs ope-
ratīvi iesaistījās un atbalstīja iniciatīvu. Novadnieki lēma, ka Pēterim
Korsakam goda nosaukums piešķirams «Par Maltas vārda populari-
zēšanu Latvijā un pasaulē, kā arī ieguldījumu dzimtā pagasta kultūr-
vēstures, vēstures izpētē un novadnieku piemiņas saglabāšanā». Lai
arī P. Korsaka veikums jau ir novērtēts valsts līmenī (Triju Zvaigžņu
ordenis, Kultūrkapitāla fonda mūža stipendija u.c.), tomēr šis apbal-
vojums ir novadnieku cieņas apliecinājums. Maltas nosaukuma vien -
audzis un Maltas vidusskolas absolvents P. Korsaks dzimis Maltas
pagasta Višķeru ciema «Londā» 1937. gada 15. decembrī. (Plašāk par
viņa devumu dzimtajai pusei lasiet www.malta.lv).

P. Korsaks: «Protams, tas bija milzīgs pārsteigums, ka dzimtā pa-
gasta ļaudis mani tā novērtēja. Par apbalvojumu uzzināju, tikai iero-
doties Maltā uz savas izstādes atklāšanu! Liels prieks, bet arī skumji,
jo sen nav vairs neviena tuvinieka, kas dzirdētu un redzētu manu 
lielo goda dienu. Viss, ko darīju un daru, ir par godu Latvijai un arī
dzimtajai Maltai.» 

l DECEMBRĪ: 12.12. plkst. 17.00 laukumā pie
KN rūķu ciema izgaismošana. 25.12. plkst. 14.00
KN Ziemassvētku koncerts. Duets Kristīne Šomase
un Normunds Liepiņš. 16.00 pa Maltas ciematu mu-
zikāls masku, rotaļu koncertgājiens («Rutuļi», kapela
«Malta», folkloras kopa «Andeļneicys»). 21.00 KN
Ziemassvētku balle, spēlēs Valdis un Normunds
Štekeļi, ieeja 3 eiro. 29.12. plkst. 14.00 KN Jaungada
eglīte bērniem un Maltas pagastā deklarētiem bēr-
niem (dāvanas, kuri neapmeklē PII), «Joriks» uzde-
vums, rotaļas, Salatētis. 01.01.2023. plkst. 1.00
Jaunā gada nakts balle, spēlēs Romāns Ivanovs,
ieeja 3 eiro.
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