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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.

Valsts svētkiem veltītas aktivitātes 

Pagasta iestādēs oktobrī

Maltas vidusskolā

5. oktobrī pēc divu gadu pauzes notika tradicionālais
Rēzeknes novada Skolotāju dienas pasākums, šogad –
Maltas vidusskolā. Tajā tika pasniegti Izglītības un zinātnes
ministrijas trīs Atzinības raksti un trīs Pateicības raksti,
tostarp Maltas vidusskolas direktorei Vinerai Dimperei
ar kolektīvu par izcilu darbu Latvijas jauniešu patrio-
tisma kaldināšanā un ieguldījumu valsts aizsardzības 
mācības nometņu organizēšanā. Novada pašvaldības 
Pateicības rakstus saņēma 20 jaunie pedagogi, kā arī 
61 pedagogs, tostarp no Maltas: Aija Sniķere, Antoņina
Vasiļjeva, Valija Rudziša, Marija Golubcova, Aija Kor-
kliša, Irina Šehovcova un flautas spēles skolotāja Elīna
Saukāne.

17.–21. oktobrī skolēni piedalījās Karjeras nedēļā ar
saukli «Uzņēmējspējas – tavas superspējas!». Atsaucās
Maltas ciemata, pagasta, novada uzņēmēji, saimnieciskās
darbības veicēji, kā arī skolēnu vecāki. Īpaša pateicība:
Santai Ostrovskai (studija SOLA); Guntai Vasiļjevai («Ru-
dzupuķe», SIA «VGL»); Oskaram Babrim («Borovōs
krūgs»), Jurim Ragozinam (SIA «MaltAutoRJ»); Dainim
Kļaviņam (SIA «DKRobotics»), Mārim Rumakam 
(SIA «VIMĀNA»); Anitai Safonovai, Aleksandram Bori-
sovam, Gunāram Smeilim, Igoram Sorokinam, Ingai
Zeilei, Edgaram Blinovam, Antoņinai Krūzai, Kristīnei

Sovanei, VUGD Maltas nodaļas kolektīvam, Mēness 
aptiekas Maltas kolektīvam, NBS Gaisa spēku pārstāv -
jiem – seržantam Rihardam Rudzītim un seržantam Deni-
sam Morozam, bibliotekārei Irēnai Strodei un direktorei
Vinerai Dimperei.

Mūzikas skolā
Ar 1. novembri Mūzikas skolā darbu uzsāka direktora

vietniece mācību darbā Dana Podnieka. Viņa jau vairāk
nekā 11 gadus strādā Viļānu Mūzikas un mākslas skolā
šajā amatā un atzīst, ka «šis darbs viņai ļoti patīkot». Veik-
smi, apvienojot darbus abās Rēzeknes novada Mūzikas
skolās.

Mācību process Mūzikas skolā rit pilnā sparā. Tiek
kārtotas pirmās ieskaites un paralēli norit gatavošanās
valsts svētku koncertam vidusskolā.

Vēstures muzejā
Atsaucoties skolas aicinājumam Skolotāju dienā no-

vadīt stundu vecākiem, 1.a klases skolnieces Milanas mā-
miņa Kristīne Sovane novadīja stundu, kas bija veltīta
muzeja tēmai. Paldies skolotājai Valijai Rudzišai par ie-
spēju neklātienē iepazīstināt ar muzeju. 

Tāpat Maltas vēstures muzejs uzsācis akciju «Viet-
vārdu talka», lai uzzinātu Maltas un tuvākās apkārtnes
vietvārdu izcelsmi. Sūtiet uz muzeja e-pasta adresi 
maltasmuzejs@inbox.lv savu stāstu par vietas nosaukuma
izcelsmi, ja ir fotogrāfija, tad pievienojiet to ieskenētu.
Atmiņas var uzrakstīt rokrakstā un atnest uz muzeju. Jūsu
stāsti palīdzēs veidot Maltas vietvārdu karti. 

Bērnu un jauniešu centrā 
12. oktobrī, sagaidot Valsts valodas dienu, BJC aicināja

savus audzēkņus piedalīties izglītojoši atraktīvā pasākumā.
Bērni noskatījās Latviešu valodas aģentūras sagatavoto
videomateriālu par mūsu valodas attīstības ceļu; atbildēja
uz 12 jautājumiem platformā «Kahoot!»; piedalījās akti-
vitātē «Alfabēta šovs»; ar rudenīgi krāsainām lapām un
līmi katra grupiņa izdaiļoja burtus, kas kopā izveidoja
vārdu savienojumu «Latviešu valoda». Maltas BJC zālē
oktobrī bija apskatāmas Tatjanas Višņakovas gleznu un
Svetlanas Belovas ādas ziedu izstādes. 

Kultūras namā
14. oktobrī bērni kopā ar vecākiem apmeklēja cirka

izrādi. 25. oktobrī Maltas seniori bija aicināti uz tikšanos
ar Ozolaines senioru klubiņa «Uguntiņa» atraktīvajām dā-
mām (baudīja medus produktus un stāstu par tā ietekmi
uz veselību). 29. oktobrī notika pagasta Pensionāru gada
balle, foajē izvietota fotoizstāde «Laiks aizsteidzas, bet
kopā pavadītie mirkļi paliek» ar foto no KN arhīva. Pasā-
kumā sumināja apaļos jubilārus, koncertu sniedza Maltas
BJC deju grupa, Lūznavas senioru deju kolektīvs, Silmalas
deju kolektīvs «I-deja», KN kapela «Malta», ar «modes
pieskārienu» Ozolaines senioru klubiņa «Uguntiņa» dā-
mas. Pensionārus sveica Maltas pagasta pārvaldes vadītāja
p.i. Edgars Blinovs un Rozentovas draudzes prāvests Ri-
nalds Broks. 

Bibliotēkā
Karjeras nedēļā Maltas vidusskolas 3.c klase ar audzi-

nātāju Janīnu Bārtuli iepazina bibliotekāra profesiju. Te-
matiskajā rīta stundā «Minka nāk» Rēzeknes novada spe-
ciālās pamatskolas audzēkņi izzinoši un radoši pavadīja
laiku Bērnu literatūras nodaļā, iepazīstoties ar pūkainajiem
murrātājiem. Uz «Pasaku skolas» otro nodarbību pulcējās
visjaunākie lasītāji. Šoreiz nodarbībā bērni iepazina pasaku
«Ābols». Mēneša nogalē bibliotēka ietērpās Helovīna rotā,
un tajā notika pasākums ar spoku stāstiem un spokainām
izdarībām. Tāpat oktobrī tika sumināta rakstniece Inga
Ābele 50. jubilejā ar tematisko izstādi «Ābolu citāti no
Ingas Ābeles». Vēl pieaugušo nodaļā varēja iepazīt no-
vadpētniecības izstādi «Maltas gleznotāji» un «Laseisim
latgaliski».

PII «Dzīpariņš»
No 3. līdz 9. oktobrim visā Latvijā norisinājās Labo

darbu nedēļa. Viens no bērnudārza labajiem darbiem bija
ziedojumu vākšana Rēzeknes Dzīvnieku patversmei. Pal-
dies par atbalstu gan iestādes personālam, gan audzēkņu
vecākiem. Viss saziedotais jau nodots dzīvnieku patver-
smei. Visu mēnesi tika rīkoti dažādi pasākumi – ūdens
eksperimenti grupā «Kāpēcīši», «Putras diena» un «Ru-
dens svētki» grupā «Kamolītis» u.c. Tāpat izmantotas
siltās rudens dienas arī dažādām aktivitātēm āra teritorijā.

Piesakiet pretendentus 
apbalvojumiem

Līdz 10. novembra plkst. 16.00 Maltas pagasta pār-
valdē pagasta iestādes vai uzņēmumi, kā arī Maltas pagasta
iedzīvotāju konsultatīvā padome var iesniegt pieteikumus
apbalvojuma «Maltas pagasta Goda pilsonis» piešķiršanai.
Pēdējoreiz apbalvojums tika piešķirts 2008. gadā, šogad
pēc pagasta konsultatīvās padomes iniciatīvas nolemts to
atjaunot. Pieteikumus izskatīs speciāli izveidota komisija.
Tāpat Maltas pagasta iestādes aicinātas izvirzīt savus dar-
biniekus Pateicības rakstu saņemšanai, kas arī tiks svinīgi
pasniegti šajā pasākumā.

Būs uzraksti latgaliešu 
rakstu valodā

Īstenojot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes «Mal-
tas apvienības pārvalde» projektu «Maltys apvīneibys po-
gostūs rokstom latgaliski», ko līdzfinansē Rēzeknes no-
vada pašvaldības Latgaliskās identitātes atbalsta
programmā, pie Maltas, Pušas, Silmalas, Lūznavas, Fei-
maņu, Ozolaines pagastu pārvaldēm to nosaukumu plāk-
snes būs lasāmas arī latgaliešu rakstu valodā. Savukārt
pagastu pārvalžu mājaslapās latgaliski tiks izvietota sva-
rīgākā informācija par pagastu, izveidojot atsevišķu sadaļu
«Par pogostu latgaliski», informē projekta vadītāja Inga
Čekša-Ratniece. Viena no projekta konkursa nolikuma
prasībām bija rakstībā izmantot Valsts Valodas centra iz-
dotos «Latgaliešu rakstības noteikumus».

Oficiāla informācija
No 7. līdz 30. novembrim BJC audzēkņu radošo darbu

izstāde «Nāk rudens apgleznot Latviju» un ciklā «BJC ra-
došie skolotāji» fotokolāžu izstāde «Latvijas sirdspuksti».

8. novembrī plkst. 10.00 PII kinologu ar robežsardzes
dienesta suņiem paraugdemonstrējumi. Novembrī – bērnu
radošo darbu izstāde, dzejoļu konkurss «Ai, tēvu zemīte,
tavu jaukumiņu». Pasākumi: 15. novembrī plkst. 9.00 gru-
pām «Atvasīte» un «Bitīte», plkst. 10.00 «Kamolītis», 
17. novembrī plkst. 10.00 «Kāpēcīši» un «Mārīte».

9. novembrī BJC starppulciņu pasākums «Latvija –
krāsās, garšās un faktos», bet 11. novembrī – radošā darb -
nīca «Āra sveču gatavošana».

11. novembrī plkst. 10.00 Svētā Mise Rozentovas baz-
nīcā un piemiņas brīdis plkst. 11.00 pie akmens «Nacionālo
partizānu «Maltas lūši» un viņu atbalstītāju piemiņai».

14. novembrī BJC spēka un veiklības stafetes zēniem
«Esi kā Lāčplēsis». 

15. novembrī BJC audzēkņiem (1.–12. kl.) tikšanās
ar robežsargiem un kinologiem. 

16. novembrī plkst. 15.00 bibliotēkā radošā darbnīca
«Patriotiskam noskaņojumam», kurā taps grāmatzīmes,
un literatūras izstāde «Tu esi Latvija».

17. novembrī plkst. 14.00 vidusskolā valsts svētkiem
veltīts koncerts un pasākums. 

11. novembrī plkst. 14.00 Brīvības ielā 6 ciklā «Tuvāk
saknēm» Anatolija Pavļukeviča pētījuma prezentācija par
savu poļu dzimtu un muzeja ekspresizstāde ar viņa dāvi-
nājumiem.

11. novembrī Maltas vidusskola aicina vecākus
kopā ar bērniem, ikvienu pagasta iedzīvotāju un citus in-
teresentus pievienoties «Gaismas un miera ceļa» 
veidošanai. Plānotais lāpu gājiena maršruts: skola –
Stacijas iela (uz leju) – 1. maija iela – kultūras nams – 
F. Trasuna iela – Skolas iela – pagasta ēka – skola (jaunā
aktu zāle). Pulcēšanās pie skolas daudzfunkcionālās zā-
les plkst. 16.45, gājiena sākums – plkst. 17.00. (Gājiena
dalībnieki iespēju robežās aicināti ņemt līdzi lāpas vai
svecītes.) 

Pagasta iestādes un uzņēmēji aicināti atbalstīt šo
iniciatīvu gan izgaismojot savu ēku, gan piedaloties gā-
jienā. Tāpat Maltas iedzīvotāji aicināti iedegt svecītes
māju logos vai iziet no mājām, lai apliecinātu vienotību.
Baudīsim kopābūšanu, atgādināsim par mūsu tautas vēs-
turi, slavēsim brīvību un mieru, kas mums ir dots! 

18. novembrī plkst. 12.00 «Tikšanās Brīvības ielā» –
orientēšanās komandu spēle maltiešiem un Maltas pēt-
niekiem. Sākums un finišs Brīvības ielā 6 (pagasta ēka).
Pieteikties līdz 15. novembrim pa tālr. 26189569,
26650639, vai rakstot uz maltasmuzejs@inbox.lv. Plkst.
16.00 KN Maltas pagastā dzimušā fotovēsturnieka Pētera
Korsaka fotoizstādes «Latgales baltajos lielceļos sastap-
tie» atklāšana, bet 18.00 KN – svinīgs valsts svētkiem
veltīts pasākums, Goda pilsoņa sumināšana un Atzinības
rakstu pasniegšana. 19.00 – Santas Sāres koncertstāsts
«Es zīmēju Latviju četros gadalaikos» (pianists Ģirts Ripa,
perkusionists Mārcis Kalniņš).

21. novembrī – valsts svētkiem veltīts Maltas BJC
turnīrs 64 lauciņu dambretē. 
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