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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Oktobrī konsultatīvā padome sanāca divas reizes. Tika skatīti
vairāki iedzīvotāju ierosināti jautājumi, apspriestas to risināšanas
iespējas, kā arī ziņots par iepriekš aktualizēto jautājumu rezultātiem.
Uz iepriekš pieņemto lēmumu pamata izsūtītas šādas vēstules:
1) Rēzeknes novada domei un tās vadītājam M. Švarcam par doktorāta
pārcelšanu uz Maltas centru; 2) VAS «Latvijas Pasts» par pasta ēkas
pakalpojumu pieejamību invalīdiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem;
3) AS «Latvijas valsts ceļi» par papildu gājēju pāreju ierīkošanu
1. Maija un Andrupenes ielā; 4) laikrakstam «Rēzeknes Vēstis» par
nepatiesu ziņu publicēšanu Maltas apgaismojuma jautājumā.
Konsultatīvā padome ierosināja un izstrādāja nolikumu Maltas
pagasta pārvaldes Pateicības rakstu piešķiršanas kārtībai. To akceptēja
pagasta pārvaldes vadītājs. Tāpat padomes locekļi ieteica kandidātus
izvirzīšanai apbalvošanai ar Atzinības rakstiem Rēzeknes novada
domes rīkotajā svinīgajā pasākumā 18. novembrī.
Uz padomes sēdi tika pieaicināts Rēzeknes novada uzņēmējdarbības
konsultants Guntis Klīdzējs, kurš iepazīstināja ar sava darba virzieniem un kontaktiespējām. Savukārt pieaicinātā pagasta grāmatvede
informēja par pagasta autobusu izmaksu aprēķinu un to izmantošanas
iespējām.
Katrā padomes sēdē pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra
informē par pagastā padarītajiem un plānotajiem darbiem. Jāpiebilst, ka
jau atrisināts iepriekš pagasta pārvaldes vadītājam ierosinātais jautājums par estētiski nepievilcīgu tirdzniecības vietu pie autobusu pieturas.
Iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja
Marija Podnieka

Maltā sumināja
Rēzeknes novada skolotājus

7. oktobrī Maltas vidusskolas daudzfunkcionālajā zālē uz Skolotāju dienas svinībām pulcējās Rēzeknes novada vispārizglītojošo
skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi.
Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības rakstu saņēma arī: Iveta
Vaišļa (Maltas PII), Iveta Alika un Ināra Reinika (Feimaņu pamatskola), Inese Greiža (Maltas vidusskolas latviešu valodas un
literatūras skolotāja), Skaidrīte Babre (Maltas vidusskolas latviešu
valodas un literatūras skolotāja), Anna Gviļova (Maltas vidusskolas
bibliotekāre), Nellija Kotebo (Liepu pamatskolas vizuālās mākslas
skolotāja), Tatjana Nagle (Maltas mūzikas skolas klavierspēles
skolotāja), kā arī internāta skolotāji: Viktorija Dervanova un Ineta
Prikule no Maltas speciālās internātpamatskolas. Bet «Swedbank»
Rēzeknes nodaļas vadītāja Jeļena Pentjugova pasniedza balvu Annai
Šmaukstelei (Maltas vidusskola). Sveikti arī jaunie pedagogi, un
Maltas vidusskolā tie šogad ir: Ksenija Orlova (matemātikas skolotāja), Elvīra Šumeiko (krievu (svešvaloda) valodas skolotāja) un
Evija Šarova (sākumskolas skolotāja).
Pasākumu vadīja Dailes teātra aktieris Kristaps Rasims, apsveikuma runu teica Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds
Švarcs. Tāpat piedalījās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku Rēzeknes un Viļānu novadu arodbiedrības priekšsēdētāja Vija Dikule.

Aktualitātes

Sieviešu koris «Madariņa» aicina jaunas dziedātājas
«Ja vēlies dažādot savu ikdienu, jaukā kolektīvā iegūt muzikāli emocionālus pārdzīvojumus, piedalīties dažādos svētkos gan Maltā, gan
citās Latvijas vietās, dziedāt sev un citiem, tad mēs Tevi gaidām Maltas
kultūras namā korī «Madariņa»,» aicina kora diriģente Kristīne Zeltiņa.
Maltas KN sieviešu korī «Madariņa» apvienojas dažādu paaudžu
dziedātāju pieredze, spējas un intereses. Esam piedalījušās Vispārējos
Dziesmusvētkos Rīgā, Latgales Dziesmusvētkos dažādās pilsētās,
koru skatēs un dažādās koru dziesmu dienās Vidzemē un Latgalē.
Priecājamies par dalību Maltas un Rēzeknes novada pasākumos, kuros ar savu dziedāšanu varam priecēt sev tuvos cilvēkus.
Mēģinājumi notiek KN (2. stāvā) ceturtdienās plkst. 18.30 (tālrunis informācijai 29337355).

Apstiprināta Maltas PII padome
18. oktobrī notika Maltas pirmsskolas izglītības iestādes padomes
pirmā sēde.
Tajā par padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēts Juris Dombrovskis (grupas «Kāpēcīši» (3 gadi) vecāku komitejas priekšsēdētājs). 2016./2017. m.g. padomē darbosies: Maltas PII vadītāja Alīna Čistjakova, skolotāja Ērika Žagare un grupiņu vecāku komiteju
priekšsēdētāji: Faina Ludborža (grupa «Atvasīte» (1,5–2 gadi)),
Jeļena Šņukute (grupa «Kamolītis» (3–4 gadi)), Anita Safonova
(grupa «Bitīte» (4 gadi)), Irēna Šantare (grupa «Taurenītis» (5 gadi)), Arita Barovska (grupa «Mārīte» (6 gadi)).

Nr.7 (2016. gads)

Maltas pagasta bibliotēkā
pabeigti remontdarbi

Publicitātes foto

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās
padomes aktualitātes

Reģistrācijas numurs 000702906

Darbīga un ražena šī vasara
bijusi Maltas pagasta bibliotēkai – tika veikts ilgi gaidītais bibliotēkas iekštelpu remonts.
Uz Maltas pagasta pārvaldes
izsludināto iepirkumu «Maltas
pagasta bibliotēkas remontdarbi»
pretendēja 12 būvuzņēmumi. Pēc
iepirkumu komisijas vērtējuma
kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas
izvirzītajām prasībām, tika atzīts
SIA «ASKO AS» piedāvājums.
Iepirkuma kopējā līgumcena –
31 159,89 eiro (bez PVN 21 %).

Remontdarbu laikā bibliotēkā
tika nomainīts grīdas segums, atjaunots sienu krāsojums, salaboti
piekaramie griesti, kuru plātnes
laika gaitā bija deformējušās, nomainītas telpu iekšdurvis, uzlabots
apgaismojums atsevišķās bibliotēkas zonās.
Jāteic, ka bibliotēkas darbs
remontdarbu laikā netika pārtraukts
– lasītājiem bibliotekārie pakalpojumi tika sniegti bijušās mūzikas skolas telpās. Kopš 3. oktobra
bibliotēka ir atgriezusies atpakaļ
savās renovētajās telpās un aktīvi
turpina apkalpot lasītājus.

19. oktobrī bibliotēkā pulcējās
Maltas pagasta iestāžu vadītāji un
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļi, lai iepazītos ar bibliotēkas jauno veidolu.
Tika teikts daudz atzinīgu vārdu
par paveikto. Un kā gan citādi! Bibliotēka ir kļuvusi plašāka, gaišāka,
lasītājiem pievilcīgāka un mājīgāka.
Paldies Maltas pagasta pārvaldei par veiksmīgu sadarbību šī
projekta realizēšanā! Tagad Maltā
ir par vienu skaistu un sakoptu
ēku vairāk. Tiekamies bibliotēkā!
Maltas pagasta bibliotēkas
vadītāja Ērika Grigorjeva

15. oktobra rīta cēlienā Maltas pagasta pensionāri bija gaidīti uz rudens balli kultūras namā. Silta tēja, saldumi un rudens kompozīcijas uz galdiņiem, koncerts, foto izstāde «Kultūra, notikumi, cilvēki foto mirkļos».
Izstādei vēsturiska elpa, jo tie
ir mirkļi no Maltas kultūras dzīves aizgājušo gadu griezumā. Tie
ir foto mirkļi arī par tiem, kas
paši jau aizsaulē, bet viņu dzīve
un darbošanās nav aizmirsta.
Maltas jaunā paaudze: PII
grupiņas «Mārīte» bērni (skolotāja
Iveta Vaišļa un muzikālais pedagogs Normunds Štekels), mūzikas
skolas 4. klarnetes klases skolēns
Vlads Ulass (pedagogs Vasīlijs
Kozlovs, koncertmeistare Tatjana Nagle), 4. klavierspēles klases
skolniece Milla Ketija Seņkova
(pedagogs Tatjana Nagle), 3. ģitārspēles klases skolniece Elīna
Kotebo (pedagogs Arno Everss)
dāvāja brītiņu laimes – sirsnīgu
koncertu. To kuplināja ciemiņu

kolektīvi – atraktīvā Dekšāru senioru līnijdeju grupa «Bokōnu
bryuklinis» (vadītāja Dzidra Bruzgule) un Stabulnieku KN vokālā
ansambļa «Zapevočki» šarmantās
dziedātājas (vadītāja Tatjana Viškere). Tad nāca Kaunatas muzikanti un vilka trīs laimīgās loterijas lozes, kājās cēla un uz danci
aicināja katrā mēnesī dzimušos

un tos, kuri pirmoreiz uz pensionāru balli ieradušies.
Paldies Maltas pagasta pārvaldei un vadītājam Vitālijam Skudram par atbalstu un piešķirtajiem
līdzekļiem pasākumam. Visiem vēlam būt stipriem un veseliem līdz
nākamā gada ballei.
Maltas Kultūras nama
vadītāja Elīna Prusaka

Aizvadīta Maltas pagasta pensionāru balle

Publicitātes foto
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12. oktobrī Maltas vēstures muzejā notika muzejpedagoģiskā
nodarbība «Senie darbarīki un senās amatu prasmes».
Savā bagātajā dzīves pieredzē ar Maltas vidusskolas trešo klašu un
pagarinātās dienas grupas skolēniem (audzinātājas Ilga Kovalenoka,
Inga Trūle, pagarinātās dienas grupas skolotāja Olga Koļesņika)
dalījās Maltas sabiedrībā pazīstama, cienījama kundze Velta Lapa.
Darba tikums Lapas kundzei audzināts kopš bērnības. Tagadējā
Krāslavas novada Butkānu vecāku saimniecībā no 12 ha tikai viens
bija aramzeme. Tēvs, no purvainas zemes ar lāpstu rokot grāvjus, to
pārveidoja par izmantojamu labības un linu sēšanai. Mājās bijusi sešu
zirgu kuļmašīna, tēva saimniecībā sevišķi veiksmīgi tikusi attīstīta
linkopība. Linus tēvs veda uz Antonopoles staciju, lai tos tālāk
eksportētu. Kārlis Ulmanis vienreiz ciemojās Veltas vecāku mājās, lai
apskatītu saimniecību. Redzot prasmīgu saimniekošanu, K. Ulmanis
pat dzēsis vekseļu kredītu, ko tēvs ņēma saimniecības attīstībai.
Velta Lapa skolēniem stāstīja par linu, vilnas apstrādes darbarīkiem,
par labības sēšanu, audzēšanu, pārstrādi, par lopkopību un piensaimniecību, par iedzīves priekšmetiem, to pielietošanu. Skolēni praktiski
izmēģināja seno darbarīku pielietojumu.
Paldies cienījamajai Lapas kundzei par interesanto, vērtīgo stāstījumu, par iespēju veidot video ierakstu, kas tiks saglabāts kā muzeja
mantojums, ko nodosim nākamajām paaudzēm. (Video ir tapis, pateicoties Valērijam Orlovam; muzeja aktivitātes ar video ierakstiem
var apskatīt kanālā «Youtube».)

Maltas BJC prezentē savu veiksmes stāstu

21. oktobrī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā «Zeimuļs» notika «Interešu izglītības
skolotāju forums 2016», kura mērķis bija pulcēt skolotājus no dažādām Latgales vietām, lai varētu
dalīties ar labās prakses piemēriem, diskutēt par aktuāliem jautājumiem.
Forumā piedalījās arī Maltas
BJC vadītāja Vija Danilova un
metodiķe Inta Bule, kura prezentēja iestādes veikumu no 1992.
līdz 2016. gadam un dalījās pieredzē, kā rastas iespējas pastāvēt
dažādos laikos. Īpaša uzmanība
tika pievērsta pulciņiem un interešu pulciņa skolotājiem, kas
veiksmīgi darbojas, neskatoties
uz dažādām grūtībām. Kā piemērs tika minēta skolotāja Vita
Kāpostiņa-Tuče, kura BJC darbojas jau 12 gadus un prot atklāt
bērnos talantu jau agrā bērnībā,
iesaistīt radošajā procesā un rezultātā iegūt augstus sasniegumus dažādos konkursos. Kā otrs spilgts
veiksmes stāsta posms tika minēts

Maltēniešu uzvaras

Maltas vidusskolai –
2. vieta konkursā «Ar sirdi
Rēzeknes novadā»

Notika seminārs par zirgu pasta ceļu

17. oktobrī Maltas vidusskolā notika Maltas vēstures muzeja organizēts seminārs «Zirgu pasta ceļam Sanktpēterburga – Varšava 180
gadu jubileja».
Semināra mērķauditorija bija Maltas vidusskolas devīto klašu
skolēni un Maltas iedzīvotāji. Novadpētnieks Jurijs Čertovs no Daugavpils savā prezentācijā iepazīstināja ar pasta vēsturi Eiropā 18. un
19. gs., kā arī ar zirgu pasta ceļa būvniecības vēsturi, zirgu pasta stacijām,
ar pasta ceļu raksturojošiem attēliem. Pasta ceļa būvniecībai bija liela
nozīme, jo ap to sāka veidoties jauna apdzīvota vieta – Borovaja.
Maltas vēstures muzeja vadītāja Silvija Pīgožne

Antoņinas Krūzas foto

Maltas bibliotēkā viesojās dzejniece
Ineta Atpile-Jugane

Maltas pagasta bibliotēkā Dzejas dienu noskaņās ciemojās dzejniece un kultūras darbiniece Ineta Atpile-Jugane (arī dziesmu vārdu
autore, latgaliešu spēlfilmas «Vīna vosora deļ vysu» scenārija līdzautore utt.).
Uz tikšanos literārā pasākumā bija atnākuši Maltas vidusskolas
trešo klašu skolēni ar savām skolotājām. Sākumā uzzinājām vairāk
par pašu dzejnieci. Izrādās, skolas laikā Ineta bijusi aktīva zīmētāja
un keramikas pulciņa dalībniece. Pirmie dzejoļi tapuši vidusskolas
gados. Studējot Rēzeknes Augstskolā, viņa vairāk pievērsās dzejas
rakstīšanai. 2001. gadā izdota pirmā dzejas grāmata «Neatburtā
uguns». Pašlaik Ineta strādā Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē.
2015. gadā iznāca Inetas pirmā dzejoļu grāmatiņa bērniem un pirmā dzejoļu grāmata latgaliski «Otkon giunu sapynus» ar meitiņas
Agnetas ilustrācijām. Tieši šajā pasākumā arī iepazināmies tuvāk ar
šo grāmatu. Klausījāmies dzejoļus, kurus lasīja pati autore, un dziesmiņas ar šīs grāmatas dzejoļu vārdiem. Piedaloties sarunā, bērni
stāstīja par to, kas aug viņu dārzos, par saviem mājdzīvniekiem un citām interesantām lietām.
Paldies Inetai Atpilei-Juganei par apciemojumu un gaidīsim iznākam jaunas grāmatas, arī bērniem.
Maltas pagasta bibliotēkas bibliotekāre Elvīra Pinka
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20. oktobrī jau ceturto gadu
norisinājās erudīcijas konkurss
vidusskolēniem «Ar sirdi Rēzeknes
novadā», kurā piedalījās 8 vidusskolu komandas: Dricānu vidusskolas, Tiskādu vidusskolas,
Nautrēnu vidusskolas, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas
un pa divām komandām no Maltas
un Kaunatas vidusskolas.
1. vietu izcīnīja Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas komanda, kas šajā konkursā piedalījās pirmoreiz, 3. vietu – Tiskādu
vidusskolas komanda, bet 2. vietā – Maltas vidusskolas I komanda, kuras sastāvā bija: Samanta
Meško, Aija Lapkovska, Ligita
Krūza, Žanis Lācis un Evija
Laizāne.
Mūsu komandas moto bija:
«Kāpēc «nē», ja var «jā!»». Rēzeknes novada interešu izglītības
speciāliste Anita Rudziša bija sagatavojusi diezgan interesantus
jautājumus gan par novada vēsturi, ģeogrāfiju, gan par ievērojamākajām personībām utt. Pēdējais pārbaudījums bija kapteiņu
spēle, kurā tika uzdoti 2 jautājumi
un katram jautājumam piedāvāti
2 atbilžu varianti. Es biju izvēlēta
par Maltas vidusskolas I komandas kapteini. Godīgi sakot, jautājumi man šķita diezgan viegli.
Man trāpījās tādi jautājumi: cik
pagastu ietilpst Rēzeknes novadā? (25), cik km gara ir Rēzeknes
upe? (116 km). Vēl kapteiņiem
vajadzēja sarakstīt trūkstošos vārdus Rēzeknes novada himnai. Gaidot rezultātus, komandām tika
dota iespēja tikt pie nelielām dāvaniņām no Rēzeknes novada.
Mēs ieguvām divus magnētiņus
un flešatmiņu ar uzrakstu «Ar sirdi Rēzeknes novadā».
Paldies ikvienam komandas
dalībniekam, jo šis veikums ir

Agitas Šekovas foto

Intas Danovskas foto

Velta Lapa izglīto skolēnus par senajiem
darbarīkiem un to pielietojumu

«Maltas Ziņas»

«Žurnālistikas pulciņš», kas BJC
pastāv vien otro gadu, bet, pateicoties zinošai un aktīvai skolotājai Skaidrītei Svikšai, jaunieši
iepazīst rakstu veidošanas principus un šogad pat izmēģina sevi
redaktoru lomā, katrs savā mēnesī
plānojot pērngad izveidoto Maltas
BJC avīzīti «Dzirkstelīte».
Foruma otrajā daļā tika diskutēts par aktuāliem jautājumiem in-

terešu izglītībā. Katrai grupai tika
dota sava tēma, kas tika apskatīta
no diviem skatupunktiem – kādi
ir izaicinājumi un kādas ir iespējas
atrisināt šo problēmjautājumu.
Forumā dalībnieki iedvesmojās,
guva pozitīvas emocijas, jaunus
kontaktus un galvenais – jaunas
idejas nākotnes darbu veikšanai.
Maltas BJC metodiķe
Inta Bule

katra zināšanu ieguldījums. Tikai
darbojoties komandā, apzinoties
katra stiprās puses un uzklausot
cita viedokli, var sasniegt kalna
virsotni – godalgotu vietu un gandarījumu par padarīto darbu.
Milzīgs paldies arī skolotājiem,
kuri palīdzēja sagatavoties konkursam, kā arī Maltas pagasta pašvaldībai par sniegto transporta atbalstu.
Maltas vidusskolas 12. a klases
skolniece Evija Laizāne

darbi no 77 pasaules valstīm. No
Latvijas konkursam tika iesūtīti
654 darbi, no tiem – 196 Latvijas
kārtas laureātu darbi. Latvijas dalībnieki saņēmuši 63 apbalvojumus, tai skaitā 8 augstākos konkursa apbalvojumus – medaļas
«Lidices roze» un 55 atzinības
rakstus. Saņemto apbalvojumu
skaita ziņā Latvija ir otrajā vietā
ārvalstu kategorijā aiz Krievijas.
Sveicam Dagni un vēlam panākumus arī turpmāk!

Dagne Tuče – konkursa
«Lidice-2016» laureāte

No kreisās: Dagne Tuče, Vita KāpostiņaTuče, Madara Suveizda

19. oktobrī Čehijas Republikas
vēstniecība Rīgā rīkoja svinīgu
balvu pasniegšanas ceremoniju,
kur tika aicināti visi 44. Starptautiskā
bērnu mākslas konkursa «Lidice2016» laureāti.
«Svinīgais pasākums notika
Rīgas Domes telpās, kur konkursa
44. gadskārtas žūrija apbalvoja
63 latviešu bērnus – pasniedza
diplomus un medaļas. Arī Maltas
Bērnu un jauniešu centra audzēkne
Dagne Tuče par savu darbu ieguva Čehijas vēstniecības apbalvojumu. Pasākuma noslēgumā Čehijas Republikas vēstniecība Rīgas Domes telpās bija sagatavojusi nelielu cienastu bērniem.
Pēc īsa starpbrīža bija iespēja noskatīties čehu pasaku filmu, kas
vienlaikus tika tulkota latviski,»
stāsta Maltas BJC pulciņa skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče, kuras
audzēkne Madara Suveizda no
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas
arī ir godalgas saņēmušo vidū.
Šogad konkursam Čehijā tika
iesūtīti 11 292 ārvalstu dalībnieku

Kristīnei Gruznovai pirmā
starptautiskā uzvara šahā

8. oktobrī Foto muzeja telpās
Rokišķos notika Rokišķu rajona
atklātais čempionāts šahā.
«A» turnīrā piedalījās 44 dalībnieki, «B» turnīrā – 36 dalībnieki (2004. gadā dzimuši un jaunāki) no vairākām Lietuvas pilsētām, Rēzeknes, Jēkabpils un
Maltas.
No Rēzeknes novada piedalījās šahisti: «A» turnīrā – Dainis
Viļums, Anatolijs Jasinskis un
Edvards Štekels, «B» turnīrā –
Kristīne Gruznova. Turnīri notika pēc FIDE noteikumiem un
Šveices sistēmas, 9 kārtās, ar apdomas laiku 12 min. + 5 sek.
katram dalībniekam līdz partijas
beigām. Grupā «G-8» – 1. vietu
izcīnīja K. Gruznova no Maltas
(5,5 punkti), bet grupā «S50+» –
3. vieta A. Jasinskim no Maltas
(6 punkti (koef. 46.0)).
Visi pirmo vietu ieguvēji saņēma kausus, medaļas un diplomus,
otrās un trešās vietas ieguvēji –
medaļas un diplomus, informē Rēzeknes novada BJSS šaha treneris
A. Jasinskis.

