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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Izkaptis, grābekļi, dakšas, pļauj -
mašīnas un citas siena laikam
neiztrūkstošas sastāvdaļas 29. jū -
lijā no Rēzeknes novada malu ma -
lām bija savestas Griškānu pagas -
ta Sprūževā, kur ar devīzi «Div`
pļaviņas es nopļāvu» norisinājās
ikgadējās Rēzeknes novada paš-
valdības darbinieku un depu tā tu
sporta spēles. 

Kad komandu prezentācijas
bija izskanējušas un izkaptis no -
liktas malā, 17 komandas devās
pārbaudīt spēkus, izturību un
veiksmi desmit disciplīnās. Lai
cīnītos par šī gada veiklākā un
stiprākā pagasta nosaukumu, sa-
censību dalībniekiem bija jāvelk
traktors (disciplīna «Skudrys cē-
ļīns»), jāsalasa sēnes («Baraviku
medņīks»), ievērojot satiksmes no -
teikumus, jāizbrauc distance ar
skrejriteni («Skaidrīs braucējs»),
ar milzīgām pleznām kājās jāpār-

vieto karotēs ieliktas galda tenisa
bumbiņas, kā arī jāveic citi netra-
dicionāli uzdevumi ar asprātīgiem
nosaukumiem.

Sacensību kopvērtējumā ar
uzvaru četrās disciplīnās, divām

otrajām vietām un vienu trešo
vietu triumfēja Bērzgales pagasts,
aiz sevis atstājot Maltas pagastu
un Vērēmu pagasta komandu.

(Fragments no Madaras Bēr-
tiņas raksta www.rezeknesnovads.lv)

Katram sevi cienošam muzejam
ir savs spoks vai vesela spociņu
komanda. Baltā dāma klīst Run -
dāles pilī, bet Maltas muzejā dzī -
vo spociņi, kuri čīkstina durvis
un dzīvojas starp senlietām. 

Augustā spociņi kļuvuši seviš -
ķi aktīvi un īpaši varēja «izpaus -
ties». Spoku stundu muzejā varēja
noskatīties, apmeklējot muzeju
un noskatoties skeču «Nelieli spo -
ku stāstiņi» Grāmatu svētkos, kas
Maltā notika 19. augustā. Skeča

autores ir bijušās Pušas skolas skol -
nieces: Inese Greiža, Vita Kāpos -
tiņa-Tuče, Daina Butlere, Anita
Bleidere, Anita  Balantajeva. Ir
jauka sakritība, ka mammu sa-
rakstītajā skečā kā aktieri darbo -
jās viņu bērni: Aiga Greiža, Dag -
ne un Marks Tuči. Pārējās lomās
darbojās māsiņas Marta un Indra
Koroļonokas, Laura Babre. 

Bezbailīgākie muzeja apmek-
lētāji tika apzīmogoti ar spoku zī-
modziņiem. Tālākajās aktivitātēs

mākslinieks-spociņš aicināja uzzī -
mēt uz baloniem spociņu portretus.
Vēl vajadzēja atrast sikspārņus
pagrabā, kā arī izveidot jaunu ek-
spozīciju no muzeja teritorijā at-
rastiem akmens laikmeta gliemež -
vākiem. Cerams, ka spoku dar bo -
ša nās muzeja teritorijā nebūs pā -
rāk pārbiedējusi muzeja apmeklē -
tājus. Uz tikšanos muzejā!

Silvija Pīgožne, 
Maltas vēstures muzeja 
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23. jūlijā Ančupānu ielejā (kartodromā) tika aizvadīta nu jau
piektā Rēzeknes Novada diena ar moto «Manas mājas dzimtā nova-
dā…» (no Rēzeknes novada himnas vārdiem, tās autors Normunds
Zušs).

Pagastu dižošanās Rēzeknes novada svētkos notiek tikai trešo
gadu, taču ir kļuvusi par vienu no pašiem aizraujošākajiem Novada
dienas pasākumiem. Šogad Pagastu sētai bija jauns, oriģināls kopējais
noformējums, kuru izveidoja Ilzeskalna pagasta pārvalde. Darbus
organizēja pagasta pārvaldes vadītāja Genovefa Gailuma, piesaistot
vietējos meistarus, viens no aktīvākajiem un izdomas bagātākajiem
bija Vladimirs Ioniškāns, kurš prasmīgi darināja noformējuma
elementus. 

Savukārt katrs no pagastiem, kā jau tas Latvijas lauku mājās izse -
nis pieņemts, izdomāja, kā izrotāt savu pagalmu, ko viesiem parādīt,
ar ko palepoties, ar ko pacienāt. Maltas pagasta saimnieces, nebai -
doties saules svelmes, pie ugunskura čuguna katlā verdošā eļļā vārīja
seno latgaliešu gardumu – žagariņus.

Atklāj Maltas vēstures muzeja spoku

2. vieta Rēzeknes novada pašvaldības darbinieku
un deputātu sporta spēlēs

«Nav patiesākas mīlestības
kā mīlestība pret ēdienu,» kādreiz
teicis Džordžs Bernards Šovs.
Kurš gan viņam nepiekritīs? 

Visi mēs mīlam garšīgi paēst,
jo īpaši to pierādīja Maltas BJC
lielākie gardēži: Dana Golubeva,
Kristīne Zunda, Lilija Orlova,
Ksenija Rjumina un es, Vita Ta-
rasika, kopā ar jaunatnes lietu
speciālistu Jāni Šaudiņu dodoties
uz Mākoņkalna jauniešu centru
«Strops», lai izcīnītu godalgo -
tas vietās garšīgajā konkursā «Pa -

vāru cīņas», kā arī lai nogaršotu
pašgatavotus šedevrus. Vēl bez
Maltas bija arī vietējie un Kauna -
tas jaunieši, no kuriem arī tika iz-
veidotas trīs jauktas komandas,
kurām bija viens vienīgs kopīgs
uzdevums – pagatavot auksto,
karsto un saldo ēdienu tā, lai
gardēžu žūrija būtu laimīga. 

Pasākuma laikā tika cepti gan
pīrāgi, gan pankūkas pēc vecmā-
miņas receptes, kā arī gatavototi
vis dažā dākie salāti, mērces un vēl
daudz kas. 

Jaunieši parādīja sevi kā īsti
pavāri. Izbaudot pašdarinātos ku-
linārijas šedevrus un gandarījumu,
jaunieši saņēma savas godalgotās
vietas un mazas balviņas. 

Liels paldies Mākoņkalna jau-
niešu centra «Strops» vadītājai
San tai Kairišai, kura organizēja
šo pasākumu. Mums viss ļoti pa -
tika un ar nepacietību gaidīsim vēl
šāda veida pasākumus!

Vita Tarasika, 
Maltas bērnu un jauniešu

centra  aktīviste

Maltas BJC jaunieši – projektā «Pavāru cīņa» 

Pagastu sētā Novada dienā
Maltas pagasts cepa žagariņus
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Asteres košas dārzos kad zied,
Gājputnu klaigas gaisā kad skan,
Vasara projām tad steidz,
Skola bērnus atkal jau sveic.

/Līvija Liepdruviete./

Cienījamie Maltas vidusskolas skolēni, viņu vecāki, 
skolotāji un darbinieki!

Mazliet slapjiem soļiem un ar kautrīgu saules smai -
du pietuvojies jauna mācību gada sākums. Cerībā, ka
vasara ir devusi pietiekami daudz pozitīvu emociju, lai
radītu vēlmi gūt jaunas zināšanas, novēlu visiem –
pacietību, zinātkāri, kā arī vēlmi un prasmi risināt
ikdienišķus sarežģījumus un visiem kopā gādāt, lai Lat -
vijas nākotne būtu zaļojošs ozols zinību kalna virsotnē!

Veiksmīgu jauno, 2016./2017. mācību gadu!
Maltas pagasta pārvaldes vadītājs 

Vitālijs Skudra 
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No kreisās: Imants Tučs, Dagne Tuče, Vita Tuče, Janīna Jauja, Inese Kojāne,
Elvīra Pinka, Marija Trusova, Dace Više un Kristīne Zeltiņa
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«Maltas Ziņas»

Atbildīgais par izdevumu Juris Dombrovskis, e-pasts juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv 

Latgaliešu postfolkloras grupa «Rikši» svētku noslēgumā sniedza
daudz neaizmirstamu emociju

Brīvprātīgās Daniela Lozda un Ligita Krūza gādāja, lai
katram apmeklētājam būtu svētku programma

Tikšanās ar romāna «Mātes piens» autori Noru Ikstenu (no kreisās).
Sarunu ar rakstnieci vadīja LNB projektu vadītāja Liega Piešiņa

Māksliniece Ilze Dambe stāstīja un rādīja
bērniem, kā top ilustrācijas grāmatām

Profesore, farmācijas doktore Vija Eniņa stāstīja par ārstniecības augiem

Grāmatu svētku «krustmāte» – rakst -
niece Biruta Eglīte

Grāmatu svētku rakstvedis (lomā iejutās Imants Tučs) kopā
ar Maltas pagasta bibliotēkas vadītāju Ēriku Grigorjevu

Pie Maltas pērles – daudzfunkcionālā centra. Vāverēns Toms ar
bērniem dodas uz aktivitātēm Maltas Bērnu un jauniešu centrā

Maltas Bērnu un jauniešu centrā čakli pastrādāts dažādās ra -
došajās darbnīcās

«Spociņu skola» Maltas vēstures muzejā. Lomās iejutās: Aiga
Greiža, Marta Koroļonoka, Laura Babre, Dagne Tuče, Marks Tučs

Maltā aizvadīti 15. novadu Grāmatu svētki

Grāmatu komercizstāde pulcēja dažādas lasāmvielas cienītājus
Grāmatu svētku atklāšanas koncertu apmeklēja gan Rēzeknes novada
un Maltas pagasta vadība, gan Ministru prezidents Māris Kučinskis

Par dzīvniekiem izjusti stāstīja
Ingmārs Līdaka

Jura Dombrovska un Vjačeslava Aleksejeva  foto, Ērikas Grigorjevas paraksti zem foto.

Latvijas Amatniecības kameras juvelieru amata meistars
Rihards Ciblis stāstīja par latgaļu etnogrāfiskajām rotām

Kapela «Malta» sagaidīja Grāmatu svētku viesus ar skanīgām
dziesmām

«Nekas nav tik paliekošs kā rakstīts vārds». Mirklis no Grāmatu
svētku atklāšanas: Simona Skudra (no kreisās), Vladislavs
Akimovs, Maltas KN vadītāja Elīna Prusaka
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