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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

2016. gada 25. novembris

Maltas pagasta pārvalde pasniedz
24 Pateicības rakstus

Skaistums ir visās pasaules malās. Un tomēr visskaistākā, vismīļākā mums ir Latvija. Arī Rēzeknes
novads un mūsu dzimtais Maltas
pagasts ar savu krāšņumu un dabas
bagātībām, garīgajām un enerģētiskajām vērtībām. Te dzīvo darbīgi, uzņēmīgi un talantīgi ļaudis. Ar tādu domu un sajūtu 18. novembrī
Maltas pagasta iedzīvotāji tika aicināti uz Latvijas valsts svētkiem.

Reģistrācijas numurs 000702906

Nr.8 (2016. gads)

17. novembrī Maltas vidusskolas daudzfunkcionālajā zālē 43 Rēzeknes novada iedzīvotājiem
pasniegti novada domes Atzinības raksti, tostarp ilggadējai Maltas pagasta pārvaldes lietvedei Elijai Sinijai, VUGD Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas Maltas posteņa komandierim Ilmāram Vaičuļam, SIA
«NOMIS» valdes loceklim Viktoram Rezunam, Pušas TN vadītājai Mārītei Krasnobajai.

Muzejā izglīto par Rāznas Nacionālo parku
un novada kultūrvēstures vērtībām
Valsts svētku mēnesis Maltas
vēstures muzejā iezīmējās ar pasākumiem, kuros akcentējām mūsu
novada dabas un kultūrvēstures
vērtības.
Nodarbību par Rāznas Nacionālā parka dabas vērtībām vadīja
speciāliste Irēna Broliša. Tās bija divas nodarbības skolēniem un
viena – pieaugušo auditorijai. Nodarbībās piedalījās Maltas vidusskolas trīs trešo klašu skolēni (skolotājas: Nadežda Tarakanova, Ilga Kovalenoka, Inga Trūle).
Pirmkārt, Brolišas kundze iepazīstināja ar fotoizstādi, kas aplūkojama muzejā visu novembri.
Otrkārt, prezentācijā stāstīja par
Rāznas Nacionālā parka atrašanās
vietu, pamatoja, kāpēc izveidota
aizsargājama teritorija, uzsvēra,
kādas unikālas dabas vērtības parkā ir sastopamas. Treškārt, – demonstrēja izzinošas galda spēles.
Arī pieaugušo auditorija ar lielu
azartu lika kopā puzles, kas papildināja zināšanas par aizsargājamām dabas teritorijām Latvijā.
14. novembrī muzejs sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas Latgales

reģionālo nodaļu organizēja semināru «Rēzeknes novada kultūrvēstures vērtības». To vadīja valsts
galvenā inspektore Vilma Platpīre, un mērķauditorija bija skolēni – Maltas vidusskolas 8.b klase (skolotāja Inga Lubāne). Muzejpedagoģiskajā nodarbībā tika
akcentētas tās kultūrvēsturiskās
vērtības, kas sastopamas Maltā un
tās tuvākajā apkārtnē. Lektore aktīvi iesaistīja sarunā skolēnus, mudinot izteikt savus vērojumus un
pieredzi.
Esot ceļā uz Latvijas simtgadi
un iezīmējot Maltas 80 gadu jubi-

leju 2017. gada vasarā, Maltas vēstures muzejs veido Maltas iedzīvotāju stāstu digitālo kolekciju
kā vēstījumu nākotnei par vietu,
notikumu un cilvēku resursiem.
Šobrīd ir nointervēti trīs cilvēki:
Velta Lapa, Klāra Kondrova,
Donāts Kondrovs. Šie stāsti apskatāmi kanālā «Youtube» zem
kopēja nosaukuma «Maltas vēstures muzejs». Vērtīgais materiāls
top, pateicoties sadarbībai ar atsaucīgo un nesavtīgo muzeja draugu Valēriju Orlovu.
Silvija Pīgožne, Maltas
vēstures muzeja vadītāja

par izsaukumiem, atgādināja, kā
rīkoties, ja atrasts lādiņš. Bet īpaši uzrunājošas bija divas videofilmiņas, kurās uz lielā ekrāna varēja
redzēt un saklausīt lielo sprādzienu
gatavošanas un norises procesu.
Priecē, ka zēni vērīgi sekoja
līdzi stāstījumam un fotomateriālu
niansēm un viņu patieso interesi
apliecināja aktīva iesaistīšanās
specapģērba pielaikošanā, kurā
palīdzēja seržants A. Ulass. Jāteic,
ka 12 kg smagais tērps lieliski
piestāvēja arī klātesošajām mammām, kuras atzina, ka tas ir smags,
bet, nostāvot tajā kādu brītiņu,
kļūst panesams, tāpat kā viss šajā
dzīvē. Laiks rādīs, par ko reiz kļūs
pasākumā piedalījušies zēni, bet
nav šaubu, ka gūtā informācija viņiem bija kas jauns un izglītojošs.

Par to liecināja gan astoņgadīgā Artūra Kolosova vērīgums un paustā interese, jautājot, cik granātu ir
atrasts šogad, gan iespēja pirmoreiz
paturēt rokās īstu šaujamieroci,
gan lepnums par to, ka izdevās
plecos noturēt smago bruņuvesti.
Vienīgi gribētos, lai gan šo, gan
citu zēnu nākotnē ar vārdu «karavīrs» saistītos ne jau ieroču ņemšana rokās, bet tikai zemes atmīnēšana...

Maltas BJC iepazīst nesprāgušās
munīcijas neitralizētāju darbu

Ar lepnumu var sacīt, ka Maltā svētkus svinēja mazie un lielie
maltēnieši, pedagogi, bērnu vecāki, iestāžu pārstāvji un vadītāji,
lielā Maltas pašdarbnieku saime. Ar muzikāliem sveicieniem Latvijai, dzejas rindām, ar ziediem kolēģiem, solistiem un kolektīvu vadītājiem. Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra svētku
uzrunā apsveica visus svētkos, pasniedza 24 Pateicības rakstus darbīgajiem pagasta iedzīvotājiem. Šoreiz kopā ar maltēniešiem svētkus svinēja arī Pušas pagasta ļaudis, pagasta vadītājs Viktors Afanasjevs, lai sveiktu sava pagasta nominantu.

Paldies: PII bērniem (skolotāja Ērika Žagare, mūzikas skolotājs
Normunds Štekels), bērnu un jauniešu centra «Popgrupai» (vad. Irēna
Ivanova), mūzikas skolas 3. vijoļspēles klases skolniecei Everitai Štekelei (pedagogs Rita Zujeva, koncertmeistars N. Štekels) un akordeonspēles klases skolniecei Kristīnei Zundai (pedagogs Ilga Temne),
vidusskolas 2.–3. klašu vokālajam ansamblim (vad. Inta Pauliņa), vidusskolas vokālajam ansamblim (vad. I. Ivanova), vidusskolas 10.–12.
klašu vokālajam ansamblim (vad. Tatjana Klomāne), vidusskolas dramatiskajam kolektīvam (vad. Mārīte Krasnobaja), pūtēju orķestrim
«Vikords» (vad. Vasīlijs Kozlovs), kultūras nama solistiem: Kristīnei Zeltiņai, Dacei Višai, N. Štekelam, sieviešu korim «Madariņa» (vad. K. Zeltiņa), lauku kapelai «Malta» (vad. N. Štekels), deju kolektīvam «Rutuļi»
(vad. Ruta Mika), par gaumīgo noformējumu – Ingūnai Grumoldei, par
pasākuma apskaņošanu – Valērijam Prusakam.

Milzīgs paldies visiem par kopābūšanu, par muzicēšanu, dzejas rindām, dejas soļiem un sveicieniem Latvijai 98. dzimšanas dienā. Tikai
kopā mēs varam svinēt skaistus svētkus, dzīvot, strādāt un būt laimīgi.
Elīna Prusaka, Maltas KN vadītāja. Ingūnas Grumoldes foto

Maltas Bērnu un jauniešu
centrā patriotisma nedēļas zīmīgākais notikums bija 10. novembrī,
kad visi interesenti varēja iepazīt
starptautisko miera uzturēšanas
misiju dalībnieku pieredzi un
ikdienu, proti, uz tikšanos ar jauniešiem bija ieradušies LR Zemessardzes 2. brigādes 54. Inženiertehniskā bataljona Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas
(NMN) rotas 3. vada (Rēzeknes)
pārstāvji: vada komandieris, atvaļinātais virsleitnants Ilmārs
Apeins, štāba virsseržants Uldis
Adijāns un seržants Andrejs
Ulass. (Katrs no viņiem piedalījies
trīs starptautiskajās misijās!)
Maltas BJC metodiķe Inta Bule
klātesošos bērnus, jauniešus un viņu vecākus informēja, ka šo zemessargu ikdiena ir saistīta ar vienu no
bīstamākajiem darbiem – atmīnēšanu. Tāpat viņa pieminēja faktu,
ka šī gada 23. augustā LR Zemessardzei apritēja 25 gadi un ka saistībā ar šo jubileju tapusi grāmata
par Latgales zemessargiem, kuras
līdzautore un redaktore ir BJC
Žurnālistikas pulciņa skolotāja.
Pēc tam virsleitnants I. Apeins
pastāstīja par NMN darba specifiku,
bet virsseržants U. Adijāns izsmeļoši
komentēja prezentāciju un pastāstīja par dalību miera uzturēšanas
misijās, sniedza statistisko materiālu

Informācijai. Maltēnietis seržants
Andrejs Ulass savu dienestu NBS uzsāka 2000. gadā kā profesionālā dienesta karavīrs. Zemessardzē iestājies
2005. gadā. Piedalījies trīs starptautiskajās miera uzturēšanas misijās:
2002. gadā Bosnijā (Kosovā), 2004. gadā Irākā un 2006. gadā Afganistānā.

Skaidrīte Svikša, Maltas BJC
Žurnālistikas pulciņa skolotāja
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«Maltas Ziņas»

Izglītības iestāžu ziņas

Maltas čaklie grāmatu lasītāji brauc ekskursijā
un tiekas ar Holivudas filmu dizaineru

Maltas pagasta bibliotēka jau 15 gadus iesaistījusies lasīšanas
veicināšanas programmā «Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija» – lasīšanas
maratonā, kas ilgs vēl līdz janvārim. Čaklākie lasītāji, lai izvēdinātu
galvu un uzņemtu spēkus grāmatu lasīšanai un vērtēšanai, skolēnu
brīvlaikā devās izzinošā braucienā uz Balviem.
Apmeklējām maizes ceptuvi «Balvu maiznieks» un Balvu Novada
muzeju. Bija iespēja redzēt, cik garš un nebūt ne viegls ir maizes ceļš
no sīka graudiņa līdz smaržīgam klaipam un cik garšīga ir tikko krāsnī cepta baltmaize un citi našķi. Bet Balvu Novada muzejā guvām
patiesi daudz jaunu zināšanu par Ziemeļlatgales kultūras mantojumu.
Autentiskie priekšmeti un darinājumi ir apskatāmi dažādu multimediju
ekrānos gan filmas, gan spēles veidā. Muzeja koncepts ļauj muzeja
apmeklētājiem darboties praktiski – skatīties, klausīties, taustīt,
spēlēties.

* * *
Savukārt 15. novembrī Maltas pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas čaklākie lasītāji Laine Elizabete Stepiņa un Marks
Tučs devās uz Rīgu, lai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tiktos ar
zviedru rakstnieku, ilustratoru un Holivudas filmu dizaineru Henriku
Tammu un piedalītos viņa trešās grāmatas «Nindzja Timijs un baltā
pērtiķa noslēpums» atvēršanas svētkos.
Uz pasākumu ieradās mazie lasītāji no visas Latvijas, kuri piedalījās konkursā, kur nelielā īsfilmā bija jāiemūžina interesantākā
epizode no autora grāmatām vai jāilustrē neparasts izgudrojums – mašīna un tās instrukcija. Laine iesniedza pašas veidotu animācijas filmiņu kā turpinājumu grāmatai «Nindzja Timijs un ceļojums uz Sansoriju», bet Marks bija izgudrojis lidmobīli nindzjam Timijam.
Maltas pagasta bibliotēka lepojas ar saviem atsaucīgajiem un
aktīvajiem lasītājiem, kuri bija vienīgie konkursa dalībnieki Rēzeknes
novadā.
Esiet aktīvi! Esiet radoši! Lasiet grāmatas! Un arī jums pavērsies
plašas iespējas iepazīties ar neizsmeļamo piedzīvojumu un aizraujošo
brīnumu pasauli!

* * *
«Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas» ekspertu un bibliotēkas darbinieku
vārdā pateicamies Maltas pagasta pārvaldes vadītājam Vitālijam
Skudram, paldies Jums arī par iespēju doties uz konkursa fināla
pasākumu Rīgā, par atbalstu minētā projekta realizēšanā un rasto
iespēju sagādāt bērniem prieku. Liels paldies arī autobusa šoferiem
Aleksandram Romanovam un Jurim Lignarskim.
Antoņina Krūza,
Maltas pagasta bibliotēkas vecākā bibliotekāre

In memoriam

Atvadu vārdi Maltas Goda pilsonim

Jāzepam Rupainim
(11.08.1932.–13.11.2016.)

Mūžs ir ziedošanās,
Mūžs ir atdošanās,
Bet Tu kā ceļinieks,
kurš nes savu sirdi pārkalt gaismas zvanā,
Lai ikvienam sadzirdēt to prieks...

Saglabājot sevī to visaugstāko virsotnes
brīdi, kad, nedomājot par slavu, – vai būšu, gūšu, vai kļūšu –
visu, visu atdevis, aiziet no mums ilggadējais skolotājs, Maltas
vidusskolas direktors, Maltas Goda pilsonis Jāzeps Rupainis.
Viņš vienmēr bijis sabiedriskās dzīves centrā, aktīvs un darbīgs, savas skolas, novada un valsts patriots. Viņš – pašaizliedzīgs, enerģisks, neatlaidīgs, zinošs, godprātīgs, atsaucīgs vadītājs un kolēģis.
Viņš visu atmiņā paliks kā cilvēks ar vispusīgām interesēm
un plašām zināšanām sabiedrības mācībā, vēsturē un politikā.
Cilvēks, kuram sirdij tuva skanīga dziesma, akordeona un šaha
spēle. Cilvēks, kuram dzīves lielākā vērtība – ģimene un dzimtās mājas...
Viņš tagad aiziet,
bet ne jau prom, tepat…
ar citām puķēm, citu sauli, citu zemi parunāt...
Lai mūsu gaišās atmiņas un sveču liesmiņas sasilda viņa
dvēseli mūžības ceļos...
Maltas vidusskolas kolektīvs
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Maltas PII – tautasdziesmu konkurss un bērnu fotodarbi

Maltas pirmsskolas izglītības iestādē Latvijas
svētku mēnesī bērnu domas un aktivitātes tika virzītas uz apkārtējās pasaules vērīgāku uzlūkošanu
un latviešu tautas garamantu apzināšanu.
Novembra vidū tika atklāta un vēl joprojām ir
skatāma izstāde «Bērna skats caur foto objektīvu»,
kurā PII audzēkņiem tika dota iespēja caur fotoaparāta vai viedtālruņa «aci» ielūkoties un saglabāt
fotoattēlā jebkuru sev tīkamu mirkli. Bērni iemūžināja: savus brāļus/māsas, mājas mīluļus, mīļmantiņas, dzīvniekus un daudz ko citu, ko ikdienā sastop
viņu mazās, bet vērīgās actiņas.
Valsts svētku priekšvakarā kulmināciju sasniedza konkurss «Līču ločiem tautasdziesma kā jostiņa
locījās». Praktiski visi bērni, jau sakot no triju gadu
vecuma, mācījās no galvas tautasdziesmas, un
17. novembrī cītīgākie no katras grupiņas deklamēja tās zālē un saņēma pateicības rakstus.
Emocionāli un darbīgi piesātinātāks solās būt
gada pēdējais mēnesis. Novembra izskaņā uz pirmās Adventa svecītes iedegšanu ieradīsies Rozentovas un Feimaņu draudzes prāvests Rinalds Broks,
tāpat plānotas tikšanās ar interesantu profesiju vai

hobiju pārstāvjiem, mūsu audzēkņu vecākiem –
Kristīni Ulasi (frizieri), Anitu Safonovu (rokdarbnieci). Turpināsim arī tradīciju «Izbraukuma bibliotēka» sadarbībā ar Maltas pagasta bibliotēku.
Pirmā tikšanās Maltas PII telpās – jau 30. novembrī
plkst. 16.00. Aicinām audzēkņus un viņu vecākus
nākt un izvēlēties sev tīkamās grāmatas!
Alīna Čistjakova, Maltas PII vadītāja

Maltas jaunie dambretisti divos turnīros izcīna godalgotas vietas

8. novembrī Tiskādu vidusskolā notika Rēzeknes
un Viļānu novada skolēnu sporta spēles 64 lauciņu
dambretē. Četrās vecuma grupās sacentās 127
dalībnieki no astoņām izglītības iestādēm. Pēc individuālo rezultātu apkopošanas tika noskaidrotas
arī labākās skolu komandas.
Maltas vidusskolas mazākie dambretisti, kuri
startē Jaunās cerības (2006. dz. g. un jaunāki) grupā,
jau otro gadu pēc kārtas izcīnīja 1. vietu komandu
vērtējumā. Savukārt individuālajā vērtējumā par
čempionu kļuva Jānis Gudriks, 2. vietā atstājot
komandas biedru Tāli Lozdu. Vēl komandā spēlēja
Diāna Zaikovska un Viktorija Gorina, kuru izcīnītie punkti palīdzēja komandai uzvarēt kopvērtējumā. Jaunāko kadetu grupā (2003.–2005. dz. g.) individuāli meiteņu grupā 3. vieta Valērijai Reinikai.

Vecāko kadetu (2000.–2002. dz. g.) grupā Maltas
vidusskolas komanda palika 2. vietā. Individuāli
zēnu grupā 2. vieta Eduardam Kurmeļovam, bet
meiteņu grupā 3. vieta – Laurai Kudrjavcevai.
14. novembrī Tiskādu vidusskolā notika Latgales
reģiona skolēnu sporta spēļu fināls 64 lauciņu dambretē, kurā piedalījās 9 komandas. Maltas jaunie
dambretisti bija izcīnījuši tiesības startēt Jaunās
cerības (2006. dz. g. un jaunāki) grupā, kur komandu vērtējumā ieguva 2. vietu. Komandas sastāvā
spēlēja J. Gudriks, T. Lozda, D. Zaikovska un V. Gorina. Individuāli zēnu grupā J. Gudriks arī kļuva par
čempionu, savukārt meiteņu konkurencē D. Zaikovska
izcīnīja 2. vietu, bet V. Gorina – 3. vietu.
Juris Dombrovskis,
Rēzeknes novada BJSS dambretes treneris

10. novembrī Lendžu kultūras namā notika koru
un ansambļu dziedāšanas svētki «Mana dziesma Latvijai», kas notiek jau piekto gadu un šogad pulcināja ap 275 mazus un lielus dziedātājus, tostarp arī
no Liepu pamatskolas, Maltas BJC, speciālās internātpamatskolas un vidusskolas.
Maltas speciālās internātpamatskolas vokāli instrumentālais ansamblis (vadītājs Juris Dervanovs)
izpildīja vadītāja sacerēto dziesmu «Latvija», izpelnoties skaļus aplausus. Maltas vidusskolas kuplais
5.–10. klašu koris (vadītāja I. Ivanova) izpildīja
divas dziesmas – Viktora Pizāna «Mana Tēvzeme»
un Didža Rijnieka «Mana dzimtene». Skanīgu un
rotaļīgu priekšnesumu sagādāja Maltas BJC meiteņu
popgrupa, nodziedot Imanta Pauras dziesmu «Tīra
Latvija» un I. Kraševska skaņdarbu «Rudens». Sirsnīgi bija arī Liepu pamatskolas 2.–4. klašu vokā-

lais ansamblis «Mākonītis» (vadītāja Ināra Blinova)
un Rēznas pamatskolas 5.–9. klašu vokālais ansamblis (vadītāja Ilona Butkāne).
Tā kā pasākums notika Mārtiņdienā, tika dziedātas arī tai veltītas dziesmas, un izpildītāji cienājās
ar «Mārtiņdienas gaiļa» cepumiem. Dalībnieku kopkora dziedātās dziesmas, tostarp «Saule, pērkons,
Daugava», ļāva sajusties kā lielajos Dziesmu svētkos. Pasākuma noslēgumā dziedātāji varēja cienāties
ar sarūpētajiem cienastiem un izlocīt kājas jautros
deju ritmos.
Liels paldies šī pasākuma iniciatorei un rīkotājai
Irēnai Ivanovai, īpašs paldies Lendžu kultūras nama vadītājai Ligitai Meļko par viesmīlīgo uzņemšanu,
kā arī paldies visiem dalībniekiem, saka Rēzeknes
novada pašvaldības Izglītības pārvaldes interešu
izglītības speciāliste Anita Rudziša.

Maltas bērni – koru un ansambļu svētkos «Mana dziesma Latvijai»

«Mana laime, mani sapņi,
mana dzīve paliek jums…»

2016. gada 13. novembrī pa Mūžības ceļu ir aizgājis Maltas
vidusskolas ilggadējais direktors, Maltas pagasta Goda pilsonis
Jāzeps Rupainis.
Dzimis 1932. gada 11. augustā Jāzepa un Franciskas Rupaiņu ģimenē. Skolas gaitas uzsāka 1940. gadā Ceplīšu septiņgadīgajā pamatskolā, izglītoties turpināja Rēzeknes pedagoģiskajā
skolā. 1951. gadā sāk pedagoga darbu savā pirmajā skolā –
Ceplīšu pamatskolā. Muzikāli apdāvinātais skolotājs patstāvīgi
iemācās akordeona un klavieru spēli, kas ļauj viņam kļūt par
autoritāti jauniešu vidū. 1952. gadā Jāzeps pāriet strādāt uz
Grieškalnu pamatskolu, bet tajā pašā gadā tiek iesaukts armijā.
1954. gadā atsāk pedagoga darbu Ilzeskalna pamatskolā, bet
1959. gadā viņu aicina darbā par direktoru Kļavu pamatskolā,
vēlāk Taudejāņu pamatskolā. Nodibina ģimeni, kurā piedzimst
divi dēli. 1971. gadā tiek aicināts vadīt Maltas divplūsmu skolu.
Ar savu darbu, neatlaidību un taisnīgumu kļūst par autoritāti ne
tikai skolotāju un skolēnu vidū, bet arī visā Maltā un tās apkaimē. Dzīve ir gan saudzējusi, gan smagi pārbaudījusi stipro
Jāzepu. Smags trieciens bija jaunākā dēla nāve, kas Jāzepu
nespēja salauzt, vienīgi tumšie mati kļuva sirmi… J. Rupainis
Maltas vidusskolā nostrādāja 28 gadus, pa šo laiku ir paveikts
neiedomājami daudz labu darbu. Viņa darbs vairākkārt tika
atzīmēts ar rajona un LR Goda rakstiem. Viņam ir piešķirts
Izglītības darba teicamnieka nosaukums. Sākoties cīņai par
Latvijas neatkarības atgūšanu, Jāzeps aktīvi iesaistījās Tautas
frontes aktivitātēs skolā un pagastā. Tika panākta divplūsmu
skolas sadale divās skolās – ar latviešu un krievu mācību

valodu. 2002. gada 11. aprīlī ar Maltas pagasta padomes lēmumu Jāzepam Rupainim tika piešķirts Maltas pagasta Goda
pilsoņa nosaukums.
Pēdējie vēla rudens saules stari spoži jo spoži atviz Latgalē,
mājot pēdējo atvadu sveicienu cilvēkam, kurš ar savu mūžu ir
apliecinājis bezgalīgu cieņu, uzticību un mīlestību savai zemei.
Mēs sakām paldies par Tavu godīga cilvēka mūžu! Mēs sakām
ardievas, bet Tu paliksi mūsu pateicībā, mūsu domās un sava
veida piemineklī Latvijas nākotnei.
Maltas pagasta pārvalde
* * *

«No mūža kamola pa dzijai attinusi,
iet tālos ceļos dziļi vieda sirds…»

Laikam arī tā ir Dieva griba, ka no izcilā Skolotāja un
Direktora atvadījāmies tieši Valsts svētku nedēļā, jo viņš bija
īsts Latvijas dēls.
Debesu augstumos viņu pašlaik droši vien priecē šajā lappusē lasāmie jaunās paaudzes maltēniešu sasniegumi –
mūzikā, sportā, visā, kas liecina par rūpīgu darbu un nopietnu
attieksmi… Viņš noteikti priecājas, ka Maltā viss turpinās – viņa
kādreizējo skolēnu bērnos un mazbērnos…
Katram no mums ir savs stāsts un atmiņas, kas vienos ar
šo izcilo cilvēku, bet, atdodot viņu Zemes mātei, dziļā pateicībā
nolieksim galvas un paši savām ikdienas gaitām par stipru
pamatu ņemsim vērā katram no mums – kolēģiem, skolēniem –
dotos viņa vērtīgos ceļavārdus… Lai tie mums palīdz kļūt garīgi
modriem, iecietīgiem un cienīgiem sava pagasta un valsts vēstures veidotājiem…

