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Maltai šogad – 80!

Reģistrācijas numurs 000702906

Nr.3 (2017. gads)

Bibliotēkā uz diskusiju par gavēni
viesojas priesteris un farmaceite

Marijas Trusovas foto

2017. gada 24. marts

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Gaidot Lieldienas, Maltas pagasta bibliotēkā pieaugušo auditorijai rīkojām diskusiju «Gavēnis – dvēseles un miesas attīrīšanai». Tajā piedalījās Rozentovas
draudzes prāvests Rinalds Broks
un farmaceite Mārīte Zvīdriņa.
Rinalds Broks runāja par gavēni kā dvēseles attīrīšanās laiku.
Laikā no Pelnu dienas līdz Lielajai
sestdienai kristieši klusumā un
pārdomās atceras Jēzus Kristus

ciešanas un nāvi, daudz lūdzas,
nodarbojas ar labdarību.
Ticīgie ne tikai atsakās no pārmērībām ēdiena ziņā, bet arī citiem kārdinājumiem. Tā galvenais
uzsvars tiek likts uz atdzimšanu
un atjaunošanos.
Mārīte Zvīdriņa vedināja uz
sarunām par to, kā gavēšana ietekmē organismu, kā pareizi sabalansēt uzturu, kā gavēt, nenodarot pāri organismam. Noskaidro-

jām, ka gavēnis un diēta nav viens
un tas pats, tāpēc nevajadzētu
drastiski riskēt ar savu veselību
un badoties. Jāizslēdz no ēdienkartes tās lietas, par kurām zini – tas
nāk man par sliktu.
Diskusijas dalībnieki piekrita
tam, ka gavēnis ir pārdomu, meditācijas un sevis sakārtošanas
laiks.
Elvīra Pinka,
Maltas pagasta bibliotekāre

Komandai «TANDĒMS» – 3. vieta
«Maltas volejbola svētkos 2017»

25. februārī Maltas daudzfunkcionālajā zālē notika
«Maltas volejbola svētki 2017», kuros piedalījās 17 dažādu novadu un pagastu MIX komandas.
«Svētkos tika ļauts piedalīties tikai volejbola entuziastiem,
kas šo spēli izvēlējušies brīvā laika aktīvai izmantošanai.
Lielajā komandu konkurencē uzvaras laurus plūca Ludzas
MIX komanda, 2. vietu ieguva VK «Krāslava» komanda
un 3. vietu ieguva mūsu Maltas pagasta komanda «TANDĒMS», kurā spēlēja Anita Gudrika, Sana Catlakša,
Dainis Lucijanovs, Pēteris Gudriks, Sergejs Pavļukevičs,
Andris Aleksandrovičs. Maltas jauniešu komanda ieguva
6. vietu 17 komandu konkurencē. Paldies visiem spēlētājiem, kā arī liels paldies Maltas pagasta pārvaldes vadītājam Vitālijam Skudram par atbalstu turnīra rīkošanā,» saka Maltas sieviešu komandas kapteine Santa Ostrovska.

1. martā IV Latgales jauno lociņinstrumentālistu konkursā «Pavasara stīgas», ko rīkoja Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola, Maltas Mūzikas skolas vijolnieces piedalījās A un B grupās. Ksenija Šmaukstele
(2. kl.) saņēma atzinības diplomu, Everita Štekele (3. kl.) –
pateicības diplomu, Agate Gžibovska (4. kl.) – II pakāpes
un Ērika Ruhmane (5. kl.) – III pakāpes diplomu un
piemiņas balvas.
7. martā notika V Latgales mūzikas skolu IP «Pūšaminstrumentu spēle» un
IP «Sitaminstrumentu spēle»
audzēkņu konkurss JIRMV
(Rēzeknes Mūzikas vidusskolā). Tajā piedalījās 14
Latgales reģiona mūzikas
skolas audzēkņi. Maltas Mūzikas skolu pārstāvēja Renārs Vaļums-Talkiu (2. saksofona spēles klase) un Adrians Romanovs (2. klarnetes spēles klase). Adrians
Romanovs ieguva diplomu
(atzinība). Prieks par sasniegumu! Paldies skolotājam
V. Kozlovam un koncertmeistarei T. Naglei!
Savukārt 9. martā Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā notika Latgales reģiona mūzikas skolu izglītības

Publicitātes foto

24. februārī Rēzeknes novada pašvaldībā pirmoreiz notika «Jaunatnes Gada balva 2016» pasniegšanas ceremonija.
Tika pasniegti apbalvojumi astoņās nominācijās, kam
kopumā bija pieteikti 46 nominanti. Sirsnīgi apsveicam
Eviju Laizāni, balvas saņēmēju nominācijā «Gada skolēns», un nominanti Unu Kancāni nominācijā «Gada skolēns», Vitu Tarasiku, balvas saņēmēju nominācijā «Gada
brīvprātīgais», un nominanti Danielu Lozdu nominācijā
«Gada brīvprātīgais». Pilnveidojieties un sasniedziet augstas virsotnes! Mēs lepojamies ar jums!

Publicitātes foto

Maltas Mūzikas skolas
audzēkņu panākumi

Publicitātes foto

Evijai Laizānei un Vitai Tarasikai –
«Jaunatnes Gada balva»

Eduarda Medvedeva foto

Eduarda Medvedeva foto

Rihards Ciblis

Juris Ragozins

programmas «Stīgu instrumentu spēle» ansambļu konkurss «Muzicēsim kopā», kurā piedalījās 19 ansambļi no
11 Latgales reģiona mūzikas skolām. Jaunākajā dalībnieku grupā I pakāpes diplomu ar maksimālo baļļu skaitu
25 ieguva Maltas Mūzikas skolas ansamblis (Agate Gžibovska, Everita Štekele un Ērika Ruhmane).
«Paldies konkursa uzvarētājām, koncertmeistarei Ludmilai Semjonovai un milzīga pateicība vijoļspēles skolotājai Ritai Zujevai par bērnu sagatavošanu un ieguldīto
darbu,» saka Maltas Mūzikas skolas direktors Normunds
Štekels. Savukārt skolotāja Rita saka: «No visas sirds pateicos manām mīļajām skolniecēm par izturību un augstu
atbildības sajūtu. Tāpat liels paldies Rēzeknes novada
pašvaldībai un Maltas pagasta pārvaldes vadītājam par finansiālo atbalstu, skolas direktoram N. Štekelam, kā arī
koncertmeistarei L. Semjonovai. Es kā skolotāja esmu
lepna un gandarīta!»

Edvardam Štekelam – zelts Balvu
novada atklātajā šaha turnīrā

11.–12. martā šahisti no
Maltas piedalījās Balvu novada atklātajā šaha turnīrā,
kurā piedalījās 30 spēlētāji
no Balviem, Rugājiem, Tilžas,
Kārsavas un Rēzeknes.
Organizatoriem – Balvu
sporta centram un Tilžas vidusskolai – asistēja tiesnešu
kolēģija no Maltas – nacionālās
kategorijas tiesnesis Pēteris Šostaks un Anatolijs Jasinskis.
Meiteņu turnīrā, kas aizritēja pēc riņķa sistēmas, sudraba medaļa – Kristīnei Gruznovai no Rēzeknes novada
BJSS. Zēnu turnīrā piedalījās 10 jauni šahisti. Zelta medaļa tika maltēnietim Edvardam Štekelam (Rēzeknes novada BJSS), kurš izcīnīja 6,5 no 7 punktiem. Vīriešu turnīrā starp 12 spēlētājiem 2. vieta maltēnietim Dainim Viļumam (5,5 punkti).
Organizatori pateicas Rēzeknes novada sporta skolai
par palīdzību ar inventāru un tiesāšanu, kā arī plāno šo
turnīru izveidot par ikgadēju pasākumu ar plašāku dalībnieku skaita piesaistīšanu, informē A. Jasinskis.

Publicitātes foto

Maltēniešu sasniegumi

Sandra Kudle

Eduarda Medvedeva foto

19. martā Latgales vēstniecībā GORS notika konkursa «Rēzeknes novada uzņēmums»
laureātu apbalvošana. Godam tajā pārstāvēts
arī Maltas pagasts.
Nominācijā «Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs» galveno balvu saņēma «Čiekuru pirts» –
pirtnieki Andris un Nellija Kiščenko.
Pateicības rakstus saņēma: nominācijā «Gada
jaunais uzņēmums» – SIA «MaltaAuto RJ», valdes loceklis Juris Ragozins; «Gada amatnieks» –
rotkaļu studija «Dzeļi», vadītājs Rihards Ciblis;
«Gada uzņēmums» – SIA «Forsītija MS», valdes
priekšsēdētāja Sandra Kudle. Apsveicam un lepojamies ar mūsu uzņēmīgajiem novadniekiem! Nellija Kiščenko

Eduarda Medvedeva foto

Maltēnieši konkursā «Rēzeknes novada uzņēmums»
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«Maltas Ziņas»

Piektdiena, 24. marts, 2017

muzeju krājumu papildināsiet ar
vērtīgu materiālu.
Būtiski ir zināt un saglabāt
vietzinību un hronoloģiju. Iesniedzot
fotogrāfijas, lūdzu, pievienot šādus
datus: gadu, datumu (ja iespējams),
vietu (iespēju robežās – pagastu,
ielu, mājas vai vietas nosaukumu),
redzamās personas (vārdu un uzvārdu, amatu), interesantas detaļas
vai pat stāstu par šo attēlu.

Publicitātes foto

Sadraudzības koncerts
«Ar smaidu un mīlestību»

25. februārī Maltas KN satikās Vīksnas (Balvu novads),
Rēzeknes un Maltas darbīgie ļaudis, lai uzburtu neaizmirstamu
un emocijām piepildītu tikšanos mīlestības stāstā «Tu esi šai
zemē kā zieds».
Viskrāšņākais zieds pasaulē – sieviete, kurā gluži kā dabā,
pamazām mostas iekšēja dieviete, kas, pavasara saules apspīdēta, uzplaukst kā pirmais pavasara zieds. Šo sajūtu uzbūra
amatierteātra «Noktirne» šarmantās dāmas – Valentīna Miklaševiča, Anna Kupcova un Marija Trusova, dzejas rindas,
skaistie tērpi un Tatjanas Visockas veidotās frizūras. Sieviete –
zieds, un vīrietis – zieda kāts. Tad nu dāmām uz skatuves pievienojās galanti kungi – Pēteris Sinijs, Imants Tučs un Guntars
Barovskis, kuri uzlūdza dāmas uz Rutas Mikas veidoto dejuimprovizāciju, skandēja dzejas rindas, pārdomāja par dzīvi un
sievietēm.
Visi gaida pavasari. Bet pirms atplaukst pirmie ziedi, jāievieš kārtība plauktos, jāizvētī apģērbi pašu siltumam un
priekam. Ar ziemas-pavasara apģērbiem, lakatiem un šallēm,
tērpiem svētkiem un vasarai skatītājus iedvesmoja TLM studijas «Dzīpariņš» darbīgās dāmas no Rēzeknes (vadītāja Anita
Kairiša). Bet Maltas vidusskolas vecāku klubiņa dāmas bija izveidojušas interesantu tērpu un stilu miksli no kāzu kleitas līdz
austrumnieciskiem motīviem, no sieviešu tērpa līdz meiteņu
kleitām, ko papildināja Kristīnes Ulases veidotās frizūras un
Jūlijas Nebogatovas grims.
Ne katrs spēj darīt lielas lietas, taču ikviens var darīt mazas
lietas ar lielu mīlestību. Tā arī sadraudzības koncertā izdzīvojām deju pēc dejas, dziesmu pēc dziesmas, dzeju, humoru
un smaidus divu stundu garumā. Tie bija: Vīksnas pašdarbnieki – vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs «Piesitiens», dāmu
deju grupa, dramatiskais kolektīvs, mazā soliste Naula Laicāne.
Rēzeknes sporta deju kluba «Viva» dejotājas Simona Skudra
un Daniela Ivenkova; Maltas pašdarbnieki – senioru ansamblis
«Varaveiksna», austrumu deju grupa «Šeherezada», kapela
«Malta», ansamblis «Kalinuška», līnijdeju grupa «Pieneņpūka».
Paldies visiem, kas skatuvi izgaismoja ar savu smaidu un
mīlestību. Paldies visiem, kas zālē uztvēra šo starojumu un
atmaksāja ar sirsnīgiem aplausiem.
Elīna Prusaka, Maltas KN vadītāja
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Ja nevēlaties šķirties no sev
dārgām fotogrāfijām, varat atsūtīt
arī ieskenētas bildes. Ja nav tādas
iespējas, tad to varēs izdarīt uz vietas muzejā. Ja ir grūtības nokļūt
līdz muzejam, dodiet ziņu, un risinājumu atradīsim. Protams, vērtīgas būs senās fotogrāfijas, bet
arī nesenā pagātne un tagadne ir
jau noticis vēstures posms, kuram
nākotnē būs nozīme. Kāzas, bē-

res, iedzīve, iestāžu darbs, tradīcijas un svētku svinēšana. Bagātais
fotomateriāls tiks izmantots pētniecībā, tiks papildināta ekspozīcija un veidota jubilejas izstāde
«Maltas vēsture fotomirkļos. Toreiz un tagad».
Šogad noslēgsies profesionālā
vēsturnieka Agra Dzeņa pētījums
par Maltas vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Kā

Maltas BJC «Uzziedēja pavasarim»

Foto no Anatolija Pavļukeviča arhīva

2017. gads ir Maltas 80 gadu
jubilejas gads. 1937. gada 7. jūlijā Borovaja tika pārdēvēta par
Maltu (rīkojums publicēts laikrakstā «Valdības Vēstnesis»
07.07.1937.). Muzejā pētniecība,
izstādes, pasākumi ir pakārtoti
šim svarīgajam notikumam.
Tiks celti godā Maltas un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji. Būs
iespēja iepazīties ar cilvēku interesēm, hobijiem, tajā pašā laikā
vēsturisko atmiņu nostiprinot ar
foto liecībām.
Cienījamie Maltas iedzīvotāji!
Esošie, kādreizējie. Jūs tiekat
aicināti ieskatīties savos ģimenes
albumos, arhīvos, vai tajos neglabājas fotogrāfijas ar Maltas ārskatiem un iekštelpām, ar visu, kas
atspoguļo vēsturisko attīstības gaitu. Tie nav tikai mirkļi no jūsu
dzīves un darba gaitām, no jūsu
radinieku dzīves mirkļiem, no
jūsu senču pasaules redzējuma,
bet tie ir raksturojoši mūs visus.
Laiku, laikmetu, vietu. Būsim
pateicīgi, ja uzdāvināsiet muzejam oriģinālbildes un Nacionālo

Publikācija izdevumā «Pašvaldību Dzīve», Nr.29, 16.07.1937.

Maltas vēstures muzejs gaida fotogrāfijas
«Maltai šogad – 80»!

loģisks risinājums pētniecībai būtu grāmatas izdošana.
Fotogrāfijas būtu nenovērtējams vizuālais materiāls iecerētajai grāmatai par Maltas pagasta
vēsturi.
Cerot uz Jūsu atbalstu Maltas
vēstures pētniecībā un popularizēšanā,
Silvija Pīgožne, Maltas
vēstures muzeja vadītāja

14. martā Maltas Bērnu un jauniešu centrā ar krāšņiem ziediem, smaidiem tika aizvadīts pasākums «Uzziedēt pavasarim».
Radošajā darbnīcā tika piedāvāta iespēja pašiem kļūt
par ziediem. Dāmas gatavoja sev krāšņus ziedus, ar kuriem izrotāt cepures, savukārt stiprā dzimuma pārstāvji
sev taisīja kaklasaites. Pēc tam tika piedāvātas dažādas
ar pavasari un ziedu tematiku saistītas aktivitātes. Bērniem
kopā ar vecākiem bija jāatpazīst ziedi pēc kādas noteiktas
sastāvdaļas, jāiepazīst sevi caur ziedu horoskopiem.
Tāpat tika pārbaudītas viņu zināšanas folklorā, kur tautasdziesmās bija jāievieto iztrūkstošie ziedu nosaukumi.

Ziedi un pavasaris ir neatraujami arī no dzīvnieku
pasaules. To pierādīja improvizācijas pulciņa «Pieturas
punkti» dalībnieki, kuri skatītājiem piedāvāja stāstu par
puķēm, kurā starp diviem iedomīgiem ziediem auga arī
maza meža zemenīte. Uz šo pļaviņu atlidoja bite, kurai
bija nepieciešams nektārs, un vienīgais zieds, kurš
viņai to deva, bija tieši meža zemenīte. Pateicībā par
dāsnumu bitīte viņu apdāvināja ar augli – saldu zemeni.
Pēc pasākuma dalībnieki cienājās ar garšīgiem cepumiem, kurus tautā sauc par rozītēm, un tēju. Sirsnīgs
paldies visiem, kas piedalījās un uzziedēja pavasarim!
Mārīte Krasnobaja, Maltas BJC improvizācijas
pulciņa «Pieturas punkti» skolotāja

Ar prieku paziņojam ka ar 2017. gada 1. aprīli
Maltas pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums tiks
mainīts uz «Maltas pirmsskolas izglītības iestāde
«Dzīpariņš»» (Rēzeknes novada domes 16.02.2017.
sēdes 5. paragrāfs). Tā ka oficiāli esam atgriezušies
pie sava kādreizējā nosaukuma.
28. februārī svinējām Meteņus, jo līdz ar to aizvadīšanu pienāk pavasaris. Izbeidzas garo, tumšo ziemas
vakaru nodarbes (pasaku stāstīšana, mīklu minēšana),
cilvēku domas pārslēdzas uz pavasara darbiem. Arī
dienas pamazām kļūst gaišākas un saulainākas. Metenis
nekad nenāk tukšām rokām, tāpēc pasākuma dalībnieki

tika cienāti ar raksturīgu mielastu – pankūkām.
8. martā tradicionāli suminājām vecmāmiņas. Šī
diena ir īpaša visiem bērniem un darbiniekiem, jo
vecvecāki katram no mums ir ļoti svarīgi cilvēki. Par
godu šim notikumam izrotājām zāli, bērni kopā ar skolotājām cītīgi gatavojās – mācījās dziesmas, dejas un
dzejoļus, gatavoja dāvanas. Bija liels prieks par to, ka
zāle bija viesu pilna.
Tagad – klusajā gavēņa laikā – atjaunojam spēkus ar
spožākiem saules stariem un dziedinošām bērzu sulām.
Alīna Čistjakova,
Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

«Stāstīsim šos sāpju stāstus/ Nākamajām paaudzēm…» – šīs dzejas rindas ņemtas no maltēnieša Kornēlija Kovaļevska pārdzīvotā un uzrakstītā grāmatā
«Represēto maltēniešu likteņstāsti» (2003).
Tas bija Atmodas laiks – barikāžu laiks, kad «mēmās mutes» uzdrīkstējās runāt PATIESĪBU, uzticot to
mums – vecākās paaudzes LTF aktīvistiem. Tie bijām
pamatā skolotāji – pensionāri no 55 gadu vecuma.
Mums vairs nedraudēja atbrīvošana no darba. Mēs rīkojāmies, kā lika latviskā sirdsapziņa, prāts. Kā asni
pēc pavasara lietus sadīga pa visu Latviju folkloras
ansambļi. Paldies tā laika – t.i., 1983.–1993. gada –
Latvijas Republikas E. Melngaiļa tautas mākslas un
kultūras izglītības darba zinātniskā centra darbam –
aktivitātēm! Izbrauca uz vietām, filmēja rudzu pļaujas
talku Latgalē, izvirzīja uz skati Rīgā, kur mūsu «Jumis» tika godalgots.
Bijām laimīgi, vienoti tautas tradīcijās. Dziļāk izpratām mūsu tautas «Sibīrijas bērnu» likteņus – par «gaišo

komunisma ceļu»... Sabrukušo. Viņi bija ar saviem stāstiem paraugs, kā var izdzīvot patiesā krīzē, kad nekā
vairs nav, vien bads, slimības, ka mirklis pēdējais var
būt. Un tomēr lūgums: Latvija mīļā, panāc man pretī...
Ir 2017. gada marts. Pāršķirstu 2003. gadā izdoto grāmatiņu par Maltas represēto likteņstāstiem. Pirmais
stāsts pierakstīts 1991. gada 22. janvārī, kad dēli un
vīri Rīgā stāvēja uz barikādēm... asaras... Māja jauna,
pašu rokām celta Maltā, jo Pušā dzimtajās mājās jau
bija iemitinājušies sveši. Tā tas bija pēc atgriešanās
«nepamatoti represētajiem» – kā gājuputniem nācās
meklēt vietu, kur palikt, celt mitekli, klusēt, lai otrreiz
viss neatkārtotos.
No Maltas 1949. gada 25. martā (pēc arhīva datiem) izsūtīti 166 cilvēki. Pa visu Latviju izdevās sameklēt 18 stāstus, fotogrāfijas – brīnumgudrus, gaišus
cilvēkus, viņi par dzīvi tagadnē nevienu neapsūdz,
tikai svētību lūdz. Lasīsim šos viņu stāstus!
Anna Babre

«Dzīpariņš» atgūst savu nosaukumu

25. marts – datums melnā krāsā arī maltēniešiem

28. martā plkst. 18.00 Maltas kultūras namā notiks ikgadējā Maltas pagasta iedzīvotāju kopsapulce.
Jautājumus var iesūtīt arī uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv, un atbildes tiks sniegtas sapulces laikā.
1. aprīlī mobilais mammogrāfs piestās pie Maltas BJC (Parka iela 20) no plkst. 13.00 līdz 16.00. Tāl-

runis uzziņām: 26458044. Piedāvā šādus izmeklējumus: 1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros sievietēm ar speciālām Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm – izmeklējums bez maksas. 2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu
(jāmaksā pacienta iemaksa – 2,85 eiro). Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta!

