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Maltai šogad – 80!

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

22. aprīlī, spītējot laikapstāk -
ļiem, arī Maltas pagasta iedzīvo -
tāji izgāja ārā, lai kopīgiem spē -
kiem sakoptu apkārtējo vidi Lie -
lajā talkā, bet 4. maija rītā mal-
tēnieši, iesaistoties valsts mēroga
akcijā, pulcējās uz simtgades ozo -
lu stādīšanu laukumā aiz kultūras
nama, kur līkumu met Maltas upe.
Maltas pagastam bija tas gods
iestādīt 14 ozolus.

Lielās talkas koordinatore Mal -
tas pagastā Irina Orlovska in for -
mē, ka Maltas pagasta darbinie ki
kopā ar pagasta iedzīvotājiem –
kopā 36 cilvēki – vāca atkritumus
pagasta ceļu un ielu nomalēs, kā
arī Sauliķu un Černostes ezeru
krasta teritorijās, sakopa pašval dī -
bas zemi Kr. Barona ielā, Smil šu
ielā un 1. Maija ielā. Talcinieki
cītīgi strādāja arī pašvaldības ie-
stādēs, veicot apkārtnes sakopša -
nas darbus un vācot atkritumus.
Vai rākas iestādes uzsāka savus
darbus vēl pirms Lielās talkas.

Kopā tika savākti 200 atkritumu
maisi, tajā skaitā 10 maisus sa -
vāca Maltas vidusskolas aktīvis -
ti, piecus maisus Maltas PII «Dzī -
pa riņš» kolektīvs, 40 maisus Mal -
tas pagasta pašvaldības Dzīvokļu
komunālās saimniecības uzņēmu -
ma darbinieki, 10 maisus – Maltas
BJC aktīvisti.

Talcinieki pulcējās arī Maltas

pagasta pārvaldes struktūrvienī -
bas Pušas pagastā. Tika sakopts
Pušas muižas parka ābeļdārzs un
tam pieguļošā teritorija, kā arī sa -
vākti atkritumi gar pašvaldības
autoceļu nodalījuma joslām. 28 cil -
vēki savāca 100 atkritumu maisus.

4. maija svinīgajā rītā maltēnie -
ši stādīja ozolus. Maltas kultūras
nama vadītāja Elīna Prusaka pa-

stāstīja, ka pagasta pārvaldes va -
dītājs Vitālijs Skudra aicināja iz -
lozēt stādāmā ozola kārtas numuru:
Maltas pagasta pensionāru, kon -
sul tatīvās padomes, pūtēju orķestra
«Vikords», bibliotēkas, muzeja,
pirmsskolas izglītības iestādes
«Dzī pariņš», komunālās saimnie -
cības, vidusskolas, mūzikas skolas,
Bērnu un jauniešu centra, kultūras

nama, kapelas «Malta», speciālās
internātskolas, pagasta pārvaldes
pārstāvjus. Muzicēja pūtēju orķes -
tris «Vikords». Klātesošos uzru -
nāja dzejas teātra ak tieri un ka pe -
la «Malta» ar spē ka dziesmām Lat -
vijai. Noslēgumā ri sinājās draudzī -
gas sarunas pie siltas zāļu tējas
un miežu putras, par ko parūpējās
saimniece Tatja na Surgante.

Malta piedalās Lielajā talkā un Simtgades ozolu stādīšanā

Tradīcija tikties muzejā pirms Mātes vai Starp-
tautiskās ģimenes dienas ar Maltas iedzīvotāju
ģimenēm sākās pirms četriem gadiem. Uzklausām
ģimeņu dzīvesstāstus, atklājas dzimtu likteņi, skais -
tas tradīcijas, iepazīstam intereses un hobijus, prie-
cājamies par talantu izpausmēm. Nāk godāt draugi,
darbabiedri, kaimiņi, nāk jebkurš, kas vēlas tuvāk
iepazīt šo ģimeni vai arī vienkārši pateikt paldies.
Šādas tikšanās ir skaists kopā būšanas laiks. 

Siniju ģimene Maltā ir cienījama un godājama.
Elija un Pēteris ir Maltas Goda pilsoņi. Elijas
kundze vispirms strādāja grāmatu veikalā, bet kopš
1973. gada bijusi sekretāre Maltas ciema padomes
izpildkomitejā, tad lietvede Maltas pagasta padomē/
pārvaldē. No 1994. līdz 2009. gadam – Dzimtsa -
rakstu nodaļas vadītāja. 2016. gadā devās pelnītā
atpūtā. Pētera kungs ir mežkopis ar 45 gadu stāžu,
mednieks kopš 1967. gada, aktīvs Zemessardzes un
pašdarbības kolektīvu dalībnieks. 1972. gadā ap -
precējās, izaudzināti divi bērni: Māris un Kris -
tīne. Dēls ir dāvājis mazbērnus Elvi un Adriānu, bet
meita – mazdēlu Fēliksu. Pēterim aizvien ir tuva
skatuve. Pasākumā bija iespēja paraudzīties uz Eli -
jas un Pētera dzīvi ar nelielu, siltu smaidu caur
skatuves prizmu, noskatoties viņu dzīves aini -
ņas Mārītes Krasnobajas un Jāņa Šaudiņa izpil -
dījumā. 

Muzikāli pasākumu bagātināja Vladislavs Šte -
kelis, izvilinot melodijas, aizskarot visjūtīgākās
dvēseles stīgas un aicinot Siniju pāri ļauties atmiņu
valsim. Pārvaldes vadītājs V. Skudra atnāca ar pa -
teicības vārdiem un atmiņu stāstu par kopā pava -
dītiem darba gadiem. Dāvanu kā deju pasniedza
Ramona Skudra ar draudzeni. 

Sirsnības strautā izlija darbabiedru, kaimiņu,
draugu, pasākuma viesu pateicības un apsveikuma
vārdi.

Silvija Pīgožne, 
Maltas vēstures muzeja vadītāja

Atsaucoties Latvijas simtgades biroja aicinājumam, Maltas vēs -
tures muzejs LR Neatkarības atjaunošanas dienā aicināja uz Baltā
galdauta svētkiem. Muzejs ir Maltas pagasta vēsturiskā atmiņa, ko
veidojam visi kopā, apzinoties savas saknes un identitāti. Maltas 
80. jubilejas gadā apzināmies savu mantojumu, ceļam godā cilvēkus
un tradīcijas. 

Zelta graudi Maltas sētuvē ir cilvēki, kuri šogad svin kopā ar
Maltu 80 gadu jubileju! Tāpēc uz pasākumu tika aicināti tieši viņi.
Valērijs Orlovs muzejā izveidojis astoņdesmitgadnieku fotogaleriju.
Goda viesis pasākumā bija Maltas pagasta Višķeru ciema Londā
1937. gada 15. decembrī dzimušais un Rīgā dzīvojošais Pēteris Kor -
saks – fotovēsturnieks, Rīgas Fotogrāfijas muzeja veidotājs un galve -
nais speciālists, Trīs Zvaigžņu ordeņa virsnieks, KKF Spīdolas balvas
stipendiāts, Gaismas balvas par mūža ieguldījumu fotogrāfijā
ieguvējs. Bet kopā mums ir 21 gaviļnieks: Pēteris Korsaks, Veneran -
da Vociša, Aleksandra Visocka, Zinaida Akimova, Anna Smirnova,
Virginija Liflande, Janīna Belova, Antoņina Demjanova, Vladislavs
Astičs, Anna Goršanova, Anatolijs Prančs, Marija Jegorova, Tamāra
Pranča, Grigorijs Petrovs, Juzefata Beleviča, Marija Orlova, Serapions
Orlovs, Antoņina Daņilova, Anna Smirnova, Eleonora Andrejeva,
Broņislavs Keirāns.

Tāpat uz Baltā galdauta svētkiem tika aicināti 25 novadpētnieki.
Mu zejs pateicās par Maltas vēstures izpēti, popularizēšanu, zinātnisko
darbību, par vērtīgiem dāvinājumiem un sadarbību ar muzeju. Baltā
galdauta Goda viešņa bija Vija Kudiņa un Goda viesis – Gunārs
Smei lis. Pateicības vārdi par iespēju godināt un sveikt, pateikt paldies
par iegul dījumu Maltas vēstures izpētē bija, pateicoties Gunāra
Smeiļa sirds dāsnumam un atbalstam. Paldies kapelai «Malta» un
vadītājam Normundam Štekelim par sirsnīgo muzicēšanu, piedodot
svētkiem īpašu kolorītu. Paldies visiem par kopā uzburtiem sirds -
siltiem svētkiem!

Silvija Pīgožne, Maltas vēstures muzeja vadītāja

Agrās vakariņas kopā ar Siniju ģimeni
Maltas vēstures muzejā

Sagaidot Starptautisko ģimenes dienu, Rēzeknes
novada Lūznavas muižā tika godināti astoņi Rē zek -
nes novadā dzīvojošie pāri, kuri laulības dzīvē aiz -
vadījuši jau 50 gadus. 

Godināto ģimenes vērtību saglabātāju vidū arī
Evelīnas un Pētera Rudzinsku ģimene, kas visu mū -
žu ir uzticīga Maltas pagastam. Pēteris jaunībā saim -
niekoja Špeļu ciemā, bet Evelīna nēsāja pastu. Arī
pirms tam, vienā skolā mācoties, abi jaunieši jau
bija noskatījuši viens otru skolas gaiteņos un 1967.
gada 1. septembrī solīja būt kopā dzīves visskaistā -
ka jos un visgrūtākajos brīžos. Evelīnas un Pētera
mīlestībā ir dzimušas divas meitas – Ināra un Ilga,
kuras kopj dzimtās puses laukus un priecē un lutina
savus vecākus. Apsveicam un lepojamies!

Godināts Zelta pāris – Rudzinsku ģimene
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Muzejā godina astoņdesmitgadniekus
un novadpētniekus

A
nn

as
 R

an
cā

ne
s 

fo
to

26 .maijs 2017_VIETEJA  25.05.2017.  16:13  Page 15



Piektdiena, 26. maijs, 2017

16

«Maltas Ziņas»

Aizvadīts pasākums «Maltai – 80:
paaudžu tikšanās citātos»

Jau otro gadu Maltas Bērnu un jauniešu centrā
tika svinēta mūsu Valsts valodas diena, kurā šogad
tika aicināts atbalstīt akciju «Valoda uz trotuāra»,
proti – ar krītiņiem rakstīt latviešu rakstnieku un
dzejnieku citātus. 

Tā kā Malta šogad dzīvo 80. jubilejas noskaņās,
Maltas BJC Žurnālistikas pulciņā dzima ideja celt
gaismā maltēniešus, kuri ir draugos ar rakstīto vār -
du un savas domas ietērpuši dzejas vai prozas rin -
dās. Atzīsimies, cik no mums zina, ka ar Maltas un
pagasta vārdu ir saistīti: Jo (Jolanta Silanže, kura,
starp citu, bijusi skolotāja arī Maltas BJC; viņas
dzeja novērtēta ar Klāva Elsberga prēmiju), Māra
Kalmane (dz. Bartkevica; prec. Mūrniece), represijas
izcietušie – Veronika Tenča-Goldmane (uzrakstījusi
poēmu prozā «Pastarīte») un Kornēlijs Kovaļevskis
(rakstījis dzejoļus, stāstus, filozofiskus apcerējumus);
Emīlija Astiče (vairāku grāmatu par baznīcām auto -
re), Anna Svikša-Šīrone (dzimtās puses atmiņu un
ticības iedvesmota dzejniece), Jadviga Okuņeviča
(tē lainas un muzikālas dzejas autore); Aigars Run -
čis (grupa «Borowa MC»). 

Bet 15. maijā tikties pie tējas un parunāt par
dzeju un sevi piekrita Anna Babre (Maltas Goda
pilsone, vārdu autore «Slavas dziesma Maltas
karogam») un radošās kopas «Latgales ūdensroze»
dalībnieki Elvīra Pinka (arī novadpētniece) un Ed -
gars Stepiņš. Paradoksāli, bet bieži vien viens par
otru, lai arī ikdienā ceļi krustojas, zinām gaužām
maz. Arī šajā sarunā atklājās daudz nezināmu faktu.
Eksāmenu laiks ietekmēja klausītāju rindu blīvumu,
bet klātesošajiem bērniem un jauniešiem, šķiet,
jauns bija viss – dzejas dažādība, pantiņi latgaliski,
arī pašas personības.

Pārsteidzoši, bet ar vārdiem no grupas «Patrioti.lg»
dziesmas «2 Maltas» – «Malta, Malta, lobim ļau dim

calta» – jaunieši devās rakstīt citātus un dze joļu rin -
das uz asfalta. Šis jautrais pasākums izvērstos pla -
šāks un krāsaināks, ja ne lietus, taču izeja tika rasta –
krāsaini citāti un pat pavasarīgi zīmējumi gūla uz
cementa flīzēm pašu BJC durvju priekšā. Īpašs prieks
par mazākajiem BJC apmeklētājiem, kuri aizrautīgi
šķirstīja Latgales bērnu grāmatu autores Leontīnes
Apšenieces dzejoļus. Taču šoreiz godā tika celtas to
cilvēku domas, kuru dzīve un darbs saistīti tieši ar
Maltu. Viss, ko redzam, darām, atstāj iespaidu, un tas
iespaids paliek ilgāk nekā citāti uz asfalta...

Skaidrīte Svikša,
pasākuma koordinatore

Notika konkurss 
«Ko tu zini par Maltas pagastu?»
Tuvojoties Maltas 80 gadu jubilejai, Maltas pa -

gasta bibliotēkā 6. klases skolēniem rīkojām kon -
kur su «Ko tu zini par Maltas pagastu?».

Noskaidrojām, ka tas ir viens no Rēzeknes no va -
 da pagastiem kopš 2009. gada, ka mūsu ciemats ag -
rāk saucās Borovaja, bet kopš 1937. gada – Mal ta.
Pē tījām pagastu raksturojošo simboliku – karogu
un ģerboni. Atcerējāmies, ka pagasta dzīvē tie iegā -
juši 2000. gadā. Raksturīgās ģerboņa krāsas – su d -
rabs ar zilu, āboliņa ziedi, zelta dzirnavu rats, ka -
roga zaļā un baltā krāsa – tas viss izaugsmei un par
godu mūsu skaistajai apkārtnei. Mēģinājām uz mi -
nēt, cik iedzīvotāju ir Maltā. Izrādās, ka pašlaik cie -
matā un pagastā dzīvo vairāk nekā 2000 cilvēku,
protams, šis skaitlis nepārtraukti mainās un diemžēl
tik strauji, kā gribētos, nepieaug. Konkursa gaitā no -
saucām pagasta izglītības un kultūras iestādes,
Maltas ielas un ievērības cienīgus objektus: kulta
celtnes, seno zirgu pasta ēku, Piemiņas akmeņus. Mē -
ģinājām atcerēties pagasta ievērības cienīgus cilvē -
kus, tie ir mākslinieki, skolotāji, kultūras dar bi nie -
ki, literāti, mūziķi, sportisti. Mācējām nosaukt arī at -
sevišķus pagasta Goda pilsoņus. Nobeigumā runā -
jām par pagasta ūdeņiem. Visi piekrita, ka mūsu
lep nums ir Maltas upe, kas pagasta teritorijā ir 13,4 km
un savus ūdeņus nes uz Lubāna ezeru. Nevar nepie mi -
nēt Ainas strautu, sauktu arī par Ainaseņu, uz kura
19. gs. bija Zamostjes muižnieka maltuve un kura
kras tos faktiski arī veidojās senais Borovajas ciems.
Pie ezeriem minami ir pagasta lielākais Černos -
tes ezers (213 ha), Sauliku jeb Maltas ezers (4,5 ha),
daļa no Vertukšnes ezera, Špieļu, Griščatu, Svātovas
ezeri. To visu mēs uzzinājām konkursā, bet vai to
zinājāt jūs?

Elvīra Pinka, Maltas pagasta bibliotekāre

18. maijā Maltas PII «Dzīpariņš» par godu Maltas 80 gadu jubile -
jai  rīkoja apzaļumošanas/ teritorijas sakārtošanas  talku. 

Sakopām apkārtni, sastādījām dobēs puķes, uzrušinājām ziemcietes,
aplūkojām, kā ziemu un garo pavasari ir pārcietis «Eiropas dārzs».
Talkā piedalījās gan iestādes kolektīvs, gan audzēkņi. Puķu stādiņi ir
mūsu pašu izaudzēti. Audzēkņi sekoja līdzi, kā no mazas sēkliņas (tās
pacietīgi aplaistot un rušinot) veidojas stādiņš, kas puķu dobē uz -
ziedēs un priecēs līdz pat vēlam rudenim.

Mēs visi kopā paveicām ne tikai redzamo – sakopām un apza -
ļumojām apkārtni, bet arī mācījām bērnus saudzēt, uzturēt tīru un
kārtīgu savu tuvāko apkārtni. Izskatījās, ka gandarīts par paveikto bija
ikviens – gan liels, gan mazs. 

Alīna Čistjakova, Maltas PII «Dzīpariņš» vadītāja

Godināti talantīgākie skolēni
Maija vidū, tuvojoties mācību gada noslēgumam, jau

vairākus gadus Rēzeknes novada pašvaldība pulcē sko -
lēnus, kuri sasnieguši izcilus rezultātus valsts olimpiādēs,
sporta sacensībās un citos augsta līmeņa konkursos. 

Šogad Rēzeknes novada pašvaldības Talantīgo bērnu
un jauniešu atbalsta izvērtēšanas komisija no izglītī bas
iestādēm saņēma rekorddaudz pieteikumu – 33 jauniešu
apbalvošanai par individuālajiem sasniegumiem un 12 sko -
lēnu grupām par kolektīvajiem sasniegumiem. Komisija
lēma apbalvot 21 jaunieti, kā arī sešus kolektīvus. Ko -
pumā talantīgo skolēnu un viņu pedagogu sveikšanai
šogad tika atvēlēti aptuveni 5000 eiro.

Apbalvotie Rēzeknes novada skolēni: Vita Tarasika
(12. klase, Uzvarētāja diploms nominācijā starptautiskajā
krievu valodas olimpiādē), Dagne Tuče (7. klase, Atzinība
mājturības olimpiādē valstī), Agate Gžibovska (4. klase,
1.pakāpe dziedātāju konkursā valstī). Ar Pateicības rakstiem
un prēmijām godināti minēto meiteņu pedagogi: Regīna
Bikoviča, Rita Siņavska, Irēna Ivanova. Tāpat apbalvots
Rēzeknes novada pašvaldības BJSS zēnu futbola koman -
das treneris Aleksandrs Borodulins.

Tāpat Pateicības raksti pasniegti vairāku skolēnu ve -
cākiem «Par meitas/dēla kā radošas/ aktīvas personības
veidošanu un veiksmīgu sadarbību ar skolu»: Vitas Ta -
rasikas vecākiem Edītei un Valērijam Tarasikiem; Dag nes
Tučes vecākiem Vitai Kāpostiņai-Tučei un Imantam Tu -
čam; Agates Gžibovskas vecākiem Līvijai un Aleksandram
Gžibovskim; Dāniela Stroda vecākiem Marinai un
Andrim Strodiem; Karīnas Semjonovas mātei Tatjanai
Kuznecovai; Edvarda Štekela vecākiem Sandrai un Nor-
mundam Štekeliem; Vadima Mironova vecākiem Innai un
Aleksandram Mironoviem; Dāvja Lozdas vecākiem Lijai
Kļaviņai-Lozdai un Gunāram Lozdam; Ralfa Daniela
Krasnobaja vecākiem Nellijai un Dainim Krasnobajiem;
Eduarda Seļakova vecākiem Intai un Sergejam Seļakoviem;
Eināra Leitāna vecākiem Inesei un Oļģertam Leitāniem;

Daniila Moisejeva vecākiem Natālijai un Pāvelam Moi-
sejeviem; Daniila Kuzņecova vecākiem Tatjanai un Va -
sīlijam Kuzņecoviem; Daiņa Laizāna vecākiem Nonai un
Jurim Laizāniem; Eduarda Seļa kova vecākiem Intai un
Sergejam Seļakoviem; Maksima Timofejeva vecākiem
Natālijai un Aleksandram Timofejeviem; Valentīna Uržas
vecākiem Jeļenai un Aleksandram Ur žām; Nikitas Ro -
manova vecākiem Nataļjai Gaičukai un Nikolajam Ro-
manovam.

Maltas BJC – novadmācības stunda
2. maijā Maltas bērni un jaunieši tika iesaistīti Lat -

gales mēroga aktivitātē – novadmācības pilotstundā, kas
šajā dienā notika 36 skolās un izglītoja vairāk nekā 1000
skolēnu.

Maltas BJC 1.–5. klašu skolēni noskatījās multfilmu
«Vasals, Vinnej Pūk», prezentāciju par Pirmo Latgales
kongresu (1917). Bet visjautrāk gāja pie «Breinumu skry -
tuļa» griešanas, kurā 24 sadaļās bija jāatpazīst latgaliskie
vārdi un varēja iegūt balvas no Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas (RTA). Tāpat atcerējāmies, kas ir Boņuks un
iepa zinām jauno grāmatu «Gostūs pi Boņuka».

6.–12. klašu skolēni noskatījās prezentāciju par mi -
nēto kongresu, varēja apskatīt grāmatu galdu ar fun -
damentāliem un jauniem izdevumiem latgaliešu valodā,
aplūkot pirmās latgaliešu avīzes un divas kartes – «Ar
Latgolu sirdī» un «Iedvesmas zeme Latvija». Bet ar īpašu
interesi jaunieši krāja punktus, pildot testu un minot
Latgales dižgaru pieminekļus. Noslēgumā iepazinām
divas datorspēles – «Īsapazeisim» (iepazisimies.rta.lv) un
pārbaudījām zināšanas par Maltu spēlē «Aizej tur, nezin
kur, atnes to, nezin ko» (http://futureofmuseums.eu), in -
formē novadmācības stundas vadītāja Maltā Skaidrīte
Svikša. 

Pasākumu finansēja LR Kultūras ministrija programmas
«Latvijas valsts simtgade» projektā «Latgales kongresam
100» (izpildītājs RTA). 

PII – Attīstības/globālās izglītības diena 
8. maijā, mijoties saulei un sniega pārslām, Maltas

pirmsskolas izglītības iestādē «Dzīpariņš» notika globālās
izglītības diena. 

Grupas «Atvasīte» (1,5–2 gadi) skolotājas ar saviem
audzēkņiem līmēja sejiņas, piemeklējot ādas, acu krāsu,
deguna formu un matus. Bet imitētiem taurenīšiem spārni
tika pildīti ar dažādiem sadzīves un pārtikas produktiem.
«Bitīte» (4 gadi) šķiroja atkritumus. «Kamolītis» (4 gadi)
mēģināja atbildēt, kāda ir veselīga un neveselīga pārtika?
«Kāpēcīši» (3 gadi) iepazinās ar Latvijas kokiem, pataus -
tot mizu un pagaršojot koku pumpurus, kā arī aplūkoja,
kādi koki sastopami citās zemēs? Piecgadnieki un seš gad -
nieki piedalījās «sirsniņspēlē», izspēlējot dažādas situāci -
jas, kas saistītas ar draudzību, empātiju, strīdiem un to ri-
sinājumiem, bet vēlāk devās uz Āfriku aplūkot ek sotiskos
dzīvniekus. Pēcpusdienā bērniem pievienojās dažas mā -
miņas, kuras ar interesi sekoja nodarbēm un iesaistījās arī
pašas. Zālē varēja aplūkot izstādi «Jautrā dzī pariņa pār -
vērtības», kurai darbus iesniedza vecāki, informē Maltas
PII «Dzīpariņš» vadītāja Alīna Čistjakova.

Bibliotēkā – pasaku pēcpusdiena 
Pasaku pēcpusdienā «Lai ripo pasaku kamolītis!»

Maltas pagasta bibliotēkas Bērnu un jauniešu literatūras
nodaļā viesojās Maltas vidusskolas 1. b klases skolēni ar
skolotāju Ludmilu Maslobojevu. 

Maltas pagasta bibliotekāre Elvīra Pinka informē, ka
bērni iepazinās ar bērnu grāmatu, žurnālu, enciklopēdiju,
galda spēļu klāstu. Tad kopā ar pasākuma vadītāju, bib -
liotekāri Antoninu Krūzu uz burvju paklāja devās ceļoju -
mā uz pasaku zemi. Mazie ceļotāji centās atcerēties pasa -
kas, atpazīt pasaku varoņus un priekšmetus no pasa kām,
mi nēja pasaku mīklas. Jautrību sagādāja izkustēšanās ma -
zo pīlēnu dejā. Noslēgumā jaunie lasītāji izvēlējās grā ma -
tas un teica uzredzēšanos līdz nākamajai reizei. 

Maltai – 80

Citas aktivitātes un pasākumi

3. jūnijā – pašvaldību vēlēšanas
Maltā – 743. vēlēšanu iecirknis (1. Maija ielā 80).

Pirmdien, 29. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00; otrdien, 30. maijā,
no plkst. 9.00 līdz 13.00.

No 31. maija līdz 2. jūnijam – iepriekšēja balsošana. Darba laiks:
trešdien, 31. maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00; ceturtdien, 1. jūnijā, no
plkst. 9.00 līdz 12.00, piektdien, 2. jūnijā, no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Sestdien, 3. jūnijā – vēlēšanu diena, iecirkņa darba laiks no
plkst. 7.00 līdz 22.00.

F  F  F

«Laba vēlējumi – Latvijai»
4. maijā tika aizsākta akcija «Laba vēlējumi Latvijai», kur

ikviens varēja uzrakstīt savu novēlējumu un varēs to izdarīt visos
nākamajos pasākumos, vai arī vienkārši ienākot kultūras namā līdz
18. novembrim. 

F  F  F

«Labo vārdu pasts»
Maltas pagasta bibliotēkas darbinieki aicina iesaistīties aktivitātē,

kas būs Tava velte pagasta svētkos «Maltai 80». Esi aktīvs un pie -
da lies ar savu vēlējumu, atmiņu mirkli, dzejoli vai zīmējumu, kas vel -
tīts Maltai. Labie vārdi jānogādā uz īpašo svētku pastu Mal tas pa -
gasta bibliotēkā. Tie glabāsies un būs apskatāmi «Labo vārdu past -
kastē». Lūgums norādīt vārdu, uzvārdu, vecumu un dzīvesvietu.

Apzaļumošanas
talka Maltas PII 
«Dzīpariņš»
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