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Maltai šogad – 80!

2017. gada 30. jūnijs

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
Reģistrācijas numurs 000702906

Nr.6 (2017. gads)

Fakti, kas būtu jāzina par Maltu:

• 07.07.1937. tolaik Rēzeknes apriņķī lielāko ciemu Borovu pārsauca
par Maltu, bet bijušo Maltas ciemu – ap 5 km uz ziemeļrietumiem no
dzelzceļa stacijas Antonopole – par Silmalu.
• Līdz 1925. gadam tagadējo Maltas pagastu sauca par Rozentovas
pagastu (valde – Vertukšnē), 1949. gadā to likvidēja. No 1950. līdz 1959.
gadam Malta bija Maltas rajona centrs. 1950. gadā piešķīra strādnieku,
1961. gadā – pilsētciemata statusu. 1991. gadā to kopā ar lauku teritoriju
reorganizēja par pagastu. 2009. gadā iekļāva Rēzeknes novadā.
• 19. gs. 2. pusē Rozentovas muižas piena izstrādājumi vesti uz Pēterburgu un Eiropu.
• Borovajas sādža sāka veidoties pēc trakta Sanktpēterburga–Varšava izveides, un Maltas zirgu pasta stacijas ēka ir senākā līdz mūsdienām Maltā saglabājusies mūra ēka.
• Maltai esot bijis arī savs «miljonārs» – tirgotājs ebrejs Ruvins Vainštoks.
• Slavenais «Borovys tiergs» noticis ceturtdienās tagadējās Smilšu
ielas abās pusēs un apkalpojis sešus pagastus.
• Maltas pagasta rakstvedis 20. gs. 30. gados bijis Miķelis Avens –
filozofa Roberta Mūka tēvs.
• No 1970. līdz 1997. gadam darbojās Maltas VEF – lielākā VEF filiāle Latvijā.
• Maltas pagastā dzimuši: Pēteris Korsaks (fotovēsturnieks), Regīna Gribuste (mācību līdzekļu autore), Valda Batraks (grafiskā dizainere), Juris
Gaigals (gleznotājs), Viktors Lācis (vieglatlēts), dzejniece Jo (Jolanta Silanže), Aigars Runčis (mūziķis), Veronika Tenča-Goldmane (rakstniece) u.c.
• Maltas pagasta ģerbonī uz simboliska Maltas upes zilā fona ir zeltīts
ūdensdzirnavu rats, upes malā – auglīga pļava ar trejlapīša āboliņa trīs
sārtiem ziediem. Bet karoga zaļā krāsa simbolizē pagasta zaļos mežus, baltā – tīrās debesis. Pagasta karogs un ģerbonis iesvētīti 2001.
gada 7. martā.

Kā notiek gatavošanās jubilejai?

Par godu Maltas 80 gadu jubilejai Maltas PII «Dzīpariņš»
rīkoja apzaļumošanas/ teritorijas sakārtošanas talku. Bet Maltas
vidusskolā rīkoti radošo darbu konkursi un izstādes. Bērni zīmējumos attēloja, kādu viņi redz savu Maltu. Savukārt 12. klases skolniece
Evija Laizāne 2017. gadā izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu par
27 Maltas ielām (tas nodots muzeja rīcībā). Savukārt Ligita Krūza
apkopojas atmiņas par Maltas vidusskolu. Maltas vēstures muzejā
visi šīgada pasākumi, izstādes, pētniecība ir pakārtoti jubilejai. Baltā galdauta svētkos 4. maijā sumināts 21 Maltas pagasta iedzīvotājs,
kurš šogad svin 80. jubileju, un 25 novadpētnieki. Muzeja speciālisti sadarbībā ar Valēriju Orlovu turpina veidot digitālo kolekciju
«Maltas stāsti. Personības» (piecas intervijas skatāmas youtube.com).
Jāmin arī, ka profesionāls vēstures pētnieks Agris Dzenis arhīvos,
bibliotēkās utt. veic Maltas pagasta vēstures materiālu vākšanu,
pētniecību un zinātnisko apstrādi no senvēstures līdz mūsdienām.
Maltas Bērnu un jauniešu centrs, sagaidot Maltas jubileju, īsteno
projektu «Jaunieši Maltai», kurā izveidots videoapsveikums, lieli
latvju spēka zīmju dekori, sagatavots jauniešu flešmobs. Tāpat
Valsts valodas dienā godināti Maltas dzejnieki un izveidots viņu
veltījumdzejoļu un citātu plakāts. BJC digitalizētas arī fotogrāfijas,
kas ataino interešu izglītības vēsturi Maltā vairākos gadu desmitos.
Bibliotēka ir sagatavojusi fotoizstādi «Malta gadskārtu griežos».
Bet svētku scenāriju izstrādāja Kultūras nama vadība sadarbībā ar
pagasta pārvaldē izveidoto darba grupu – praktiski visu pagasta
iestāžu pārstāvjiem.

Maltas zirgu pasta stacijai izveidots jauns verstu stabs
Vēsturiskā mantojuma popularizēšanai Maltas jubilejas
reizē pie zirgu pasta stacijas tiks uzstādīts un atklāts no
jauna izveidots verstu stabs (autors Antons Rancāns) un
informatīvais stends. Maltas zirgu pasta stacijas ēka ir
pirmais mūra nams Borovajā, turklāt tas saglabājies līdz
mūsdienām un ir svarīgs vietējās arhitektūras akcents.
1828. gada 16. jūlijā ar Krievijas cara Nikolaja I lēmumu tika apstiprināts trakta Sanktpēterburga–Varšava būvniecības projekts. Tas tika būvēts no 1830. līdz 1836. gadam un bija modernākais tā laika ceļš, lai to apkalpotu un
pieskatītu, tika izveidota ēku lokalizācijas sistēma; jaunā
trakta tuvumā sāka veidoties jaunas apdzīvotas vietas.
Borovaja pie četru ceļu krustojuma un dzelzceļa kļuva
par galveno apkārtnes tirdzniecības vietu. Pēc zirgu pasta
stacijas uzbūvēšanas attīstījās pārdotavu un veikaliņu būvniecība. Blakus pasta stacijām veidojās krogi. 1893. gadā
Borovajā strādāja 26 ratnieki, 19 ādu miecētāji, 13 mucenieki, 11 kurpnieki, galdnieki, kalēji. Borovaja ar 715 iedzīvotājiem sāka veidoties par lielāku ciemu ap 1923.
gadu. 1933. gadā tai tika piešķirts biezi apdzīvotas vietas
(ciema) statuss. 1937. gada 7. jūlijā Borovajas ciems tiek
pārdēvēts par Maltu.
Pasta stacijas būvēja pēc tipveida projektiem klasicisma
stilā. Tās veica pasta pakalpojumu, zirgu maiņas un mili-

tārās funkcijas. Centrālajā pasta ēkā bija uzgaidāmās telpas
ar naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumiem, atsevišķas
telpas augsta ranga ceļotājiem, arī pagrabi un noliktavas.
Visos laikos attālumi starp apdzīvotām vietām, pilsētām
un ciemiem tika mērīti no pasta stacijām. Trakta Sanktpēterburga–Varšava kopējais garums ir apmēram 1171
versts (1250 km), un apmēram ik pēc 7–10 verstīm (stundas brauciena attālumā) tika uzceltas pusstacijas, ceļu
pieskatītāju ēkas un diližansu pieturas. Trakta svarīgākās
mūra ēkas bija pasta stacijas ēkas – divu vai trīs korpusu
pasta stacijas un to kompleksi, kas bija izvietoti apmēram ik
pēc 12–22 verstīm, vietām ik pēc 16–20 verstīm, atkarībā
no biezi apdzīvotu vietu, ceļu krustojumiem.
Maltas pasta stacijas ēku komplekss ir saglabājies līdz
mūsdienām. Zirgu pasta staciju veido divi vienāda izskata, bet atšķirīga plānojuma korpusi (14x8m), ar sānu
galiem vērstiem pret maģistrāli. Tos savieno mūra siena
(50 m gara) ar diviem lieliem vārtiem vidū. Abās žoga pusēs ierīkoti divi mazāki vārtiņi. Pagalmu no ārpuses aizsedz mūra ratnīca un staļli. Daļa telpu tika lietotas administratīvām vajadzībām un dzīvošanai, otra daļa – saimnieciskai nepieciešamībai. Logu aiļu stūri nodalīti ar
dažāda garuma rāmjiem. Šie rāmji un pieticīgi profilētās
dzegas, akmeņu un lausku mozaīkas sienas ēkām piedod

daudzveidību. Maltas pasta stacijas ēka ir mazāku ceļmalas apmetņu vai ceļu krustojumu paveids, kam raksturīgs atšķirīgu ēku savstarpējs savienojums.
1820. gadā uz Krievijas ceļiem parādījās to laiku tehnikas jaunievedums-pasta rati (diližansi) – bieza audekla
pārklājuma rati ar maziem lodziņiem, pārvadāja 15–20
pasažieru. Ratus vilka 4–6, dažreiz pat 8 zirgi. Ceļojums
no Sanktpēterburgas līdz Varšavai ilga apmēram divas
nedēļas. Pasažieri tika rūpīgi reģistrēti. Priekšroku deva
augsta ranga valsts ierēdņiem, dižciltīgām dāmām un bagātiem ļaudīm. Vajadzēja maksāt trīs kapeikas par versti,
neatkarīgi no pasažieru vecuma. Papildus bija jāmaksā
par zirgu skaitu, ratu riteņu eļļošanu un citām lietām.
Situāciju uz trakta izmainīja dzelzceļa līnijas Pēterburga –Varšava posma Ostrova–Dinaburga izbūve 1860. gadā tieši paralēli maģistrālei. Ceļotāju skaits traktā saruka
apmēram 5–7 reizes. Sauszemes maģistrāle pazaudēja tālsatiksmes lielceļa funkciju, un zirgu pasta stacija zaudēja
savu nozīmi. Pasta stacijas kļuva par rāmām vietējās nozīmes pasta, telegrāfa un telefona stacijām, darba telpām
vai daudzdzīvokļu ēkām.
Mūsdienās trakta ceļš ir atguvis savu nozīmi starptautiskajos preču pārvadājumos un tūrisma plūsmā, īpaši
pēc pasažieru vilcienu kustības pārtraukuma.
15
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«Maltas Ziņas»

Piektdiena, 30. jūnijs, 2017

Maltas BJC šogad mācību gada noslēguma pasākumā aicināja –
«Atskaties». Un atskatīties tiešām ir bijis uz daudz ko, jo bērni gan
plūkuši laurus vairākos konkursos, gan piedalījušies Latgales un
valsts mēroga pasākumos, jo brīvajā laikā raduši iespēju apmeklēt
BJC un tā gūt jaunas zināšanas, iemaņas un paplašināt redzesloku.

Maltā – novada PII vadītāju seminārs
Mācību gads bija gana darbīgs, spraigs, notikumiem bagāts, turklāt šo gadu dzīvojam «Maltai 80» zīmē, tāpēc visus pasākumus, kas
jau bija un vēl būs, esam pakārtojuši šim notikumam.
Ar bērniem pārrunājām – 80 gadi, tas ir daudz vai maz? No viņu
skatupunkta šķiet, ka daudz. Izejot ar audzēkņiem pa Maltas ielām,
apskatot iestādes, mājas, varam lepoties ar to, ka mūsu ciemats aug,
kļūst košāks. Ir prieks, ka pie mums uz pirmsskolas izglītības iestādi
«Dzīpariņš» labprāt brauc ciemiņi. Šeit notika arī Rēzeknes novada
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mācību gada noslēguma seminārs. Gatavojoties Maltas 80 gadu svinībām, mūsu audzēkņi ir izteikuši daudz skaistu novēlējumu, zīmēja un gatavoja apsveikumus.
Esam rīkojuši talkas, organizējuši izstādes un tematiskos pasākumus.
Lai mūsu Maltai saules mūžs!
Alīna Čistjakova, Maltas PII «Dzīpariņš» vadītāja

Maltas jaunieši –
meistarklasē «Pirts mācība»

Meistarklasi «Pirts mācība», kurā piedalījās Maltas vidusskolas
jaunieši no 8. līdz 12. klasei, vadīja pirtnieki Nellija un Andris
Kiščenko Čiekuru pirtiņā burvīga priežu meža ielokā.
Pirts rituālā tiek pielietotas Seno Baltu zīmju sistēmas enerģijas
un veiktas dažāda veida masāžas – vakuummasāža, dzintara masāža,
pēdu masāža, masāža ar koka elementiem u.c., tāpat pirtī iespējama
skaistumkopšana ar māliem, dūņām, medu un citiem dažāda veida
vietējiem dabīgiem produktiem.
Meistarklasē skolēni tika iepazīstināti ar pirts mākslu, izskaidrojot
pirts nozīmīgumu. Pirtnieks paskaidroja un demonstrēja, kā būtu jāsagatavojas iešanai pirtī. Jaunieši guva izpratni par to, ka pirtī veicamās
procedūras ir ļoti dažādas, bet, lai gūtu vislielāko efektu, ieteicams veikt
pilnu rituālu, kas ir apmēram piecas stundas ilgs un ietver sevī gan
pēršanos, gan attīrošo masāžu ar skrubi, gan relaksēšanos. Interesanti
bija uzzināt, ka praktiski visus dabā augošos kokus un zāles var izmantot pirts rituālos. Protams, jauniešiem radās virkne jautājumu par pirts
rituāliem, kurus viņi tradicionāli līdz šim uzskatīja par vienkāršiem.
Drosmīgākie jaunieši atļāvās būt par modeļiem pēršanas tehniku
demonstrēšanai. Daudziem klātesošajiem bija interesanti uzzināt, ka
par pirtnieku jāmācās teju divus gadus un pēc tam notiek izglītošanās
un pieredzes gūšana mūža garumā. Atklājums ne vien jauniešiem, bet
arī skolotājiem bija tas, ka arī Rēzeknē darbojas Pirts skola, kurā var
iegūt pirtnieka sertifikātu.
Meistarklase «Pirts mācība» tika organizēta Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs» ietvaros.
Maruta Krasnobaja,
Maltas vidusskolas pedagoģe, karjeras konsultante

Ziedosim baznīcas fasādes atjaunošanai

Latvijas simtgades gaidās sanākam kopā, lūkojamies vēstures lapaspusēs, novērtējam to sūro darbu, kas kopā veikts vairākās paaudzēs. Šis darbs turpinās arī šodien.
Aicinām kopā paveikt kādu svarīgu darbu – atjaunot Rozentovas
Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīcas vaibstus. 1780. gadā
celtajai koka baznīcai jāveic fasādes atjaunošana, logu restaurācija un
pamatu drenāža.
Draudze lūdzas par visiem tās labdariem un ziedotājiem un būs
pateicīga par katru ziedojumu. Baznīcas atjaunošanas darbus var
atbalstīt, ziedojumu nododot prāvestam vai ieskaitot draudzes kontā.
Rozentovas Sv. Krusta pagodināšanas Romas Katoļu draudze
Reģ. Nr. 90001110472
Adrese: Rozentovas 4, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
AS «Citadele banka»
Kods: PARXLV22
N/K: LV31PARX0016792550001
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Šoreiz (19. maijā) uz tikšanos
ar Maltas BJC apmeklētājiem, viņu vecākiem un skolotājiem bija
ieradusies Pepija Garzeķe, kura
vēlējās uzzināt, ko var iemācīties,
apmeklējot šo interešu izglītības
iestādi. Un uzzināja arī, jo visu
pulciņu pārstāvji rādīja labāko no
tā, ko iemācījušies. Popgrupas (sk.
Irēna Ivanova) drosmīgās meitenes priecēja ar jautrām dziesmām
un līdz asarām aizkustināja mammas ar «Mīļdziesmiņu». Deju ritmikas pulciņa (sk. Iveta Alika)
meitenes veikli locīja mazās kājiņas, taču citus deju soļus ar interesi vēroja, kad skatītāju priekšā
uzstājās improvizācijas pulciņa
«Pieturas punkti» (sk. Mārīte Krasnobaja) meitenes, kuras atkal pārsteidza ar latīņamerikas ritmiem.
Zālē bija apskatāmi arī Keramikas (sk. Viktors Bogdanovs), Aušanas (Vita Kāpostiņa-Tuče), Vi-

zuālās mākslas pulciņa (sk.
Antoņina Vasiļjeva) apmeklētāju
darbi, kā arī plakāts ar fotogrāfijām no Žurnālistikas pulciņa (sk.
Skaidrīte Svikša) aktivitātēm, tostarp arī plakāts «Maltas vārda
mākslinieki» (veltīts Maltas 80. jubilejai).
Par īpašu rozīnīti šoreiz var
nosaukt vecāku iesaisti pasākumā, jo, daļēji improvizējot, daļēji
klausoties M. Krasnobajas priekšā teiktajā, vecāki lieliski atainoja
pasakas «Sarkangalvīte» mūsdienīgu versiju. Bravo, vecākiem!
Bija jautri un tik dabiski, it kā
teātris ir viņu brīvā laika daļa!
Tāpat aplausi Pastniecei (Annai
Jakimovai), kura lieliski iejutās
ziņu piegādātājas lomā un pat
bez īstajiem pastnieku atribūtiem
radīja maksimālu ticamības efektu!
Tāpat emocionāla nots bija pasākuma noslēgumā, kad sirsnīgus

paldiesvārdus un veiksmīgus dzīves ceļa meklējumus 9. un 12. klases skolniecēm – jauniešu klubiņa
«Kāpnes» lieliskajām meitenēm –
novēlēja skolotāja Inta Bule.
Neizbēgami mainās paaudzes
arī skolēnu vidū. Taču viss turpinās
gan šo jauniešu, gan BJC dzīvē.
Katrs gads ir tikai viens posms...
Šis posms bija piesātināts, jo visa
sākums ir radošs skolotājs. Katrs
BJC pedagogs ir autoritāte savā
pulciņā, – par to liecināja bērnu
skaļie saucieni, nosakot, kurš tad
nu ir labākais skolotājs. Protams,
šāda nominācija netika pasniegta,
jo Maltas BJC strādā profesionāļi
– cilvēki, kuri mīl to, ko dara. Un
tā ir visu panākumu atslēga! Lai
vēl radošāks un krāsaināks nākamais mācību gads!
Skaidrīte Svikša,
Maltas BJC Žurnālistikas
pulciņa skolotāja

Maltas vidusskola aizvadījusi
vēl vienu mācību gadu – ar savu
vienreizīgumu, unikalitāti, sasniegumiem, tradīcijām.
Vidusskolā mācās 581 skolēns.
Strādā 88 pedagogi. Maltas vidusskola lepojas ar savu skolēnu sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, konferencēs, skatēs un sporta
sacensībās. Olimpiādēs un konkursos piedalījās 84 skolas izglītojamie. 45 no visiem olimpiāžu dalībniekiem ieguva godalgas. Dalībai valsts olimpiādēs tika uzaicināti 2 skolēni, iegūta atzinība.
XIV Starptautiskajā krievu valodas olimpiādē iegūts diploms nominācijā «Labākā atbilde». Latgales reģiona zinātniski pētniecisko
darbu konferencē piedalījās četras 12. klašu skolnieces. Iegūti divi III pakāpes diplomi un 2 atzinības. Divi darbi tika izvirzīti
uz valsts ZPD konferenci.
Skola lepojas ar saviem olimpiešiem: Eviju Laizāni (12. klases
skolniece, 6 godalgotas vietas),
Līgu Madaru Arcimoviču (9. klase, 6), Vitu Tarasiku (12. klase, 4),
Raiti Danielu Zvīdriņu (8. klase,

4), Jekaterinu Bebrišu (10. klase,
3), Žani Lāci (10. klase, 3) un
Viktoriju Kovaļonoku (11. klase,
3 godalgotas vietas).
Ikvienam skolēnam tika piedāvāta iespēja iesaistīties, gūt panākumus un radoši izpausties dažādās aktivitātēs. Skolā darbojās
31 interešu izglītības programma,
tika iesaistīti 482 skolēni. Maltas
vidusskola piedalījās 19 dažādos
starptautiskajos, valsts, novada, pilsētu vizuālās un lietišķās mākslas
konkursos. Aizsūtīti vairāk nekā
400 darbi, iegūtas piecas 1. vietas, 4 – 2.vietas, 6 – 3.vietas, 7 atzinības, daudz pateicības rakstu
un 13 specbalvas. Mūzikas konkursos, skatēs novadā, reģionā un
valstī iegūti 7 – I pakāpes, 5 –
II pakāpes diplomi.
Priecājamies un lepojamies ar
skolēnu gūtajiem panākumiem arī
sportā. Futbola sacensībās iegūtas
godalgotas vietas novada (1. un
2. vieta), Latgales reģiona (1. vieta), republikas līmeņa (4. vieta)
spēlēs. Volejbola sacensībās tika
izcīnīta 2. vieta «Lāses kausā» un
novadā iegūtas 3 godalgotas vie-

tas. Vidusskolas komanda startēja junioru līgas volejbola sacensībās. Gūti panākumi basketbola sacensībās, tautas bumbas
spēlēs, vieglatlētikas četrcīņā, izcīnītas godalgotas vietas krosa stafetēs, labi individuālie sasniegumi
Rēzeknes pilsētas un novada rīkotajā pusmaratonā un Mākoņkalna skrējienā.
Prasība pēc jaunām prasmēm
dzīvei mūsdienu sabiedrībā, pārmaiņām skolā rada nepieciešamību skolotājiem aktīvi iesaistīties un līdzdarboties dažādos ESF
projektos: «Global schools», «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs»,
«Kompetenču pieeja mācību saturā», «Romi Latvijā» un «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai».
Tāda ir Maltas vidusskola pašlaik – tajā mācāmies, strādājam,
pilnveidojamies, gūstam panākumus.
Direktores vietnieces
audzināšanas jomā:
L. Kļaviņa-Lozda,
A. Purviņa

Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, Maltas pagasta bibliotēkā
notika aktīvā pēcpusdiena bērniem «Sveika, mīļā vasariņa!».
Tajā piedalījās Maltas vidusskolas 1.–2. klašu un 3.–4. klašu
skolēni savu audzinātāju pavadībā.
Šis pasākums sasaucās reizē ar
skolas vasaras nometnes aktivitātēm un plānoto pasākumu, veltītu Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai, kas tika atzīmēta
1. jūnijā.
Mazākie bērni mācījās dalīties
un strādāt komandās, lai veiktu
dažādus uzdevumus, spēlētu spēles, minētu mīklas, pasaku varoņus un pasaku motīvus. Bija mazliet jāpadomā, jāatceras iepriekš
zināmais un lasītais. Jautrību izraisīja «Mēmā šova» izspēlēšana.
Lielākie bērni komandās veica
uzdevumus, saistītus ar grāmatu
pazīšanu. Centāmies sameklēt lielākās un smagākās grāmatas, tās
nosvērām. Meklējām grāmatas par
dzīvniekiem, pasaku grāmatas. Visi kopā lasījām un klausījāmies

pasaku latviešu un krievu valodā.
Spēlējām spēli, kur katrs dalībnieks mēģināja atcerēties un uzrakstīt, kādus zina dzīvniekus, putnus, puķes, kokus un dārzeņus.
Noslēgumā gājām rotaļā «Kas
dārzā?» (daži bērni to iepazina
pirmo reizi).

Bibliotēku apmeklēja prāvs
bērnu pulciņš. Atmosfēra bija dzīvespriecīga, tā saliedēja bērnus,
ļāva labāk iepazīties un sadraudzēties, vēlreiz iejusties grāmatu
pasaulē.
Elvīra Pinka,
Maltas pagasta bibliotekāre

Par aizvadīto mācību gadu Maltas vidusskolā

Bibliotēkā – pēcpusdiena bērniem
«Sveika, mīļā vasariņa!»

Antoņinas Krūzas foto

Bērnu vecāki lieliski izspēlēja modernu pasaku par Sarkangalvīti

Skaidrītes Svikšas foto

Maltas BJC – gada noslēguma pasākums «Atskaties»

