25. oktobris 2019_VIETEJA 24.10.2019. 17:10 Page 15

2019. gada 25. oktobris

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
Reģistrācijas numurs 40900027426

Nr. 9 (37)

Maltas pedagogiem – ministrijas un novada atzinības Seminārā iepazina Latgales 19. gs.
3. oktobrī Gaigalavas Kul- ieguldījumu izglītības iestādes at- lotāja, par aktīvu, radošu un proapģērbu un tautastērpu
tūras namā notika Skolotāju tīstībā un sakarā ar nozīmīgu dzī- fesionālu darbu savu pienākumu

dienas pasākums, kurā par godprātīgu darbu tika godināti Rēzeknes novada pedagogi.
Apbalvoto vidū arī Maltas
Mūzikas skolas direktors Normunds Štekels (par mērķtiecīgu
profesionālās ievirzes izglītības
procesa nodrošināšanu), kuram
tika pasniegts Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts.
46 pedagogiem tika pasniegti Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības raksti. Tos saņēma: Vinera
Dimpere, Maltas vidusskolas direktore, par mērķtiecīgu darbu un

ves jubileju; Anita Purviņa, Maltas vidusskolas direktora vietniece
audzināšanas jomā, par aktīvu, radošu un profesionālu darbu savu
pienākumu veikšanā un daudzveidīgu, saistošu, izglītojošu ārpusstundu pasākumu organizēšanu;
Lija Kļaviņa-Lozda, Maltas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā, par aktīvu, radošu un
profesionālu darbu savu pienākumu veikšanā un labiem rezultātiem skolēnu mācību sasniegumu
uzlabošanā; Diāna Žagare, Maltas vidusskolas angļu valodas sko-

veikšanā un labiem rezultātiem
skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanā; Gaļina Bogdanova,
Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskola vadītāja,
par aktīvu, radošu un profesionālu
pieeju savu pienākumu veikšanā
un atbildīgu darbu, vadot struktūrvienību; Aija Korkliša, Maltas
PII pirmsskolas skolotāja, par radošu un mērķtiecīgu pedagoģisko
darbu, godprātību un sirdsmīlestību, gatavojot bērnus skolai.
(Informācija no Diānas Seleckas raksta www.rezeknesnovads.lv)

19. oktobrī Maltas KN notika Maltas sieviešu kora «Madariņa» (diriģente Kristīne Zeltiņa) 20. jubilejas koncerts «Nekā jau nepietrūkst».
Ļaudis runā, ka dziesma ir cilvēka mūža pavadone visos laikos,
visos svētkos un godos, tā ir viešņa un saimniece reizē. Tā izaug
no cilvēka mūža, no gadu un laiku
ritumiem, no vēstures griežiem,
kam sparu un virzību piešķir darbs.
Taisnība, bez darba pat zivi no dīķa neizvilksi. Jā, nav vienkārši
skatē nodziedāt četrbalsīgi Rīgas komisijas priekšā. 18. novembrī bez «Madariņas» neiztikt, var
jau rozetē ieslēgt Valsts himnu,
bet mums ir «Madariņa». Tā ir
Dziesmu svētku dalībnieks, ielīgošana Maltā vienmēr ar «Madariņu», Ziemassvētku koncerti un...
Paldies, mīļās «Madariņas», ka

jūs esat! Kaut mūsu maz, bet spītīgi turējās rēzeknietes, lūznavietes un maltēnietes kā bitītes
stropā, kopā ar mūsu diriģenti
Kristīni.
Maltas sieviešu koris «Madariņa» jau 20 gadus skaisti zied
kultūras druvā un vilina visus, kas
vēlas būt kopā šajā mājā, ko saucam par kultūras namu. Nomainījušās dziedātāju paaudzes. Izaugušas meitas, pašas kļuvušas
mammas, savukārt mammas par
vecmāmiņām kļuvušas, bet Dziesmu svētkos sajustais un apjaustais
paliks uz mūžu. Tā mēs darbojamies gadu no gada, ar atskaites
punktu – Dziesmu svētki, jo tie
liek mums savākties, sapurināties
un dziedāt. 2013. gada Dziesmu
svētku zaļais karogs (skaņu vijums vainagā) tika atritināts, lai
atsauktu atmiņā «Madariņas» ie-

dziedāto zīmi – tautasdziesmu
«Bēdu manu». Šis karogs tiks nodots Maltas Vēstures muzejam.
Viss izdevās, jo ar «Madariņu» kopā svinēja kolēģi, koncertmeistare Lolita Svilāne, vijolniece Viola Anna Bīriņa, solists Mārtiņš Kiščenko, bijušie dziedātāji,
radi, draugi, Dekšāru pūtēju orķestris «Dekšāres», Rēzeknes kapela «Dziga», kapela «Malta».
Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra pateicās Rēzeknes novada un Maltas pagasta
pārvaldes vārdā. Svētkus noslēdzām pirmdien, kad «Madariņa»
savu dāvanu – divus magnoliju krūmu stādus – iestādīja pie kultūras
nama. Lai iesakņojas un zied magnolijas reizē ar mūsu «Madariņu»
līdz nākamajai jubilejai!
Elīna Prusaka,
Maltas KN vadītāja

18. oktobrī Maltas Vēstures muzejā notika seminārs, uz kuru
tika aicināti Maltas un blakuspagastu deju kolektīvu, dramatisko
kolektīvu vadītāji, bibliotēku, kultūras namu un muzeju darbinieki, kā arī skolotāji – visi, kurus varētu ieinteresēt tēma «Apģērba attīstība Latgalē 18.–19. gs. Tautastērpa komplektēšana
mūsdienās».
Divas ar pusi stundas aizraujošo un visnotaļ izglītojošo semināru
vadīja Ieva Pīgozne – kultūrvēsturniece, latviešu apģērba vēstures pētniece, mākslas zinātņu doktore, grāmatas «Latviešu apģērbs» (2018)
autore, patlaban ir pētniece LU Latvijas vēstures institūtā.
Viņa stāstīja par pētniecības projektu «Latgales tērpa attīstība
19. gs.», kas tiek īstenots jau kopš 2018. gada 1. janvāra un tiek realizēts LU Latvijas vēstures institūtā (to finansē ERAF). Lai arī tā rezultātā nākamgad jātop grāmatai, kurā būs ne tikai vēsturiskā daļa, bet
arī ieteikumi, aizraujošs ir arī tērpu izpētes process, par kuru varēja
uzzināt seminārā.
Pētījumā tiek izmantoti dati no dažādiem avotiem: apģērbu daļas
Latvijas muzejos, laikabiedru apraksti, fotogrāfijas un zīmējumi, atmiņas. «Mēģinu saprast, kas un kā tika valkāts 100 gadu garumā.
Tāpat skaidroju, kādas ir ietekmes, kas ir vietējais un noskatīts. Visi
materiāli par Latgali glabājas Nacionālajā vēstures muzejā, lielākā
daļa nav datēta. Ir posms, kurā tautastērpu nenēsāja, un viss labākais
ir «aprakts» (t.s. mirstamās drēbes). Kad vajag radīt tautastērpu no
jauna, to sāk sacerēt. Un piedzejoto lietu ir tik, ka tās nomāc visu, kas
vēl palicis no vēsturiskā,» atzina I. Pīgozne.
Tāpat lektore kliedēja daudzus mītus, piemēram, katrai vietai ir
savs tautastērps. «Ir priekšmeti, kas saglabājušies no dažādiem pagastiem. Tad tos kāds salicis komplektā un nosaucis, piemēram, par
Rozentovas tautastērpu. Riharda Zariņa zīmējumā redzamās tērpa
daļas es muzejā neesmu atradusi… Vai nu tas ir izdomāts, vai gājis
bojā, es nezinu, bet muzejā tā nav. Tā ir tā bēdīgā ziņa.»
Pētniece prezentācijā detalizēti atklāja savus secinājumus par jau
izpētītajiem vīriešu, sieviešu tērpiem. Tāpat bija arī ieteikumi: gatavojot, komplektējot un valkājot senos apģērbus, nejaukt kopā arheoloģiju un etnogrāfiju, t.i., apģērbus no vēlā dzelzs laikmeta (9.–
12. gs.) un no 19. gs. MVM krājuma glabātāja Jana Indričāne piebilst,
ka noslēgumā tika demonstrēti fotopiemēri un ieteikumi, ko nevajadzētu darīt, mūsdienās nēsājot tautastērpu, jo ar to mēs izrādām cieņu
saviem senčiem. Tāpat lektore atbildēja uz klausītāju jautājumiem,
un prieks, ka to bija diezgan daudz.
Skaidrīte Svikša

Kad rudens lapu zelts jau
klāj zemi, debesis piepilda gājputnu klaigas un saule aizvien
biežāk slēpjas tumšo mākoņu
pēļos, Maltas pagasta bibliotēka
aicināja visus uz sarunām par
dzeju.
9. oktobrī «Rudens noskaņu
pēcpusdienā» ar savu pieredzi
dzejas tapšanā dalījās maltēnietes
Elvīra Pinka un Vita Madelāne.
Klausoties viņu dzejas lasījumus,
varējām iztēloties gan dabas krāšņumu rudenī, gan aizdomāties par
cilvēka esību, par viņa attiecībām
ar līdzcilvēkiem un pašam ar sevi.
Sarunas par dzeju un dzīvi raisī-

jās brīvi un nepiespiesti. To laikā
atklājās, ka daži no atnākušajiem klausītājiem arī šad tad uzraksta pa kādam dzejolim vai kādreiz ir rakstījuši, vien pagaidām
kautrējas to atklāt plašākai sabiedrībai.
Dzejas pēcpusdienu lieliski
papildināja LNB ceļojošā izstāde
«Ainavu dārgumi vakar, šodien,
rīt». Lai mudinātu ikvienu palūkoties uz ainavām laika ritumā un
kopīgi apzinātu Latvijas ainavu
dārgumus, VARAM sadarbībā ar
plānošanas reģioniem un LNB
Latvijas valsts simtgades programmā īstenoja aktivitāti «Dāvana

K orim «Madar iņa» – 20 gadu

Bibliotēkā – «Rudens noskaņu pēcpusdiena»

Latvijai – «Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt»». Ikviens
iedzīvotājs tika aicināts pieteikt
savu ainavu. Ņemot vērā balsošanas rezultātus un ainavu ekspertu
viedokli, tika atlasītas 50 ainavas
kā Latvijas ainavu dārgumi. Maltas pagasta bibliotēkā eksponētas Latgales reģiona ainavu pērles.
Izstāde Maltas pagasta bibliotēkā skatāma līdz 28. oktobrim.
Paldies dzejniecēm un pasākuma apmeklētājiem par jauki pavadīto pēcpusdienu.
Ērika Grigorjeva,
Maltas pagasta bibliotēkas
vadītāja
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«Maltas Ziņas»

«Dzīpariņā» – vecāku sapulce, konkurss
un kampaņa #ParCilvēcību

Īsumā

Pārapbedītas 50 ieslodzīto mirstīgās atliekas

Rudens iesoļojis arī Maltas
PII «Dzīpariņš», akcentējot svarīgāko: veselību (stiprināsim
imunitāti!) un drošību (lietosim
atstarojošas vestes!).
8. oktobrī 5–6 gadus vecie
Maltas PII audzēkņi piedalījās
biedrības «Latvijas Platforma attīstības sadarbībai» (LAPAS) rīkotajā kampaņā #ParCilvēcību.
Bija iespēja noskatīties dokumentālo filmu «Falling forward»
(«Krist uz priekšu», Norvēģija,
2017). Ar kampaņu bērniem saprotamā veidā aicina pievērst uzmanību migrācijas un cilvēcības
aspektiem un aizdomāties par
migrācijas saikni ar savu ģimeni,
dzimtu, kura pēdējo 100 gadu
laikā ir skārusi gandrīz jebkuru
Latvijā dzīvojošu ģimeni.
17. oktobrī notika šogad pirmā
Vecāku sapulce, kurā runājām par
jauno kompetenču pieeju mācību
saturā. Grupiņās ievēlētas vecāku

5–6 gadus vecie Maltas PII audzēkņi un pedagogi kampaņā #ParCilvēcību
komitejas. Sapulcē piedalījās logo- vākšanas kampaņā «Tīrai Latvipēde Vita Martinova ar praktiskiem jai». Mēs vāksim izlietotās bateieteikumiem un piemēriem, kā rai- rijas.
sīt bērnu valodiņu jau no mazotnes.
Tāpat mūsu audzēkņi ir atsāStartējam ar jaunu konkursu, – kuši spēlēt šahu, dejot tautas dearī šogad «Zaļā josta» aicina iz- jas. Bet pamazām gatavojamies
glītības iestādes veidot Latviju Latvijas 101. dzimšanas dienai.
tīrāku, piedaloties plašākajā vides
Alīna Čistjakova, Maltas
izglītības un otrreizējo izejvielu
PII «Dzīpariņš» vadītāja

Skolēnu rudens brīvlaikā Maltas Bērnu un jauniešu centrs (BJC)
jau tradicionāli katru dienu piedāvāja bērniem dažādas nodarbes.
21. oktobrī bija «Labo darbu
diena», kurā jaunieši ar apmeklējumu un sarūpētajām dāvanām iepriecināja BJC labvēlīgo pagasta
seniori Mariju, jo viņai šogad aprit
90 gadu jubileja. Pēc seniores apmeklējuma jaunietes kopā ar jauniešu brīvā laika klubiņa «Kāpnes» vadītāju devās uz pikniku
Mākoņkalnā, kur neformālā vidē
iepazinās viena ar otru un izzināja
sevi. Pikniks deva enerģiju un jaunas idejas jauniešu aktivitātēm.
22. oktobrī notika krāsainā «Slime» ballīte, kurā tika mācīts, kā gatavot šo pašlaik bērnu tik iecienīto
lietu. Trešdien grafikas radošajā darbnīcā «Rudens», ko vadīja skolotāja Jana Indričāne, aicināja bērnus
veidot skaistus grafiskus rudens motīvus. Bet mazākie bērni 24. oktobrī

varēja piedalīties radošajā darbnīcā «Rudens lapu pārvērtības».
Savukārt arī skolēnu rudens
brīvdienās jaunieši turpināja apgūt
video filmēšanas procesu. Maltas
BJC projektu realizē biedrība
«LOBS». Pēdējās video nodarbībās
jaunieši rakstīja, zīmēja un filmēja,
apgūstot animācijas tehniku. Rezul-

tātā tapis animācijas video (projektā «Tehniskās video jaunrades
nodarbību organizēšana Rēzeknes
novada jauniešiem»). Šo jaunatnes
iniciatīvas projektu pilnībā finansē
Eiropas Sociālā fonda projekts
«Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai».
Inta Bule, BJC metodiķe

Šajā mācību gadā Maltas vidusskolā tiek realizēti divi Skolēnu pašpārvaldes uzrakstītie
projekti: inventāra iegādes projekts ar nosaukumu «Malta rullē!» un jaunatnes iniciatīvu projekts «Šerloks!».
Projektos tika iegādāti 98
T-krekli un 80 cepurītes, 2 izpletņi
ar krāsainiem paneļiem un orientēšanās komplekts. Pārstāvot skolu, pagastu, novadu dažādos pa-

sākumos, Maltas vidusskolas skolēniem tagad būs vienots ietērps.
Iegādāto inventāru plānots izmantot Skolēnu pašpārvaldes rīkotajā
novada skolu sadraudzības pasākumā «DrauguBols», sporta spēlēs, konkursos, skolas un ārpusskolas sacensībās, ZZ čempionātā,
erudīcijas spēlēs.
12. septembrī Skolēnu pašpārvaldei, sadarbojoties ar sporta
skolotājiem Anitu Gudriku, Rutu

Miku, Zigfrīdu Lukaševiču, Sporta
dienā tika organizētas dažādas aktivitātes.
Jauniešiem bija iespēja darboties komandās, risināt loģikas uzdevumus, pieņemt lēmumus un
pārvarēt dažādus šķēršļus.
Paldies Skolēnu pašpārvaldei
par veikumu!
Direktores vietnieces
Lija Kļaviņa-Lozda,
Anita Purviņa

No 25. oktobra līdz 29. novembrim Maltas Vēstures muzejā apskatāma izstāde «Mans
skolas laiks», kuras tapšanā iesaistījās arī daudzi līdzcilvēki.
Materiālus iesniedza: Kārlis
Krūmiņš (savu 14. izlaiduma žetonu no Maltas zooveterinārā tehnikuma, grāmatas ar skolotāju parakstiem u.c.); Pēteris Ludboržs
(tēva Artūra Ludborža darināto
fotoalbumu ar 28 lappusēm utt.);
Dace Gaigala (tēva Jura Gaigala
skolas somu, 7 fotogrāfijas ar dažādu radinieku skolas gaitām);
Ineta Skudra (savu Pateicības
rakstu par teicamām sekmēm mācībās un priekšzīmīgu uzvedību

no 1987. gada un Goda rakstus
no 1984. un 1989. m.g.); Helēna
Vaičuka (fotogrāfiju ar Maltas vidusskolas 1. izlaiduma absolventiem 1949. gadā, Apliecību par
tautskolas pilna kursa beigšanu
un Gatavības apliecību); Anna
Janinova (1935. gada grāmatu
M. Štāls «Priecīgs sākums» ābece
un pirmā lasāmgrāmata); Gunārs
Indričāns (tēvoča Boļeslava Indričāna 1. klases liecību no mācībām
Rozentovas pamatskolā 1924./
1925. m. g. latgaliešu valodā ar
Rozentovas 1. pakāpes pamatskolas zīmogu); Oskars Gugāns
(20. gs. sākumā Eiropā ražotu tintnīcu «skolēns»); Irita Merca (ra-

dinieces Rašidas Freimanes skolēna apliecību u.c.); Valērijs Orlovs (muzejam dāvina simtiem
diapozitīvu rāmīšos, kuri atspoguļo dažādas skolas tēmas).
Izstādes laikā varēs aplūkot arī
fotogrāfijas, skolas piederumus,
apģērbu no muzeja krājuma, piemēram Annas Voitenokas 1914. gada restaurēto liecību. Kopumā uz
izstādes laiku no Maltas, Maltas
pagasta, Vertukšņas, Rēzeknes,
Kokneses, Ķekavas un Francijas
muzejam ienākušas 92 vienības.
Paldies visiem par atsaucību!
Jana Indričāne,
Maltas Vēstures muzeja
krājuma glabātāja

Valērija Orlova foto

11. oktobrī Garkalnu Brāļu kapos tika pārapbedīti Maltas koncentrācijas nometnē (1941–1945, kas atradās Aizsargu nama teritorijā –
pie tagadējā KN) 50 ieslodzīto mirstīgās atliekas.
Šovasar, izbūvējot jaunu kanalizācijas tīklu, tās tika atrastas, un
darbu sāka kritušo karavīru meklēšanas organizācija – biedrība «Meklēšanas vienība «Leģenda»». (Kritušo karavīru meklēšanu un pārapbedīšanu drīkst veikt tikai ar biedrības «Brāļu kapu komiteja» izsniegtu
atļauju.)

Klāras Kondrovas vārdā plāno nosaukt ielu

Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļas Maltas nodaļa pagasta
pārvaldē un Rēzeknes novada domē vērsās ar priekšlikumu – nosaukt
Klāras Kondrovas vārdā ielu, kas iet no Andrupenes ielas pa akāciju
aleju uz augšu kalnup. Klāras kundze devās mūžībā šī gada 19. februārī.
«Klāra Kondrova baudīja cilvēku nedalītu cieņu un mīlestību. Mēs
neaizmirsīsim, bet lai zina nākamās paaudzes, ka protam novērtēt laikabiedru ieguldījumu Maltas vēsturē,» teikts Maltas poļu nodaļas parakstītajā vēstulē.
Ierosinājumu atbalstīja Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā
padome, bet 10. oktobrī novada domes komitejās nolemts sagaidīt atzinumu no Valsts valodas centra un tad virzīt apstiprināšanai Rēzeknes
novada domes sēdē. Tāpat deputāti bijuši par ieceri pie VSAC «Malta»
piestiprināt piemiņas plāksni.

Mūzikas skolā – apmācības un konkurss

Oktobrī izglītojamajiem ir pienākušas pirmās tehniskās ieskaites visās specialitātēs un pirmais šī mācību gada brīvlaiks 21.–
25. oktobrī.
Taču 24. oktobrī Ogres Mūzikas skolā notika pūšaminstrumentu
konkurss «Sudraba flauta», kur piedalījās arī Maltas Mūzikas skolas
izglītojamā Eva Kužma (flautas spēle, ped. V. Kozlovs, koncertmeistare
T. Nagle).
Savukārt skolotājiem izglītojamo brīvlaikā notiek tālākizglītības
apmācības meistarkursi praktiskajās meistarklasēs. Oktobra beigās Mūzikas skolas vispārējo klavieru un vijoļspēles skolotājas piedalīsies profesionālās kompetences pilnveides kursos «Emocionālā
inteliģence izglītībā». Kā prioritāte saturā ir izvirzīta: izdegšana, komunikācija ar vecākiem, jauniešu motivēšana, kā palīdzēt uzlabot
viņu spējas. Mācību tehnikā tiks ietvertas metodes gan no ikdienišķām,
praktiskām lietām, no aptuveni 1000 emocionālā intelekta treniņu pieredzes tepat, Latvijā, informē Maltas Mūzikas skolas direktors Normunds Štekels.

Šahistu godalgas

4. oktobrī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā (ARPC)
«Zeimuļs» notika VI Latgales jauno šaha amatieru čempionāts.
Uz to ieradās 60 skolēni no Daugavpils, Rēzeknes novada Maltas
pagasta, Rēzeknes pilsētas, Jēkabpils un Tilžas. Trijās vecuma grupās
spēlēja 60 dalībnieki. Vidējā grupā vecumā līdz 14 gadiem spēlēja
24 dalībnieki. Meiteņu vērtējumā no maltēniešiem 3. vietā Kristīne
Gruznova (4,5 punkti) un zēnu vērtējumā 1. vietā Edvards Štekels
(4,5 punkti).
Visi godalgoto vietu ieguvēji saņēma ARPC medaļas, diplomus
un vērtīgas balvas. Vērtīgas balvas saņēma arī 4. vietu ieguvēji visās
vecuma grupās gan zēnu, gan meiteņu vērtējumā.
Paldies Maltas pagasta pārvaldei par transporta nodrošināšanu, informē Rēzeknes novada BJSS šaha treneris Anatolijs Jasinskis.

Pasākumi KN novembrī

9. novembrī plkst. 13.00 Maltas KN Maltas pagasta pensionāru
«Gada balle 2019». Maltas pašdarbnieku koncerts, dažādas aktivitātes, dejas spēlēs Valdis un Normunds. Vietu rezervēšanai pie galdiņiem, transportam jāpiesakās pa mob. tālr. 26117782 (Elīna) vai tālr.
64632065 (KN).
18. novembrī plkst. 18.00 Maltas KN Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltīts svinīgs pasākums. Koncertā «Latvijai
un mīlestībai» – «Muzikālā apvienība LA», Linda Upmale (balss),
Arvīds Keinis (balss, klavieres), Pēteris Ozoliņš (čells). Skanēs I. Kalniņa, R. Paula, J. Lūsēna, U. Marhilēviča dziesmas.

Piektdiena, 25. oktobris, 2019

Maltas BJC – rudens brīvdienu virpulis!

Maltas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde darbībā!

Muzejā skatāma izstāde «Mans skolas laiks»

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.
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