27.novembris 2020_VIETEJA_1 26-Nov-20 12:51 Page 14

2020. gada 27. novembris

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
Reģistrācijas numurs 40900027426

Maltas pagastam – divi jauni reprezentācijas materiāli

Valsts svētku mēnesī Maltas pagasta pārvalde
sarūpējusi saviem iedzīvotājiem, draugiem un viesiem
48 krāsainu informatīvo atklātņu komplektu «IZZINI
Latvijas saulaino Maltu», bet tuvākajā laikā klajā
nāks arī kompaktdisks «Lauku kapela «Malta»».

miņi, kā arī citas personības, bez kurām nav iedomājama Maltas pagasta jaunāko laiku vēsture.
Atsevišķa pateicība par atsaucību: Regīnas Gribustes ģimenei, Martam Hahelim, Viktoram Lācim,
Aijai Lejiņai. Izdevuma idejas autore ir žurnāliste un
Maltas vidusskolas absolvente Skaidrīte Svikša, bet
tā tapšanā konsultācijas un materiālus sniedza Maltas
vēstures muzeja kolektīvs. Atklātņu komplekts izdots
1000 eksemplāru metienā, jau ticis dāvināts šogad pagastā godinātajiem iedzīvotājiem un vēl noteikti ceļos
pie sadarbības partneriem un citiem interesentiem.

Atklātņu komplekts tapis kā Maltas pagasta
pārvaldes reprezentācijas materiāls, kas noderēs ikvienam, kas vēlas iepazīt Maltas svarīgākos notikumus, personības un sasniegumus. Tas ir faktu apkopojums – savā ziņā kā atbalss 2018. gadā izdotajai
grāmatai «Maltas pagasts pētījumos un atmiņās», par
kuru joprojām cilvēki interesējas. Taču šī izdevuma
mērķis bija sniegt koncentrētu informāciju par dažādām tēmām, tostarp tām, kas minētajā grāmatā netika
skatītas. Piemēram: izdevumā iekļautas pagasta dievnamu gleznas, kas tapušas šogad KN iniciētā plenēra
laikā; apkopoti periodikā publicētie fakti par dzirnavām Maltas pagastā; vēstīts par ielu nosaukumiem
Maltā (pēc Evijas Laizānes zinātniski pētnieciskā
darba materiāliem; skolotāja Sandra Štekele), kā arī
vietvārdiem, kas saistīti ar pagasta vēsturi; arī par
Černostes ezeru atklājušies jauni fakti muzeja ekspedīcijas laikā šovasar; atsevišķa sadaļa veltīta Maltas kulinārā mantojuma «rozīnītei» – pernikiem, kā
arī romu un ebreju vēsturei Maltas pagastā; skaists
vizuāls akcents ir Leokādijas Šņukutes no izsūtījuma
rakstītā vēstule tuviniekiem; fotovēsturnieka Pētera
Korsaka fotogrāfija no vēsturiskās manifestācijas
Daugavmalā 13.01.1991.; tāpat uzzinām par dziedošo Štekeļu ģimeni un sporta dejām Maltā u.c. tēmām un notikumiem. Tāpat vienkopus nosaukti ar
Maltas pagastu saistītie literāti, mākslinieki (gaismā
celts mākslinieks Dzintars Kārkliņš; par sadarbību
paldies viņa meitai Veronikai Kārkliņai), keramiķi,
«radošie un uzņēmīgie» maltēnieši un tuvākie kai-

Kompaktdisks «Lauku kapela «Malta»» vēl
top: ieraksts notika Eināra Lipska ierakstu studijā,
pašlaik tiek strādāts pie digitālā ieraksta, ko veic
Kaspars Maks no Balviem, CD tiks ražots rūpnīcā
Lietuvā. Diska dizainu veidoja Igors Madžulis.
Šī ideja tiek īstenota, pateicoties Maltas KN kapelas «Malta» un tās vadītāja Normunda Štekela mērķtiecīgai un radošai darbībai. (Par paveikto kolektīva
vadītājs tika nominēts Pateicības raksta saņemšanai
Latvijas valsts svētkos.) Kompaktdiskā dzirdēsiet:
Jura Ostrovska dziesmu «Hei, bruoļ, latgalīt», Anša
Ataola Bērziņa dziesmu «Cārmyukša», astoņas latgaliešu tautas dziesmas un latviešu tautasdziesmu
«Seši mazi bundzenieki» (aranžētājs N. Štekels).
Kārtējo reizi tiek pierādīts, ka kopā varam izdarīt
labas lietas, ja tikai ir kopīgas intereses, kopīgs mērķis. Kapelai «Malta» tā ir tautas dziesma, tautas
muzicēšana un latgaliskais azarts. Par finansiālo ieguldījumu paldies Maltas pagasta pārvaldei un tās
vadītājam Vitālijam Skudram. Gaidīsim, līdz Covid-19 atkāpsies, lai prezentētu mūsu kapelas «Malta» paveikto, informē Elīna Prusaka.
(Rakstu sagatavoja Skaidrīte Svikša.)

Septembris un oktobris Maltas BJC bija piepildīts
ar radošu enerģiju, jaunām idejām, kas diemžēl novembrī tika pārtrauktas un interešu izglītības nodarbības notika attālināti. Bet tik un tā novembris ir valsts
svētku mēnesis, un, kā katru gadu, arī šogad bērni un
jaunieši cenšas iepriecināt savu valsti ar lieliem un
maziem darbiņiem. Vien šogad viss notika attālināti.
Maltas BJC saviem audzēkņiem organizēja zīmējumu online konkursu «Visskaistākais zieds Latvijai». Audzēkņiem bija iespēja mājās uzzīmēt, salīmēt un izveidot skaistākos ziedus, tā parādot savus
talantus zīmēšanā, aplicēšanā un online apsveikumu
veidošanā. Rezultātā tapa ļoti dažādi radošie darbi.
Konkursā piedalījās bērni no 6 līdz 17 gadiem no
dažādiem pulciņiem. Kopā tika iesūtīti 13 radošie

darbi un vairāki novēlējumi, kuros atklājās, ka bērni
arī vērtē apkārt notiekošo, jo novēlēja Latvijai: «Lai
cilvēki neslimotu!» (Adrians, 8 gadi), «Lai viss sliktais paiet garām» (Evita, 11 gadi), «Lai šķēršļi neļautu
padoties» (Solveiga, 15 gadi), «Drosmi vienmēr taisnību teikt» (Liza (6 gadi) kopā ar vecmāmiņu). Paldies visiem, kas atsaucās un piedalījās šajā mājasdarbā! Tāpat paldies jauniešiem Maksimam Timofejevam un Indrai Koroļonokai, kuri veltīja laiku un
Žurnālistikas pulciņā, attālināti darbojoties, sagatavoja e-apsveikumu Valsts svētkos no Maltas BJC
jauniešiem, ko izplatīja e-vidē. Paldies visiem skolotājiem, kas radoši piepilda šo attālinātības laiku.
Inta Bule,
Maltas Bērnu un jauniešu centra metodiķe

Līdz 30. decembrim apskatāma fotokolāžu un
dzejas izstāde «Latgolys dzejnīki dzimtinei». Izstāde
tapusi «Vietējās Latgales Avīzes» un Rēzeknes Centrālās bibliotēkas sadarbības rezultātā par godu
Latvijas simtgadei.
Izstādes atklāšana izpalika, bet 20. novembrī ar
muzeja darbiniecēm tikās tās idejas autore žurnāliste
Skaidrīte Svikša un RCB direktore Ruta Suseja. Pēc
stāstījuma par katras kolāžas tapšanas apstākļiem, kā
arī TOP-3 kolāžu noteikšanas viešņas iepazina muzeja
ekspozīciju un R. Suseja, kura šeit viesojās pirmoreiz,
atzinīgi novērtēja gan muzeja darbu, gan izstādes sa-

turisko un vizuālo noformējumu: «Esmu patīkami
pārsteigta, nebeidzu sev atklāt aizvien jaunus faktus
par Latgales Maltu. Bet par minēto izstādi varu teikt,
ka tas bija netipisks projekts, kas apliecināja, cik
daudz var paveikt ar minimālu finansējumu, bet lielu
entuziasmu. Bibliotēka labprāt sadarbojās ar idejas
autori, kad tika lūgti konkrēti materiāli, un izstāde kā
rezultāts man ir patīkams pārsteigums. Priecājos, ka
Maltas vēstures muzejs tik laipni uzņēma latgaliešu
valodu, jo arī dzeja ir laikmeta rakstiskā liecība.»
Silvija Pīgožne,
Maltas vēstures muzeja vadītāja

Novembris Maltas Bērnu un jauniešu centrā

Muzejā baudāma latgaliešu dzeja kā laikmeta liecība
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Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts
Vladislavam Štekelam

Šīgada neparastajā novembrī valsts svētku noskaņās tomēr neizpalika cilvēku godināšana. Un vislielākais lepnums ir par diriģentu,
Latgales patriotu, Maltas Mūzikas skolas ilggadējo direktoru Vladislavu Štekelu, kuram tika piešķirts Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera
statuss par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā. Maltas Mūzikas
skolas kolektīva vārdā – no sirds apsveicam.
Tāpat šogad tika pasniegti Maltas pagasta Pateicības raksti pieciem
skolotājiem un diviem tehniskajiem darbiniekiem. (Skat. atsevišķā
rakstā.)
Taču mūzikas skolā skumīgā nots ir tā, ka ierobežojumu dēļ visi
koncerti, skolas pasākumi ir atcelti. Atcelts tika arī LNKC organizētais
valsts konkurss klavierspēlē. Klātienē pagaidām notiek mācību stundas
individuāli mūzikas instrumenta spēlē un vispārējās klavierēs, ievērojot
visus piesardzības noteikumus. Attālināti notiek visas grupu stundas –
mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra un teorija, pagaidām līdz
6. decembrim. Vai notiks Ziemassvētku koncerts un reizē arī vecāku
sapulce, rādīs laiks un situācija valstī. Sargiet sevi un tuvākos.
Normunds Štekels, Maltas Mūzikas skolas direktors

Rēzeknes novada Atzinības raksts –
Vasīlijam Kozlovam

Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienā ar novada augstāko
apbalvojumu – Atzinības rakstu – ierasts sveikt čaklākos, aktīvākos,
profesionālākos, radošākos un godprātīgākos novada cilvēkus. Rēzeknes novada Atzinības raksts šogad tiek pasniegts piecpadsmit Rēzeknes
novada iedzīvotājiem septiņās nominācijās.
Nominācijā «Kultūra» apbalvots Vasīlijs Kozlovs. Viņa raksturojumā
teikts: «Cilvēks ar augstu atbildības sajūtu, iedvesmo un nemitīgi pilnveidojas, īstenojot dažādus pasākumus un piedaloties apmācībās. Vasīlijs
ir ne tikai padomdevējs, bet arī atbalsts saviem audzēkņiem. Ar entuziasmu, neizsīkstošu enerģiju un mērķtiecīgu darbu ir veidojis un attīstījis
pūtēju orķestri «Vikords», kas ir atpazīstams ne tikai pagasta un novada
mērogā. Viņam piemīt neizsīkstoša enerģija un dzīves spars. Vasīlijs
Kozlovs lepni nes Maltas vārdu, aktīvā un aizraujošā veidā ieinteresējot
aizvien jaunus orķestra dalībniekus piebiedroties kuplajam pūtēju orķestra
«Vikords» pulciņam. 2019. gadā svinīgi tika atzīmēta pūtēju orķestra
35 gadu jubileja. Spēj vienot kolektīvā dažāda vecuma dalībniekus – no
pensionāra līdz bērnam, veicinot sapratni un savstarpējo cieņu.»

Maltas pagastā arī šogad pasniegti
Pateicības raksti

Lai arī šogad netika rīkots svinīgs pasākums par godu Latvijas
Republikas Proklamēšanas 102. gadskārtai, pagasta vadība vienalga
organizēja Pateicības rakstu pasniegšanu pagasta darbīgākajiem iedzīvotājiem, – tos saviem darbiniekiem pasniedza iestāžu vadītāji, kā
arī atsevišķos gadījumos pats pagasta pārvaldes vadītājs.
Maltas pagasta Pateicības raksts par devumu pagasta, novada un
valsts labā pasniegts 31 iedzīvotājam: Silvijai Krasnoščokovai – Maltas
PII pavārei; Valijai Jasmanei – Maltas PII skolotāja palīgam; Andrim
Strodam – Maltas PII tehniskajam strādniekam; Annai Solovjovai –
Maltas Mūzikas skolas apkopējai; Kornēlijai Vasiļevskai – Maltas
Mūzikas skolas apkopējai; Jurim Dervanovam – Maltas Mūzikas
skolas klarnetes spēles skolotājam; Ilonai Dervanovai – Maltas Mūzikas skolas vijoļspēles skolotājai; Jeļenai Kuzminai – Maltas Mūzikas
skolas klavierspēles skolotājai; Ilgai Temnei – Maltas Mūzikas skolas
akordeona spēles skolotājai; Arno Eversam – Maltas Mūzikas skolas
ģitārspēles skolotājam; Intai Bulei – Maltas BJC metodiķei; Vitai
Kāpostiņai-Tučei – Maltas BJC skolotājai; Normundam Štekelam –
Maltas KN kapelas «Malta» vadītājam; Marutai Dembovskai – Maltas
vidusskolas ķīmijas un fizikas laborantei; Jānim Martinovam – Maltas
vidusskolas datorsistēmu tehniķim; Ļubovai Jasinskai – Maltas vidusskolas skolotāja palīgam; Vasīlijam Kuzņecovam – Maltas vidusskolas santehniķim; Nataļjai Žuravļovai – Maltas vidusskolas apkopējai; Jurijam Žagunovam – Maltas DZKSU ēkas inženiertehnisko
sistēmu uzraugam; Genādijam Tarakanovam – Maltas vidusskolas
galdniekam; uzņēmumu vadītājiem: Aleksandram Medvedevam;
Jevģēnijam Križanovskim; Andrejam Cvetkovam; Sandrai Kudlei;
Irinai Orlovskai – Maltas pagasta pārvaldes projektu koordinatorei;
Silvijai Pīgožnei – Maltas vēstures muzeja vadītājai; Ērikai Grigorjevai – Maltas bibliotēkas vadītājai; Skaidrītei Svikšai – pagasta informatīvā izdevuma «Maltas Ziņas» veidotājai; Aldim Jurčenko –
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektoram; Pāvelam Antonovam – uzņēmuma pārstāvim; Aleksejam
Jemeļjanovam – uzņēmuma pārstāvim.

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.

