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Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.
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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Vidusskolā. 3. martā «Viedokļu līderu skolas» rīkotajā projektā
«Starptautiskās sadarbības uzlabošana starp Latvijas un ASV ko-
pienām, izmantojot tiešsaistes diskusijas» notika pēdējā – ceturtā
diskusija «Konflikti jauniešu vidū un to risināšana». Tajā pieda-
lījās Maltas vidusskolas 11.1/2 klases skolēni: Sintija Elizabete
Ratnika, Henriete Ignatjeva, Aiga Greiža, Daniela Danilova,
Indra Koroļonoka, Anastasija Rževska, Patrīcija Viļuma, Amanda
Afanasjeva un Viktorija Borise. Diskusijai skolēnus gatavoja
skolotājas: Inese Greiža, Anna Šmaukstele un Inga Lubāne.

Ādažu Mākslas un mūzikas skola rīkoja 5. vizuālās mākslas
konkursu «Gaujas mozaīka Ādažos». Tā tēma bija «Dzīvais
ūdens», aicinot ielūkoties Gaujas dzelmē. Tika iesūtīti 655 darbi
no 85 skolām, no Maltas vidusskolas – 36 darbi, kuros bērni at-
tēloja upes iemītniekus, viņu dzīvi gan upes dzelmē, gan virs
ūdens. Pēc konkursa žūrijas vērtējuma Makarijs Aliks (1.b klase)
ieguva 1. vietu, Valērija Marjanova (1.b) 3. vietu, Aliks Semjo-
novs (1.b) Atzinību, Dmitrijs Pankovs (3.b) 2. vietu, Ignats Aliks
(3.b) 3. vietu (visiem skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče); Ksenija
Leiniša (5.b) ieguva 2. vietu, Elīna Oļševska (5.b) Atzinību, Elīna
Jonina (8.a) Atzinību, Marta Koroļonoka (6.a) Atzinību (visiem
skolotāja Antoņina Vasiļjeva).

Mūzikas skolā. 9. martā Maltas Mūzikas skolas vijoļspēles
klases audzēknes Agate Gžibovska (9. klase) un Everita Štekele
(8. klase) video formātā ierakstīja savu video dalībai 4. Latgales
jauno vijolnieku konkursā, ko rīko Ludzas mūzikas vidusskola.
Īpašs paldies Vjačeslavam Aleksejevam par palīdzību ieraksta
tapšanā. Gaidīsim rezultātus, kas tiks paziņoti 30. martā!

25. martā pie pieminekļa politiski represētajiem Maltā (skvērā
iepretim bibliotēkai) notiks piemiņas pasākums, kurā piedalīsies
arī MMS audzēkņi. bet 13. maijā plkst. 13.00 Lūznavā tiks godi-
nāti Rēzeknes novada Zelta pāri un pasākumā aicināti piedalīties
mūsu skolas pūšaminstrumentu un stīgu nodaļas audzēkņi.

Muzejā. 17. martā, Nacionālās pretošanās kustības piemiņas
dienā, Maltas iedzīvotāji pulcējās Rozentovā pie nacionālo par-
tizānu un viņu atbalstītāju piemiņas akmens, lai godinātu, atce-
rētos visus nacionālās pretošanās kustības dalībniekus. Klātbijušos
uzrunāja Zemessardzes 3. Latgales brigādes kapteinis, kapelāns,
priesteris Rinalds Broks. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes
«Maltas apvienības pārvalde» vadītājs Edgars Blinovs uzrunā
atzinīgi novērtēja to, ka Maltā cilvēki uztur dzīvu nacionālo par-
tizānu un viņu atbalstītāju piemiņu. Apkopojot Maltas pagastā
piemiņu par nacionālo partizānu brīvības cīņām, pavērās jauna
lappuse: Gunāra Smeiļa ģimene (tēvs Jānis, onkulis Pēteris, vec-
mamma Solomeja) bijuši nacionālās pretošanās grupas «Tēvze-
mes aizstāvji – Latvijas partizāni» dalībnieki. Paldies visiem,
kuri palīdzēja radīt pasākuma gaisotni: Skaidrītei Babrei, par
jauko muzicēšanu Rēzeknes novada speciālās pamatskolas jau-
niešiem Ņikitam un Mihailam Pozdņakiem (Jura Dervanova va-
dībā), saka Maltas vēstures muzeja vadītāja Silvija Pīgožne.

Bibliotēkā. Martā bibliotēkā bija skatāmas izstādes: «Sie-
vietes, ar kurām lepojamies», «25. marts Komunistiskā genocīda
upuru Piemiņas diena», grāmatu un rotaļlietu izstāde «Ak, šie
kaķi!», pusaudžiem un jauniešiem izstāde «Iepazīsti ūdens pa-
sauli». Tāpat bibliotēka izsludina akciju «Sēklu mainītava» 
un aicina lasītājus mainīties ar puķu vai dārzeņu sēklām, kas šo-
sezon pašiem nebūs nepieciešamas. Esi aktīvs! Vienam lieks, ot-
ram prieks!

Maltas BJC ir sagatavoti divi iniciatīvu projekti, kas tiks ie-
sniegti Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes projektu konkursos:
«Maltas jaunais gardēdis» un «Jauniešu volejbola vakars». 
Savukārt aprīļa sākumā BJC plāno Putnu dienas ar dažādām ak-
tivitātēm – radošām meistardarbnīcām būrīšu izgatavošanā un
apgleznošanā.

«Mums ir paveicies, jo Malta ir lielo ceļu krustce-
lēs, kas neļauj norimt rosībai un dzīvības elpai. Visi
kaut kur brauc, dodas, steidzas. Lielajās krustcelēs iz-
kāpjot, tu ieraugi pazīstamo veikaliņu logus, aptieku,
autobusu pieturas namiņu, seno, balto mūra ēku, un
zini, ka esi mājās,» tik izjusti un patriotiski esejā «Kā
var tevi nemīlēt, Malta» raksta maltēniete, dzejniece,
novadpētniece, bibliotekāre Elvīra Pinka. 

Borovajas sādža pēc Pēterburgas–Varšavas šosejas
ierīkošanas 1836. gadā kļuva par svarīgu ceļu krusto-
jumu, ievērojami pieauga biznesa, tirdzniecības un
transporta apjomi. Krustcelēs atradās nozīmīgas ēkas:
Zirgu pasta stacijas ēku komplekss (pirmā mūra māja
ciematā, vēlāk parādījās tirgotavas un veikali), Pētera
Stroda fotodarbnīca (Stacijas ielas sākumā), 20. gs.
50. gados pat tipogrāfija (Stacijas ielā 90), 90. gados –
ciema padome u.c. iestādes.

Tirdzniecības ziņā 20. gs. 30. gados slavens bija
iknedēļas «Borovys tiergs» (mūsdienās tradīcijas tur-
pinājums ir pie KN notiekošais «Borovys godatiergs»
pavasarī un rudenī). Maltas vēstures muzejā vērtīgas
liecības ir atstājusi Regīna Gribuste: pašā Maltas centrā
bijusi Zeideļu beķereja (par vienreizēju bulciņu smaržu
zināja stāstīt arī Klāra Kondrova), blakus tai līdz Sta-
cijas ielai bija veikali. Bijušajā Zirgu pasta ēkā bija
desu darbnīca, krogs, audumu veikals, pretī  tam – Še-
cera veikals, aiz tagadējās autoostas – Salceviča veikals. 

Krustceļu vēstures liecības mūsdienas ir gleznoju-
mi uz ēku sienām Maltas centrā: 2016. gadā ēku 
1. maija ielā 50 apgleznoja mākslinieces Grieta But-
jankova un Anastasija Bikova, bet 2021. gadā, 
svinot Eiropas kultūras mantojuma dienas uz jaun -
atvērtā «Borovys krūga» sienas tapa vēl viens glezno-

jums, tā autore ir māksliniece Jana Indričāne. 
Laiks visā ienes savas korekcijas, bet krustceļu

vieta Maltā joprojām atgādina, ka ciematam ir gan vēs-
ture, gan tagadne! (Plašāku rakstu lasiet www.malta.lv)

PALDIES visiem, kas atsaucās aicinājumam ziedot Ukrainas cilvēkiem nepieciešamās lietas. Labda-
rības punktā Maltas KN tika savāktas 42 kastes, kas tiks nogādātas Mizhhirska Tirban ciema padomei
Zakarpatijas reģionā, no kura Rēzeknes novads saņēma palīdzības lūgumu.

KN: līdz 8. aprīlim pie parādes durvīm – fotostūrītis «Sa-
jūti Dievieti sevī», bet līdz 14. aprīlim foajē fotogrāfiju izstāde:
Valērija  Orlova «Ziemīgā Malta» un Līgas Viļumas «Nepa-
rastie mirkļi».

Muzejā: līdz 22. aprīlim apskatāma maltēnieša Aleksandra
Visocka keramikas darbi, bet līdz 29. aprīlim – mākslinieka
Jāņa Igoveņa gleznu izstāde «Latgales ainavas un ziedi».

Bibliotēkā: no 18. līdz 24. aprīlim «Bibliotēku nedēļa
2022». Motīvs – Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!
Piedāvāsim atbilstošus pasākumus pieaugušajiem un bērniem.

Aktualitātes īsumā Maltas trešā rozīnīte – krustceles [krystceli]

Maltas pagastā iedibināta skaista tradīcija – svinēt
Kāzu jubilejas, un šogad tika pieteikti astoņi kāzu jubi-
lāru pāri: Sandra un Normunds Štekeli (20 gadi); Inese
un Oļģerts Leitāni (20 gadi); Larisa un Vjačeslavs Jer-
molajevi  (25 gadi); Ļubova un Anatolijs Jasinski (25
gadi); Elīna un Sergejs Kazaki (35  gadi); Anna un
Jānis Babri (45 gadi); Katja un Vladislavs Gribusti (50
gadi); Ludmila un Vilis Kuzņecovi (50 gadi).

Katram pārim tika veltīts muzikāls apsveikums,
Maltas Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu sagata-
vots. Skanēja: J. Mediņa «Romance», Maksimova «Ve-
nēcija», Zerkoviča «Tango», mūzika no kinofilmas «Il-
gais ceļš kāpās», ko izpildīja vijoles solo Everita
Štekele, vijolnieku trio (Agate Gžibovska, Everita Šte-
kele, Ksenija Šmaukstele), pedagoģe Ilona Dervanova;
pūšaminstrumentu ansamblis (Lauris Antiņš, Adrians

Romanovs, Vlads Ulass, Juris Dervanovs), pedagogs
Juris Dervanovs, kocertmeistari – Ludmila Semjonova,
Tatjana Nagle, Normunds Štekels. Pirmoreiz vīru mu-
zikālais duets – mūzikas skolas direktora Normunda
Štekela (klavieres un balss) un pūšaminstrumentu kla-
ses pedagoga Jura Dervanova (saksofons) muzikālais
pārsteigums ar R. Paula dziesmu «Mežrozīte» un gru-
pas «Leduszieds» dziesmu «Apvij rokas ap mani».
Skaists bija deju kolektīva «Rutuļi» vadītājas Rutas
Mikus veidotais un tā pāru (Sandra un Normunds Šte-
keli, Skaidrīte un Dainis Babri, Marina Liepiņa un
Aleksandrs Černiševs) izjustais vēstījums kustībā un
dejā, izdzīvojot M. Zālītes un U. Marhilēviča  dziesmu
«Un tūkstoškārt» un «Vārdi, kas mūžīgi skan» sižetus.
Paldies visiem, kas pielika roku, lai šie svētki izdotos,
saka Maltas KN vadītāja Elīna Prusaka.

Godināti astoņi pāri – šīgada Kāzu jubilāri

11. martā Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē
tika godināti aktīvākie Rēzeknes novada jaunieši, jau-
natnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki. Tika
pasniegti apbalvojumi sešās nominācijās, kam kopumā
bija pieteikti 36 nominanti. Katrs uzvarētājs saņēma
balvu – no koka veidotas stilizētas kāpnes. 

Nominācijā «Gada jaunais mākslinieks» galvenā
balva Millai Ketijai Seņkovai (viņa ir atsaucīga, atbil-
dīga, radoša, zinātkāra skolniece, kura pagājušajā gadā
labprāt piedalījās gan skolas dzīvē, gan arī ārpusskolas
aktivitātēs. Meitene ir laba zīmētāja, tautas deju dejo-
tāja, apmeklējusi Maltas Mūzikas skolu, izmēģinājusi
aktrises lomu filmā «Piļsāta pi upis»). Nominācijā
«Gada aktīvākais pagasts 2021» 1. vietā Mākoņkalna
pagasts, 2. – Dricānu pagasts, bet 3. – Kaunatas un
Maltas pagasti. Nominācijā «Gada skolēns» tika iz-
virzīts arī Marks Tučs no Maltas vidusskolas.

«Jaunatnes gada balva» – divās nominācijās
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