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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Aktivitātes iestādēs februārī
Mūzikas skolā materiālo līdzekļu atjaunošanas ietvaros iegādāta

jauna klarnete un flauta mācību programmu realizācijai. Paralēli mā-
cībām instrumentālie ansambļi gatavojas koncertiem, konkursiem.
Maltas KN 12. martā paredzēts pasākums ar Mūzikas skolas līdzdalību.
Koncertā piedalīsies pūšaminstrumentu trio, vijoļspēles ansamblis un
Gabriela Smane (saksofons). Tāpat notiek gatavošanās vijolnieku kon-
kursam, kas paredzēts martā (attālināti) Ludzas Mūzikas pamatskolā,
informē skolas direktors Normunds Štekels.

Maltas PII «Dzīpariņš» notika sveču izstāde, tika meklēta intere-
santa informācija un fakti par svecēm un tapa daudz radošu bērnu dar-
biņu. 14. februārī jau tradicionāli tika svinēta Mīļdieniņa, kad samīļojam
un labus vārdus sakām saviem draugiem, grupas biedriem, skolotā-
jām… Bija iespēja nofotografēties foto stūrītī ar lielu Valentīndienas
sirdi. Šī diena ir labs iemesls atgādināt bērniem draudzības un mīlestības
nozīmi cilvēka dzīvē. Mudināt apskaut un samīļot savus ģimenes lo-
cekļus, mājdzīvnieciņus. Joprojām izmantots ziemīgais laiks bērnu āra
aktivitātēm. Gatavojamies svinēt Meteņus – pavadīt ziemu un sagaidīt
pavasari, informē iestādes vadītāja Alīna Čistjakova.

Maltas pagasta bibliotēkā tradicionāli viesojās pirmklasnieki, lai
iepazītu «māju, kurā dzīvo grāmatas», un šoreiz tie bija Maltas vidus-
skolas 1.b klases skolēni ar skolotāju Valentīnu Ružāni. Tāpat februārī
lasītājiem tika piedāvātas daudzas tematiskas izstādes: «Gaiša dega
uguntiņa» (veltīta Sveču dienai); «Pa mīlestības labirintiem», Sirsniņu
uznāciens» un «Mīlestības bultas saldas, lai tev garām neaiztrauc!» (Va-
lentīndienai); «Pazīstama un tautā iemīļota» (Māras Zālītes 70. jubilejai);
«Multfilmu varoņi grāmatās», informē bibliotekāre Elvīra Pinka. 

Muzejā mīlestības mēnesī tika celti gaismā cilvēku dzīvesstāsti
un nu muzeja lapā Facebook un mājaslapā www.malta.lv var izlasīt
par diviem mīlasstāstiem: Pirmā pasaules kara laikā 1918. gadā Ro-
zentovas muižas ēkā esošajā štābā dislocētā Vācu 428. kājinieku pulka
virsnieka Otto Ješa un sievas Annas Ješas saraksti, kā arī Otrā pasaules
kara lieciniekiem – Maltas pagasta Solomenkā dzīvojušās latgalietes
Sonjas Andručas un vācu armijas sakarnieka Bruno Rišova mīlestību.

Maltas BJC februāra sākumā valdīja Sveču dienas noskaņas, bet
3. februārī ciemojās un radoši darbojās 3.a klases skolēni ar skolotāju
Rasmu Dzeni. Pēc tam līdz pat 21. februārim bija pieejams romantis-
kais Valentīndienas fotostūrītis. Bet atzīmējot Dzimtās valodas dienu,
uzsākta Maltas 85. jubilejai veltīta aktivitāte «Valodas Latvijas Maltā»,
kuras rezultātā tiks veidots videosveiciens Maltai un maltēniešiem,
kas skanēs dažādās valodās, kuras vēsturiski esam dzirdējuši vai
pašlaik dzirdam mūsu Latvijas Maltā. Tāpat februārī atbalstīts Maltas
BJC projekts «Radošā atelpa» (piešķirti 250 eiro). Tā realizācijas laikā
tiks organizēts radošo darbnīcu cikls, kura laikā bērni un jaunieši
apgūs ziepju un sveču liešanas tehnikas, veidos punktiņu tehnikā man-
dalas un izmēģinās gleznu veidošanu fluīdu un enkaustikas mākslas
tehnikā, informē BJC metodiķe Inta Bule.

Vidusskolā. Maltas vidusskolas projekts «Ziedu burvība» atbalstīts
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes konkursā
par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās,
vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm. Tajā tiks iegādāts
inventārs un nepieciešamie materiāli, lai lietišķās mākslas pulciņā
«Māksla apkārt» varētu izgatavot dažādus ziedus. Plānots apgūt un
iemācīties jaunas tehnikas: 1) ēdiengatavošanā – skolnieces pašas ga-
tavos zefīru mīklu un radīs no tiem dažādus ziedus, no kuriem vēlāk
veidos ziedu pušķus; 2) rokdarbos: ziepju ziedu kompozīciju pagata-
vošana; Kanzashi tehnikā pagatavotas ziedu matu sprādzes, brošas;
ādas apstrādē pagatavotas ziedu brošas, somas piekariņi u.c.; tapošanas
tehnikā ziedu brošas, ziedu pušķi, informē dizaina un tehnoloģijas
skolotāja Rita Siņavska.

Līdz 1. jūnijam jāsakārto pastkastītes!
Maltas apvienības pārvaldes teritorijas ciematos un sādžās sa-

glabājušies kopējie pastkastīšu punkti, kuru vizuālais izskats ir vidi
degradējošs un vairs neatbilst sakārtotas pilsētvides prasībām. To
sliktais stāvoklis liedz arī pastniekam kārtīgi ievietot sūtījumu past -
kastītē. 

Maltas apvienības pārvalde lūdz Feimaņu, Lūznavas, Maltas,
Ozolaines, Pušas un Silmalas pagastu iedzīvotājus sakārtot savus 
pastkastīšu punktus un teritoriju ap tiem līdz 1. jūnijam. Vēlams, lai
pastkastīte būtu: novietota uz taisna, stabila pamata; bez rūsas un
mehāniskiem bojājumiem; krāsojums labā kvalitātē, vēlams dzeltenā
krāsā, lai nodrošinātu vienotu vides ainavu. Ja privātpersona nevēlas
turpmāk izmantot šo kopējo pastkastīšu punktu, tad pastkastīte jāierīko
pie sava privātīpašuma, izvēloties pastkastes dizainu atbilstoši savām
vēlmēm. Lai uzlabotu esošo situāciju, Maltas apvienības pārvaldē
tiks izveidota komisija, kura izvērtēs pastkastīšu punktu vizuālo stā-
vokli. Tie pastkastīšu punkti, kuru izskats neiekļausies apkārtējā vidē
un neatbildīs prasībām, tiks demontēti. 

Otrā «Latvijas Maltas rozīnīte» – MALTAS UPE 
Turpinot rakstu sēriju, veltītu Maltas nosaukuma

85. gadadienai, Maltas vēstures muzejs vēlas celt
gaismā mazāk zināmus faktus. Daudzu vēsturisku no-
tikumu lieciniece – vairāk nekā 100 kilometrus līku-
mojoša kā slaika Latgales josta, Maltas upe ir robežupe
vairākiem pagastiem, kuras krastos atrodas daudzas
apdzīvotas vietas, viena no lielākajām ir tieši Malta.

1583. gada ilustrācija ir senākais zināmais do-
kuments, kurā minēta Maltas upe un Maltas viet-
vārds. Senatnē Maltas upe atradās pie skaistās Ro-
zentovas muižas, tāpat avoti liecina, ka pa Maltas
upi tika pludināti koki uz Lubāna ezeru, bet tālāk
pa Aivieksti un Daugavu – uz Rīgu. Daudz faktu
par šo upi roda mi periodikā, piemēram, «Latgales
Vēstnesī», 11.07.1939. – «Cieši pieglaudies līkumotai
upei, dus Maltas ciems. [..] Biedrības nams uzkalniņā,
bet lejā caur stāvajiem kokiem un krūmiem apaugu-
šajiem gleznainajiem krastiem steidz straujā Maltas
upe uz visu upju un strautu ilgu piepildījumu – jūru.»
Tāpat periodika liecina, ka uz upes reiz esot bijis ie-
rīkots slidlaukums («Pa Staļina ceļu» (18.12.1945.)),
bet Nikoļska mežā pie Maltas upes nepilnu kilometru
no Maltas dzelzceļa stacijas 1937. gadā notikusi
skautu nometne («Latgales Vēstnesis» (28.06.1937.)).

Maltas upe čalo arī pagasta himnā («Upes krēslā
krastu lakstīgalas/ Jaunu siržu noslēpumus pauž.
Balti ziedi upes ievām,/ Balti mūsu sapņi zied.) Tā-
pat tā iedvesmojusi Maltas dzejniekus, kuri tai vel-

tījuši šādas rindas: «Kaut kur pie Maltas upes/ Mums
likteņdzirnas maļ.. Kaut Vidusjūras nava,/ Vien klu-
sās Maltas krasts» (Kornēlijs Kovaļevskis), «Tu
plūsti gadsimtiem ilgi,/ Caur ziedošām ielejām,/
Caur takām vientuļām,.. Nu tad brienu tavos ūdeņos/
Senos noslēpumus rast...» (Edgars Stepiņš), Malta –
«Maltupes ievu smaržās, putnu sudrabskaņās esi
reibusi» (Anna Šīrone) u.c. Arī Maltas pagastā dzi-
mušās literātes Veronikas Tenčas-Goldmanes poēmā
prozā «Pastareite» pieminēta Maltas upe.

Skaistu tradīciju iedibinājis Maltas KN, kad katru
gadu Līgosvētkos Maltas upē tiek palaisti vainadziņi.
Bet 2017. gada maijā laukumā aiz kultūras nama,
kur līkumu met Maltas upe, tika iestādīti 14 ozoli,
veltīti Latvijas simtgadei! Ticēsim, ka tie šalks sim-
tiem gadu kopkorī ar Maltas upes ūdeņu čalām...

Par Maltas pagasta pārvaldes budžetu 2022. gadam
Rēzeknes novada pašvaldība 27. janvārī apstip-

rināja budžetu 2022. gadam. Maltas pagasta pār-
valdes budžets 2022. gadam kopā ar atlikumu uz
gada sākumu un plānoto aizņēmumu ir: ieņēmumi –
2 268 801 eiro, izdevumi kopā ar aizņēmumu at-
maksu – 2 268 801 eiro.

Plānotie kapitālie ieguldījumi 2022. gadā –
kopā 380 177 eiro: Maltas vidusskolai: interaktī-
vais displejs (86 collu) ar klasiskās tāfeles funkciju,
17 stacionārie datori datorklasei, divi portatīvie da-
toru uzlādes skapji, kosmētiskais remonts 1. un 
2. stāva vestibilā, kāpņu remonts 2. korpusā. Mū-
zikas skolā tiks iegādāta klarnete un flauta. Maltas
BJC: divu stacionāro datoru iegāde un ēkas siltinā-
šanas tehniskais projekts (būvdarbus finansēs no-
vads). PII: žoga un 3 vārtu atjaunošana, portatīvā
datora iegāde un ēkas pārbūves darbu tehniskais
projekts. KN: Stacionārais dators, pārnēsājamais
projektors, sistēmas bloks, gājēju celiņa izbūve ap
KN, tehniskā projekta izstrāde un tiltiņa izbūve pār
Maltas upi (gājēju). Tāpat plānots: gājēju ietves
ierīkošana Skolas 21 – Brīvības – Jaunatnes ielu
krustojumā, gājēju ietves Skolas – Brīvības – 
1. maija ielā (projekts, būvdarbi); rotaļu laukuma
projektēšana un uzstādīšana F. Trasuna un Skolas
ielas krustojumā; traktora iegāde ceļu uzturēšanai;
Zamostje 10 ēkas pārbūves tehniskais projekts (no-
vada finansējums); Klāras Kondrovas iela 2, stāv-
laukuma atjaunošana (SAC Malta, novada finansē-
jums 12 000 eiro); K. Barona ielas rekonstrukcijas
būvuzraudzība. Citi lielākie plānotie darbi un ie-
guldījumi: bīstamo koku zāģēšana (20 gab.); grā-
matas par Juri Gaigalu izdošana (Maltas vēstures
muzejs), iekštelpu remonts (kabinets, palīgtelpa, di-
vas priekštelpas) muzejā; skaņas izolācijas paneļi
51 gab. 3 mācību kabinetiem mūzikas skolā; durvju
uz parku nomaiņa, jumtiņa un pakāpienu pret durvīm

remonts, parādes durvju, jumtiņa krāsošana, kāpņu
uz 2 stāvu atjaunošana kultūras namā; durvju un ra-
diatoru nomaiņa BJC iekštelpās; Forbo grīdas se-
gumi Sarlon vidusskolā 1. un 2. korpusa foajē; āra
kāpņu remonts pagasta ēkai.

Plānotās investīcijas, projekti 2023. gadā: Sta-
cijas un Skolas ielas rekonstrukcija; asfalta ieklāšana
Ceriņu un Celtnieku ielā; dziļurbuma izbūve Ro-
zentovas kapsētā; Upmalas ielas apgaismojums (pro-
jekts, būvdarbi); bērnu karuseļi 6 gab. (Skolas, Brī-
vības, Kalnu, Jaunatnes ielā, Černostje, Zamostje)
un bērnu šūpoles 4 gab. (Jaunatnes iela, Skolas iela
21, Zamostje, Černostje); suņu pastaigu laukuma
izveide Maltā; ielu apgaismojuma elementu maiņa
uz energoefektīvākiem; atpūtas vietas labiekārtošana
Sauliķu (Maltas) ezera krastā; Rozentovas parka at-
tīstība; galdu, soliņu un smilškastes komplekta ie-
gāde Černostes ezera pludmalei; veco stabu demon-
tāža apkārt Maltas stadionam un jauna žoga izbūve;
sakārtoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpa-
galmi Maltā pašvaldības zemēs (stāvvietas, ener-
goefektīvs apgaismojums u.c.); bīstamo koku zāģē-
šana (20 gab.) Maltas pagastā.

Maltas pagasts ir viens no novada lielākajiem
pagastiem, šeit dzīvo 2664 iedzīvotāji (par 45 cilvē-
kiem mazāk nekā 2021. gadā) jeb 10,5 % no kopējā
Rēzeknes novada iedzīvotāju skaita, novadā kopā ir
25 390 iedzīvotāji. Bezdarbnieku skaits ir 191 bez-
darbnieks uz 2021. gada beigām. Pagastā iestādēs
strādā 112 darbinieki. Pagasta pārvalde apsaimnieko
14 pagasta ceļus un 26 ielas, kuru kopējais garums
ir 47,275 km (ceļi – 29,08 km, ielas – 18,195 km).
Ceļu uzturēšanai un remontiem 2022. gadā paredzēti
158 801 eiro. 2022. gadā pagastam ir iedalītas 
8 APSD (algotie pagaidu sabiedriskie darbi) vietas. 

(Sagatavoja Maltas apvienības pārvaldes galvenās
grāmatvedes vietniece Jevģēnija Grišuļonoka.)

Maltas KN martā:
12. martā plkst. 16.00 kāzu jubilāru godināšanas pasākums. Tiksimies ar Maltas pagasta pāriem,

kas šogad svin 20, 25, 35, 45 un 50 gadu kopdzīves gadadienu. Ieeja – bez maksas.
19. martā plkst. 16.00 Jāzepa dienā Maltā – «Plociņu Mases festivāls». Tālr. saziņai 26117782.
25. martā plkst. 19.00 vēsturiskā daudzsēriju filma «Emīlija. Latvijas preses karaliene», 1. un 

2. sērija. Ieejas biļete – 3 eiro. Uzziņas pa tālr. 26117782. (3. un 4. sērija – 1. aprīlī, 5. un 6. sērija – 8. aprīlī.)
Maltas KN logos no 1. līdz 8. aprīlim – fotokonkursa «Neparastie mirkļi» dalībnieku Līgas Viļumas

un Valērija Orlova fotogrāfiju izstāde.

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.


