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Maltai šogad – 80!

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Bibliotēku nedēļā (17.–23. ap -
rīlī) Maltas pagasta bibliotēkā no -
tikuši divi lielāki pasākumi. Bib-
liotēkas vadītāja Ērika Grigorje -
va informē, ka 21. aprīlī Maltas
pagasta bibliotēkā norisinājās Rē -
zeknes reģiona novadu bibliotēku
darbinieku pieredzes apmaiņas iz -
braukuma seminārs. 

Tā tēma sasaucās ar bibliotēku
nedēļas vadmotīvu – «Bibliotēkas
un sabiedrība: vienotas kopīgiem
mērķiem». Un tiešām – lai veik s mī -
gi funkcionētu un atbilstu mūs -
dienu lasītāja vajadzībām un vēl-
mēm, jārod atgriezeniskā saite
starp bibliotēku un sabiedrību. Se -
mināra laikā tika pārrunāti gan
aktuālie darba jautājumi, gan ak -
tīvi diskutēts par bibliotēku pa-
kalpojumiem un iespējām. Būtis -
ka semināra daļa tika veltīta jau-
tājumam par bērnu un jauniešu
pie saistīšanu bibliotēkai, kā bērnos
radīt interesi par grāmatām un la-
sīšanu. Maltas bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļas bibliotekāres
Antoņinas Krūzas sagatavotajā pre -
 zentācijā «Pirmsskolas, skolas un
bibliotēkas sadarbība lasītprie ka
veicināšanā» kolēģes tika iepazīs -
tinātas ar Maltas bibliotēkas pie -
redzi lasīšanas veicināšanā bēr nu
un jauniešu vidū.

«Šādi pieredzes apmaiņas iz-
braukuma semināri ir arī lieliska
iespēja, kā bibliotekāram izrau -
ties no ikdienas rutīnas, klātienē
redzēt un novērtēt kolēģu darbu,
smelties iedvesmu un enerģiju, rast
jaunas idejas turpmākajam dar -

bam. Paldies visām kolēģēm par
atsaucību un dalību seminārā!» sa -
ka Ē. Grigorjeva.

Savukārt Maltas pagasta bib-
liotekāre Elvīra Pinka pastāstīja,
ka bibliotēkā uzņemta leļļu meis -
tare Inguna Radziņa – Jūrmalas
pilsētas Dubultu bērnu bibliotēkas
vadītāja un Jūrmalas teātra aktrise.

«Viņa pati darina lelles un ar
tām izrāda iestudējumus. Tās ir gan
grāmatu varoņi, gan pašas māks li -
nieces izdomātas. Pie mums viņa
bija ieradusies ar raganu Vin niju
un viņas runci Vilbūru, runci Pun -
ci un pelēnu Seimūru, zīmuļēdāju
Šļumburiņu, zaķi Bezausi un cāli
Garausi. Vēl bija runājošā kleita,
miedziņš, velns un citi va roņi. 

Kā sākusies Ingunas aizrauša -
nās ar leļļu darināšanu? Sākumā,
vadot pasākumus bērniem, viņa
pati pārģērbusies par kādu grāma -
tu varoni. Vēlāk izgatavoja grā -
ma tu tārpiņu, kuram, svinot dzim -

ša nas dienu, saradās draugu pulks.
Tā pirms 30 gadiem sākās Ingunas
Radziņas leļļu teātris. Ar saviem
atraktīvajiem draugiem viņa vie-
sojusies arī mūsu pusē – Preiļos. 

Pasākums izdevās sirsnīgs un
jauks. Mazie lasītāji mirdzošām
acīm vēroja, kā no pasaku maisa
viens pēc otra izkāpa pasaku tēli –
gan spocīgi jocīgi, gan labi zi -
nāmi, bet tik un tā visi ļoti mīļi.
Tur klāt arī pats pasaku maiss ne -
bija nekāds parasts maiss – beigās
tas pārvērtās par miega zaķi. Arī
pati leļļu meistare bija gandarīta
par iespēju parotaļāties ar mūsu
brīnišķīgajiem bērniem. Māksli-
nieces darbošanās ar pirmsskolas
un sākumskolas bērniem bija lie -
lisks piemērs tam, kā gan biblio-
tekāri, gan pedagogi, gan vecāki
var likt lietā fantāziju un caur ro -
taļu radīt bērnos interesi par grā -
matām un lasīšanu.» 

Bibliotēku nedēļā Maltā – Rēzeknes reģiona
bibliotekāru seminārs un leļļu meistares viesošanās
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20. aprīlī Maltas kultūras na mā,
kur pirms dažiem gadiem izbei -
dzās festivāla «Varavīksne» krāsas,
sāka riņķot atjaunināts pasākums
«Pavasara Karuselis», kurā bērni
ar smagiem garīgās attīstības trau -
cējumiem var publiski izpausties
dziesmās, dejās, teatralizētās aini -
ņās, muzicēšanā. 

Latgales reģiona speciālās
sko las uzstāties bija deleģējušas
savus talantīgākos un artistiskākos
«C» klašu skolēnus. Paldies par
uzstā šanos un jauku kopā būšanu
Alek sandrovas, Baltinavas Kris-
tīgajai, Ezersalas, Medumu, Rudzā -
tu inter nātpamatskolām un Rēzek -
nes internātpamatskolai–attīstī -
bas cent ram. Ar augstu vērtējumu
jāatzīmē arī tas darbs, ko paveica
radošā ko manda no Maltas speciā -
lās internātpamatskolas «C» kla -
šu struktūrvienības un piesaistītie

neaizvie tojamie speciālisti no citu
mācību programmu metodiska -
jām komisijām. Pa sākuma prog-
ramma bija saturiski un emocio -
nāli daudzvei dīga un sirsnīga, arī
organizatoris kais un tehniskais
nodrošinājums bija pār domāts un
precīzs. Jauno tradīciju stiprinās
pasākumam «Pa vasara Karuse -
lis» radītā vizuālā identitāte un
pat īpaša himna.

Programmas otrā daļa pulcēja
bērnus uz kopīgām pusdienām, vē -
 lāk notika muzikālas rotaļas, pie-
miņas balvu dalīšana un dejas.
Kaut arī ne vie na uzstāšanās Maltas
speciā lās internātpamatskolas pa -
sāku mā neti ka salīdzināta un rin -
dota reitin gos, tomēr šādas skates
ir drošs un objek tīvs veids, kā lī -
dzīgu skolu pedagogi var izvērtēt
savu profesionālo un ra došo va-
rēšanu. Uz tikšanos nākošgad!

Savukārt Maltas speciālās inter -
nātpamatskolas mūzikas skolotājs
Juris Dervanovs informē, ka mūsu
jaunie talanti 11. aprīlī Rēzeknes
novadu pārstāvēja XXI Integratīva -
jā mākslas festivālā «Nāc līdzās» –
Rīgas Lielkoncertā Stradiņa uni-
versitātes Lielajā aulā, kur piedalī -
jās vairāk nekā 400 dalībnieku no
vi siem Latvijas reģioniem. Audzēk -
ni bija gandarīti par labi padarītu
darbu, kas vainagojās ar teicamu
re zultātu. Skolēni ar interesi pētīja
uzdāvināto grezno grāmatu «Foto -
albums «Nāc līdzās» 20 gadi»,
ku  rā viņi iepazinās ar Maltas spe-
ciālās internātpamatskolas skolēnu
uzstāšanās vēsturiskiem momen -
tiem 10 gadu garumā, ar kuriem
mēs arī lepojamies!

Georgs Ignatjevs,
Maltas speciālās internātpamat-

skolas direktors

Latgales reģiona speciālo skolu talanti 
pulcējas «Pavasara Karuselī» Maltā

19. aprīlī noslēdzās konkursa vidusskolēniem «Erudīts 2017»
piecu spēļu cikls. Šajā mācību gadā Rēzeknes novada un Viļā nu no -
vada skolēnu komandas meklē ja atbildes uz jautājumiem par un ap
Latvijas kultūrvēsturiska jiem novadiem. Konkursā pieda lījās 12 ko -
mandas, tostarp trīs ko mandas no Maltas vidusskolas. 

Kopvērtējumā ar 160 punk tiem uzvaru jau otro gadu pēc kār tas
izcīnīja Nautrēnu vidussko las I komanda (Kārlis Barkāns, Kristīne
Laizāne, Kristīne Gailu ma, Armands Ivulāns, Sandra Timša un
Amanda Lele). 

2. vietā ar 152,5 punktiem ierindojās Maltas vidusskolas I ko -
manda, savukārt 3. vietu ieguva Nautrēnu vidusskolas II koman da.
Pateicībā par piedalīšanos Rē zeknes novada pašvaldība visām erudītu
komandām 2. jūnijā dā vinās ekskursiju uz Igauniju, kur skolēni varēs
apmeklēt Tartu vecpilsētu, Ledus laikmeta centru un AHHAA zi -
nātnes centru, kā arī uzkāpt Munameģī.

Maltas vidusskolas komandai – 
2. vieta konkursā «Erudīts 2017»
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Maltas PII «Dzīpariņš»  aicina uz izstādi un Vecāku dienu
Pagājušas Lieldienas, zaķi aizlekuši, taču pozitīvās emocijas un padarītais darbs dod enerģiju jaunām

aktivitātēm, jauniem plāniem.
Godinot mūsu iestādes jauno nosaukumu «Dzīpariņš», bērnu vecā kiem lūdzam atbalstu un līdzdalību izstā -

des veidošanā no dzīpariņiem (vilnas diegiem). Darbiņš var būt: dziju lelle, aplikācija, kolāža, adījums, kamoliņu
pārvērtības... jebkas, kas rosina fantāziju. Izstādi plānojam izlikt aplūkošanai, sākot ar 5. maiju. Savukārt 
8. maijā iestādē notiks Vecāku diena. Aicinām vecākus nākt ekskursijā pa iestādi, piedalīties rotaļnodarbībās,
satikties ar iestādes darbiniekiem.

Alīna Čistjakova, Maltas PII «Dzīpariņš» vadītāja 

Spēlēs kapela «Malta» (Normunda Štekela vadībā);
Sumināsim Maltas šīgada astoņdesmitgadniekus;

Atklāsim fotoizstādi «Fotoportreti»;
Godāsim maizīti kopā ar Aglonas muzeja saimnieci Viju Kudiņu;

Pateiksimies Maltas novadpētniekiem.
Pasākumu atbalsta SIA «Salmiņi Agro» vadītājs Gunārs Smeilis.

SIMTGADES OZOLU STĀDĪŠANA
Baltā galdauta svētkos

4. maijā plkst. 11.00 laukumā pie Maltas KN

Dziedāsim spēka dziesmas Latvijai
kopā ar kapelu «Malta», pūtēju orķestri «Vikords».

Ar literāru kompozīciju «Latvija – spēkozolu zeme» –
uzrunās dzejas teātris  «Domugrauds» un aicinās piedalīties

«Laba vēlējumu» akcijā.
Draudzīgas sarunas pie siltas tējas un gardas miežu putras.

28.aprilis 2017_VIETEJA  27.04.2017.  17:10  Page 15



Piektdiena, 28. aprīlis, 2017

16

«Maltas Ziņas»

Maltas jubilejas gadā Maltas vēstures muzejs ceļ go -
dā un lepojas ar Maltas cilvēku sasniegumiem, interesēm,
hobijiem. Aprīlī dižojamies ar Maltas rotkaļu un metāl -
kalēju prasmēm.

Metālkalējs Leopolds Babris muzeja izstādei piedā vā -
ja krāšņus lukturus un svečturus. Šo prasmi viņš apgu vis
pašmācības ceļā, ar to nodarbojoties no darba brīvajā laikā.

Pedagogs un rotkalis Rihards Ciblis jau ilgus gadus
nodarbojas ar arheoloģisko materiālu pētniecību un pats
izgatavo latgaļu rotas. Nozīmīgs devums jauniešu izglīto -
šanā ir ne tikai rotaslietu izgatavošana, bet arī iepazīstinā -
šana ar seno latgaļu bagāto un skaisto kultūras mantojumu.
Tie maltēnieši, kuri seko līdzi un priecājas par savu cil -
vēku sasniegumiem, zina, ka Rihards Ciblis izveidojis
audzēkņu rotkaļu studiju «Dzeļi», kas veiksmīgi darbojas
vairāk nekā 25 gadus. Labs apmācības komplekss, izstā -
žu zāle «Seno latgaļu rotas» Maltas vidusskolā. Pieredzi
rotu izgatavošanā apkopojis grāmatā «Kalsim rotas». Mal -
tas vēstures muzejā šī ir jau otrā R. Cibļa seno latgaļu rotu
izstāde. 

Aleksandram Lubānam ikdienas gaitas paiet, strā -
dājot Austrumlatgales virsmežniecībā, savukārt no darba
brīvajā laikā viņš kļūst par «Kroma kolna bruolistes» vir -
saiti. Bruoliste apvieno cilvēkus, kuri interesējas par Lat -
ga les senvēsturi un popularizē tā laika vidi, tērpus, iero -
čus, iedzīves priekšmetus. Pirmās saktas Aleksandram nā -
ca no Riharda Cibļa. Aleksandrs pamazām pats sāka vei dot
gredzentiņus, spirālītes sagšām. No Rihar da viņš daudz mā -
 cījās dažādus rotu gatavošanas noslēpumus, un pašlaik

Aleksandra darinātās latgaļu rotas ar lepnumu nēsā viņa
trīs meitas un sieva, bruolistes biedri. Aleksandrs seno lat -
gaļu kultūru un tradīcijas popularizē Latvijā un starptautiskā
mērogā un par to 2014. gadā saņēma prestižo latgaliešu
kultūras gada balvu «Boņuks».

Viņa veidoto latgaļu rotu personālizstādes bijušas
Alūksnes un Ludzas muzejā. Bet pasākumā Maltas mu ze -
jā piedalījās Maltas vidusskolas 12. klases skolniece Tat -
jana Tarakanova ar zinātniski pētniecisko darbu «Latvju
zīmes Antonopoles un Kristapiņu apbedījumu rotās un to
raksturojums». Tatjana ar lielu interesi nākamajā dienā
pēc izstādes atklāšanas pievienojās ekspedīcijai, ko orga -
nizēja Aleksandrs Lubāns. Kopā ar profesoru Juri Urtānu
devāmies pa Pušas, Maltas vēlā neolīta Leimanišķu ap met -
nes vietu un diviem tuvumā esošiem pilskalniem – Ba -
terijas un Leimanišķu pilskalnu (Barsuku alas), Lopatišķu
Karņecka kalnu, Mākoņkalna pilskalniem. Vēstures inte-
resentiem ekspedīcija bija vērtīga un aizraujoša.

Maltas rotkaļu un metālkalēja izstāde Maltas vēstures
muzejā ir apskatāma visu aprīļa mēnesi. 

Silvija Pīgožne, Maltas vēstures muzeja vadītāja

21. aprīlī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notika vēl
nebijis pasākums – Pirmais Pasaules avīžu salidojums
jeb tika atklāta izstāde, kurā apkopotas avīzes no vairāk
nekā 50 valstīm. Uz pasākumu bija ieradu šies arī vairāk nekā 
50 viesi, kuri ar interesi gan škurināja neparas tās avīzes, gan
arī klausījās kolekcijas autores sagatavoto prezentāciju.

Šī salidojuma un kolekcijas veidotāja ir Skaidrīte Svik -
ša – filoloģijas maģistre, žurnāliste, daudzu grāmatu redak -
tore un korektore, kā arī Žurnālistikas pulciņa vadītāja
Maltas Bērnu un jauniešu centrā. Un, kā viņa atzina, tad
šī iecere radusies, sākot strādāt tieši ar šī pulciņa jaunie -
šiem pirms diviem gadiem. 

«Mūsdienu jauniešus ir grūti ar kaut ko pārsteigt, tomēr
avīze no Honkongas to spēja. Bet pērngad Rēzeknes
Centrālajā bibliotēkā uzrunāja mani un piedāvāja rīkot
avīžu izstādi, tad nu aktīvāk pievērsos meklējumiem. Vis-
lielākais paldies maniem radiem, draugiem, kolēģiem un
viņu paziņām – ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, kurus
«inficēju» ar avīžu meklēšanu un kuri, kā atzīst paši,
tagad uz avīzēm skatās pilnīgi citām acīm! Īpašs paldies
Danielai Lozdai, kura bija lielisks koordinators daudzu
avīžu meklēšanā! 

Pateicos arī visiem pasākumā klātbijušajiem: īpaši mei -
tiņai Selīnai, kura palīdzēja avīžu kārtošanā, LKC izdev -
niecības vadītājam Jānim Elkšņa kungam, tēlniecei Svet -
lanai Skačkovai-Marčenko, Maltas BJC pārstāvjiem, ma -
niem kolēģiem avīzēs, Rēzeknes pilsētas domē, paldies
viesiem no Varakļāniem un Annai Babres kundzei no
Maltas, kā arī visiem pārējiem,» saka S. Svikša. «Izstā -
des mērķis bija tikties ar lieliskajiem avīžpalīgiem, pa -
teikties viņiem, kā arī ļaut citiem paplašināt redzeslo ku,
pastāstīt, cik neparastas var būt avīzes citās valstīs.»
Daudz jaunu faktu par avīzēm atklāja prezentācija, ļaujot
iepazīt gan žurnālistikas terminus, gan viņu profe sijas
aizkulises, jo izstādes autore žurnālistikas jomā dar bojas
jau gandrīz 20 gadus.

Pasākumā par muzikālo noskaņu gādāja Skaidrītes ko lē -
ģe Inga Kaļva un krustmeita Laura Svikša. Bet Maltas
BJC metodiķe Inta Bule visus izkustināja aktivitātē, kur
bija jāatveido sava vārda burts. Bet mazākie apmeklētāji
varēja ar burtiņiem apgleznot sejiņas (meistare Tatjana
Višņakova) vai meistardarbnīcā sataisīt avīžpildspalvas
Silmalas KN vadītājas Natālijas Stafeckas vadībā.

Izstādes atklāšana izvērtās ļoti sirsnīga, emocionāla,

jo sapulcējās cilvēki, kuri augstu vērtē gan autori, gan arī
ir sapratuši avīžu nozīmību. Izstāde apskatāma Rēzek nes
CB līdz 6. maijam, un jāpiebilst, ka tajā ir arī žurnāli un
citi interesanti drukātie izdevumi. Bet, ja vēlies iesais -
tīties kolekcijas pilnveidē, zvani (tālr. 29263367) un Tu
pie dalīsies neparastas dāvanas Latvijai veidošanā!

Ruta Suseja, 
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas vadītājas vietniece

Muzejā – Maltas rotkaļu un metālkalēja izstāde

Maltas BJC žurnālisti piedalās pasaules avīžu salidojumā
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Kas patīk bērniem, varēja uzzināt 26. martā Mal tas
KN rīkotajā sadraudzības koncertā  «Man patīk», kur pieda -
lījās bērni no Rēzeknes, Pušas un, protams, maltēnieši. 

Pasākumu jautrāku darīja krusttēvs Doremi (bērnudārza
muzikālais pedagogs Normunds Štekels), krustmāte No -
tiņa, labsirdīgā Raganiņa (kura draiskojās ar ziepju bur -
buļiem un šaudījās ar plaukšķenēm), lāču krustmāte Ķepai -
nīte, konfekšu krustmāte Klimpa–Klimpīte, kura bērnus
labprāt cienāja ar pašas vārītām konfektītēm. Bērni ar

šiem varoņiem kopā kāpa arī uz skatuves – dejā «Dipu
dapu lācis nāk» un «Mazs cinītis gāž lielu vezumu».

Koncertu atklāja sešgadīgā maltēniete Agate Barovska
un krusttēvs Doremi ar dziesmu «Lāčuks muzikants».
Maltas BJC popgrupas dalībnieces dziedāja Lolitas Sau -
lietes dziesmu «Šokolāde» (skolotāja Irēna Ivanova). De-
viņgadīgā Aleksandra Šibanova nu jau trešo gadu Maltas
mūzikas skolā apgūst klavierspēli (pedagoģe Ludmila
Semjonova), un koncertā izskanēja divi skaņdarbi. Pir -
moreiz uz skatuves savu tikai trijās nedēļās tapušo vei -
kumu – deju «Vaļas prieks» – rādīja sporta deju pulciņa
«Damona» dalībnieces (skolotāja Simona Skudra). (Tie,
kam patīk dejot, var droši piebiedroties, lai darbotos spor -
ta deju grupā «Damona».) Arī pati Simona koncertā
priecēja ar pašas veidotu sporta deju «MIX».

Koncertu turpināja meiteņu trio «We are the best» no
Pušas ar deju «Despacito», ko iemācījušas un deju soļus
salikušas pašas dalībnieces. Deviņgadīgā Laura Igaune
nolasīja dzejoli «Lai ir» un nodziedāja dziesmu «Maļeņkaja
strana», par to meitene pateicīga savai mammai Irēnai.
Bet Anna Itkače atskaņoja divus skaņdarbus – «Skumjais
rondo» un «Prelūdija», jo mācās Maltas mūzikas skolas
otrajā klavierspēles klasē (sk. Ludmila Semjonova). Sep-

tiņgadīgā Evita Strode dziedāja divas latgaliešu tautas -
dziesmas – «Čuči, guli, lōča bārns» un «Mōte mani rōtiņ
 rōja» (sk. Irēna Ivanova). Desmitgadīgā Agate Gžibovska
uzstājās ar latgaliešu tautasdziesmām «Ūsi, ūsi, kod lo -
pōsi» un «Vysi muni vieji pyute» (pedagogs Irēna
Ivanova). Jāpiebilst, ka Evita un Agate pārstāvēs Maltas
vidusskolu Ziemeļlatgales novada folkloras solistu kon -
kursā «Dziesmu dziedu, kāda bija». Vēl Agate mācās
Maltas mūzikas skolā vijoļspēles klasē, piedalās dažādos
konkursos ar vijolnieku ansambli. Kačīni «Ave Maria»
un Zerkoviča «Tango» izpildīja Maltas mūzikas skolas
vijolnieku kvartets (pedagogs Rita Zujeva, koncertmeis -
tare Ludmila Semjonova.)

Koncerta izskaņā priecēja ciemiņi no Rēzeknes 6. vi-
dusskolas – folkloras ansamblis «Zdravinka» (vadītāja
Jeļena Burova). Kolektīvs piedalījies starptautiskos kon -
kursos. Ansambļa un solistes Valērijas Laganovskas izpil -
dījumā skanēja liriskas krievu tautasdziesmas. 

Cik talantīgi ir mūsu bērni! Protams, bez vecāku labās
gribas nekas nebūtu. Bez pedagogu un pulciņu skolotāju
darba arī nekas nebūtu. Paldies Maltas pagasta pārvaldei
par finansēm un transportu! 

Elīna Prusaka, Maltas KN vadītāja

Maltas, Pušas un Rēzeknes bērni talantu pasākumā «Man patīk!» 
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«Sazatiksim zemī, kur vīnmār ir labi» – ar šiem «Bo -
rowa MC» dziesmas vārdiem 17. aprīlī, Otrajās Lieldienās,
Maltā tika atklāts tautas mūzikas festivāls «Latgaliskais
azarts». 

Maltā satikās Malnavas muzikanti, mūzikas vecmeistars
no Balviem, Maltas pašdarbnieki un skatītāji. Tā kā šogad
Lieldienas svinējām visi kopā, tad kristīgo konfesiju pār -
stāvji – Rozentovas draudzes prāvests Rinalds, pareizticīgo
dievnama vecākais Anatolijs Jasinskis, vecticībnieku
draudzes pārstāve Tatjana Visocka, poļu biedrības vadītāja
Klāra Kondrova un senioru vārdā Antoņina Ostrovska
vēlēja visiem priecīgas Lieldienas. 

Vidusskolas vecāku klubiņa dalībnieces bērnus aizrāva
ar darboties prieku radošajās darbnīcās, izkrāsojot papīra
olas, vistu olas un piedaloties «Lieldienu olu» izstādē.

Maltas poļu biedrība uzbūra poļu Lieldienu galda kul -
tūras nianses: smalki aptamborēts galdauts ar tamborētiem
olu elementiem, vāzē izplaucēti bērzu zari ar krāsainām,
tamborētām olām, gan svētbilde, gan zaļi asniņi, krāsotas
olas (Klāra Kondrova, Donāts Kondrovs, Bernadeta
Šmaukstele,  Natālija Kondrova, līdzdarbojās Jadviga Oku -
ņeviča). 

Ar latgalisku azartu muzicēja un dziedāja Kris tīne
Zeltiņa un Normunds Štekels. Ansamblis «Varaveiksna»
priecēja ar Lieldienu kompozīciju «Vistiņa un Gailītis».
Ansambļa «Kalinuška» dziedātājas turpināja ieaust krievu
tautas melodijas un krāsas Latgales un Maltas laika deķī.
Zem apdziedāšanas viļņa nokļuva deju kolektīvs «Rutuļi» –
diženi tēva dēli, meitiņas kā liepiņas. Ermoņiku un bajāna
vecmeistaram no Balviem Jānim Lazdiņam līdzi bija pa -

ņemts bajāns, ermoņikas, ar kāju sitamas bungas un svil -
pe. Vecmeistars-orķestris muzicēja ar latgalisku azartu,
un klātesošie dancoja. Maltas vidusskolas vecāku klubiņa
dalībnieces un Olga Orlova aicināja gan bērnus, gan pie -
augušos iemācīties rotaļdeju «Strautiņš». Visiem par prie -
ku muzicēja «Malnavas muzikanti». Savedējas un pa -
sākuma vadītājas Elīna un Ingūna, aizrāvušās ar stāstiem
par se natni, bija aizmirsušas par tagadni. Nāca talkā ve -
cāku klubiņš un Olga ar nominācijām no «Lieldienu olu»
iz stādes. Tika piešķirtas sešas nominācijas, un visas sešas
kon fekšu kārbas saņēma darbīgie bērni. 

Paldies poļu biedrībai un ansamblim «Varaveiksna»
par gaumīgajām Lieldienu kompozīcijām! Paldies visiem,
kas pielika pūles, kas līdzdar bojās, lai svētki izdotos.

Elīna Prusaka, Maltas KN vadītāja

«Latgaliskais azarts» pulcina muzikantus no Malnavas un Balviem
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