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2018. gada 23. marts

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
Reģistrācijas numurs 000702906

Nr.3 (2018. gads)

Ir klusais gavēņa laiks, kad raisās domas par dzīvi, pasauli, Dievu, līdzcilvēkiem, zemi un tautu. Tās summējas vārdos,
notīs, domu graudos, kas, uzlikti uz papīra,
paliek nemirstīgi. «Dzejai piemīt dzīvinošs
spēks. Galu galā dzejoļi nav vis vārdi, bet
gan uguns salstošajiem, glābšanas virve pazudušajiem, tā ir maize izsalkušo kabatās»
– šī ir Mērijas Oliveras atziņa. Vieni piekritīs, citi protestēs, jo katram sava attieksme pret dzīvi un dzeju.
Tie, kas 17. martā Maltā Dzejas un mūzikas pēcpusdienā «Šai zemē un tautā man
laimīgam būt» tikās ar dzejas autoriem –
Janīnu Dukuli, Gaļinu Sviridenkovu, Elenu Stashuls, Emīliju Astiču, Elvīru Pinku,
Iļju Orlovu – un mūzikas autori Rasmu
Kulamovu, saņēma milzīgu mīlestības un
labestības lādiņu. Izskanēja Maltas 80 gadu
svinībām uzrakstītā dziesma «Малта реченька» ar R. Kulamovas mūziku.
Autore iepazīstināja ar pašas sacerētām
dziesmām, dziedot un muzicējot pie klavierēm. Dāvanā saņēmām nošu partitūru

dziesmai ar latviešu tautasdziesmu vārdiem «Ik rītiņu celdamās». Gaļina Sviridenkova dāvāja savu dzejas grāmatu «Небесные зеркала», Janīna Dukule – «Dzejas almanahu 2017». Sirsnīgs paldies!
Visiem raisīja smaidu, arī asaras un pārdomas dzejas rindas, ko autori lasīja par
visdažādākajām tēmām: mūsu zemi, Latgali, Latvijas simtgadi, Latgales kongresu,
Dievu, bērniem, vecākiem, cilvēkiem, kuri
dzīvojuši un dzīvo mūsu atmiņās, dabu,
zirgiem, vēstures lappusēm un mīlestību,
kas ir pamatu pamats. «Gaisā virmoja abpusēja mīlestība. Mēs – autori – devām mīlestību un pretī saņēmām mīlestību,» atzina Janīna Dukule. Dzeja skanēja latgaliski, latviski un krievu valodā. Kā izteicās Elena Stashuls: «Nav svarīgi, kur tu
dzimis, audzis, kādas tautības, kādas ticības. Ja tu patiesi mīli Latgali, tad arī Latgale tevi mīl.» Patiesi vārdi, jo tie sasaucas
ar mūsu moto pasākumam – «Šai zemē un
tautā man laimīgam būt».
Sirsnīgs paldies autoriem, paldies vo-

kālajiem ansambļiem «Varaveiksna» un
«Kalinuška» par sirsnīgām dziesmām! Paldies mūzikas skolas audzēknēm Annai Itkačei un Aleksandrai Šibanovai par priekšnesumiem, vidusskolas direktorei Vinerai

Intas Bules foto

Maltas BJC – radošais brīvlaiks, dalība
un uzvaras konkursos

Marts Maltas Bērnu un jauniešu centrā bijis patiešām aktīvs, tostarp arī skolēnu pavasara brīvdienu
nedēļā, kad tika piedāvātas nodarbes dažādām gaumēm un vecuma grupām.
8. martā BJC notika radošā darbnīca «Es vēlos
Tev dāvināt ziedus», kurā tapa gan pavasarīgi telpu
rotājumi, gan dāvanas meitenēm. Bet oriģinālu apsveikumu sarūpēja Armands Taškāns, Jānis Kosolapovs, Vitālijs Lisovs, kuri 8. martā sveica visas
BJC meitenes.
9. martā Maltas bērni un jaunieši piedalījās talantu šovā «Vara Talants 2018», kas šogad pulcēja
45 izpildītājus un kolektīvus, vairāk nekā 250 dalībniekus no dažādām Rēzeknes novada skolām,
jauniešu centriem un Rēzeknes pilsētas. Maltu pasākumā pārstāvēja trīs Maltas BJC kolektīvi: popgrupa (sk. Irēna Ivanova), deju ritmikas pulciņš (sk.
Iveta Alika) un muzikāli instrumentālais ansamblis
(sk. Juris Dervanovs). BJC šoreiz īpaši jāpateicas
popgrupas audzēkņu Enijas un Haralda Slūku vecmāmiņai Valentīnai Miklasevičai par lieliskajiem
sarūpētajiem svārkiem mūsu pulciņu dziedošajām
meitenēm. Maltas vidusskolu konkursā pārstāvēja
astoņas meitenes, kas dzied vokālajā ansamblī (sk.
Tatjana Klomāne), bet Maltas KN pārstāvēja sporta
deju pulciņš «Damona» (vad. Simona Skudra). Taču

šajā dienā Maltā notika arī Vēstures muzeja un Poļu
biedrības rīkots RTA lektoru seminārs par poļu un
latgaliešu kultūru, un ar gandarījumu jāatzīst, ka
vienīgais jaunietis tajā bija Žurnālistikas pulciņa audzēkne Līga Runčis!
9. martā notika arī XVII Starptautiskā vizuālās
mākslas konkursa «Es dzīvoju pie jūras» laureātu
darbu izstādes atklāšana Līvu Akvaparka foajē. Konkursa tēma šogad bija «Tilts», un nominācijā «Grafika» 8–11 gadu vecuma grupā 2. vietu ieguva
Marks Tučs (10 gadi, Maltas BJC, skolotāja Vita
Kāpostiņa-Tuče). Taču uz Līvu Akvaparku skolotāja
šoreiz līdzi aicināja arī citus aktīvos konkursu dalībniekus – Unu Pranču, Māru Kancāni.
Savukārt Māra Kancāne jāmin kādas citas aktivitātes sakarā – zīmējumu konkursa «Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldei 10», kur viņa ieguva
diplomu par radošu zīmējumu 2. vecuma grupā no
8 līdz 12 gadiem. Šajā konkursā vecuma grupā
3. vieta Semam Stepanovam (9 gadi), kurš pārstāvēja
Maltas vidusskolu. 2. martā Valsts robežsardzes
Aviācijas pārvaldē notika svinīgais pasākums, kurā
sveikti arī uzvarētāji. Kopumā konkursa žūrija izvērtēja 174 zīmējumus.
Savukārt pavasara brīvlaika nedēļa Maltas BJC
arī bija aktivitāšu pilna: 12. martā – radošā darbnīca
«Stikla pārvērtības»; 13. martā notika gan kulinārijas
nodarbība, kurā bērni gatavoja un baudīja saldo «cepumu desu» un kartupeļu pankūkas, gan Lieldienu
dāvanu – filcētu ziepīšu – veidošana. Bet jaunieši
šajā dienā pulcējās biljarda turnīrā, kurā bija arī uzvarētāji: 1. vietu ieguva Aleksandrs Marjanovs, Jaroslavs Ņikitins, 2. vietu Beāte Lozda, Māris Hlebnajs; 3. vietu Agnese Zunda un Andris Marjanovs.
Savukārt 15. martā notika Sporta aktivitāšu pēcpusdiena bērniem. Jāpiebilst, ka brīvdienu nedēļā tika
organizēta tikšanās ar jauniešiem, lai izstrādātu idejas novada Izglītības pārvaldes izsludinātajam jauniešu iniciatīvu projektu konkursam, kas varētu tikt
īstenots vasarā.
17. martā BJC jaunieši (Līga Runčis, Ieva Paškeviča un Daira Aleksandroviča) kopā ar jaunatnes
darbiniekiem Intu Buli un Jāni Šaudiņu, pieņemot
ielūgumu, piedalījās Greiškānu jauniešu kluba divu
gadu jubilejas pasākumā. Pieskaņojoties pasākuma
tēmai «Rokenrols», mūsu jaunieši izveidoja oriģinālu tēmu un tam pieskaņoja dāvanu!
(Informāciju apkopoja Skaidrīte Svikša un Inta Bule.)

Ingūnas Grumoldes foto

Dzejas un mūzikas pēcpusdiena «Šai zemē un tautā man laimīgam būt»

Dimperei un kolektīvam par iespēju skaistajā zālē rīkot pasākumu, par apskaņošanu
un viesmīlīgo uzņemšanu. Lai saulains un
darbīgs pavasaris!
Elīna Prusaka, Maltas KN vadītāja

Novada «Jaunatnes gada balva» –
Dagnei Tučai un Ievai Paškevičai

Dienā, kad februāra «Maltas Ziņas» jau bija pie lasītājiem, –
23. februārī Rēzeknes novada pašvaldībā nu jau otro gadu pēc kārtas
norisinājās Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvu pasniegšanas ceremonija, kurā tika pasniegti apbalvojumi astoņās nominācijās, kam
kopumā bija pieteikti 52 nominanti.
Katras nominācijas uzvarētājs saņēma īpašu balvu – no koka veidotas stilizētas kāpnes, kas simbolizē došanos augšup par karjeras kāpnēm. Stilizēto kāpņu kā gada balvas idejas autori bija paši Rēzeknes
novada jaunieši. Balvas īstenošanu dzīvē uzņēmās novada jaunais uzņēmējs Valters Tārauds. Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvas apbalvošanas ceremoniju ar enerģisku deju uzlādēja un uzmundrināja
deju studijas STOPTIME deju grupas «Heroes Crew» dalībnieki, savukārt nomināciju pasniegšanas starplaikos priecēja Maltas mūzikas
skolas vijolnieku kvartets: Ksenija Šmaukstele, Everita Štekele, Agate
Gžibovska un Ērika Ruhmane (pedagoģe Rita Zujeva), informē jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš.
Apbalvoto vidū: «Gada jaunais mākslinieks» – Dagne Tuče (Maltas
vidusskolas 8. klases skolniece, kura radoši darbojas mākslas un mūzikas pasākumos – skolā, mūzikas skolā, jauniešu centrā, kultūras
namā, bibliotēkā, pagastā, novadā un valstī; apgūst ģitārspēli un dzied
sieviešu korī «Madariņa»); «Gada brīvprātīgais» – Ieva Paškeviča
(sportiska un sabiedriski aktīva Maltas vidusskolas 9. klases skolniece;
radošo darbnīcu vadīšana, pasākumu noformējumu veidošana, darbošanās dzīvnieku patversmē un deju horeogrāfijas izveide ir jaunietes
ikdiena. 2017. gadā aizvadījusi teju 30 dažāda žanra pasākumu brīvprātīgo maratonu). Apbalvošanai tika izvirzīti arī: nominācijā «Gada
skolēns» – Žanis Lācis un Līga Runčis (Maltas vidusskola); «Gada
jaunais sportists» – Vadims Mironovs (Maltas pagasts).

Afiša

• 24. martā plkst. 10.00 Maltas Dambretes klubā notiks Rēzeknes novada atklātais čempionāts dambretē.

• 25. martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā,
plkst. 11.00 – Rozentovas Sv. Krusta pagodināšanas Romas katoļu
baznīcā aizlūgums, veltīts upuru piemiņai; plkst. 13.00 – piemiņas
brīdis pie represēto piemiņas akmens Maltā, Stacijas ielā.
• 30. martā, Lielajā Piektdienā, plkst. 16.00 Lieldienu – Kristus augšāmcelšanās svētku gaidās notiks Krustaceļš pa Maltas
ielām. Pulcēšanās pie Maltas BJC, līdzi jāņem svecīte. Papildu
informācija – pie prāvesta Rinalda Broka (tālr. 29179427).

• 2. aprīlī, pirmdien, Otrajās Lieldienās, plkst. 16.00 Maltas
KN notiks tautas mūzikas festivāls «Kā senos laikos». Gaidīti
tautas muzikanti, kapelas, skatītāji un dancotgribētāji. Ieeja –
brīva.
15
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Bibliotēkā – «Maltas sievietes
ceļā uz Dziesmusvētkiem»

Starptautiskajā sieviešu dienā – 8. martā – Maltas pagasta bibliotēkā notika muzikāls pasākums «Maltas sievietes ceļā uz Dziesmusvētkiem». Pavasara svētku ietvaros uz to pulcējās Maltas pagasta sieviešu kora «Madariņa» dalībnieces un pasākuma ciemiņi.
Gatavojoties XXVI Dziesmu un XVI Deju svētkiem, kas notiks
šogad Rīgā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam, kora dalībnieces sniedza
nelielu koncertu no svētku repertuāra. Diriģentes Kristīnes Zeltiņas
vadībā izskanēja dziesmas: «Latgalē», «Jumja dziesma», «Es pārsviedu
zelta zirni», «Es meitiņa kā rozīte», «Stāvēju dziedāju», «Nāru
dziesma». Skanēja labi, arī pašas koristes bija saposušās atbilstoši
koncertam un svētkiem, atliek tikai novēlēt panākumus koru skatē un
veiksmīgu piedalīšanos lielajos dziedāšanas svētkos Mežaparka Lielajā
estrādē.
Pasākuma turpinājumā pie kafijas galda ar Mariju Dubicku risinājām sievišķīgas sarunas par dzīves filozofiju. Jautājām un atbildējām
uz dažādiem jautājumiem par dzīvi, mērķiem un sapņiem, ar kādiem
sievietei nākas saskarties ikdienā, attiecībās un visa mūža garumā.
Lai pasākums būtu daudzveidīgāks, piedalījāmies radošajā darbnīcā,
kurā veidojām skaistus pavasara ziedus. To vadīja Vita KāpostiņaTuče un Dagne Tuče. Vakara pārsteigumā visas sievietes saņēma ziedus
un apsveikuma vārdus no noslēpumainā viesa, kura lomā šoreiz iejutās
mūsu novadnieks Andris Kiščenko. Bijām priecīgas un patīkami pārsteigtas. Pasākums bija izdevies, muzikāls, radošs un interesantām sarunām piepildīts.
Elvīra Pinka, Maltas pagasta bibliotekāre

Grupa «FOREST SITY» pārstāv
novadu festivālā «Nāc līdzās!»

«Maltas Ziņas»

Piektdiena, 23. marts, 2018

Maltas vēstures muzejā noslēgusies
amatniecības prasmju parāde

28. februārī Maltas vēstures
muzejā notika Maltas speciālās
internātpamatskolas audzēkņu un
skolotāju rokdarbu izstādes noslēguma pasākums.
Kuplā pulkā uz to ieradās gan
izstādes autori, gan ciemiņi. Emocionāli krāsaināku pasākumu bagātināja Lilija Orlova, iepriecinot
skatītājus ar skanīgo balsi. Apmeklētāju iedrošināts, uzstājās Mareks
Čudars, brīnišķīgas balss īpašnieks, kuram savulaik bija iespēja
dziedāt duetā ar Ilonu Bageli.
Par bērnu prasmēm un sasniegumiem priecājās bijušais skolas
direktors Ivans Bebrišs. Skolotāja
Inese Baugule un skolotājs Māris
Lagzdiņš dalījās ar stāstiem par savu darba pieredzi, mācot bērniem
rokdarbus. Viņi uzsvēra, ka skolā
iegūtās amatniecības prasmes no-

derēs turpmākajā dzīvē. Vārds tika dots arī darbu autoriem. Viņu balsīs skanēja lepnums un gandarījums par pašu radītajiem darbiem.
Šo izstādi gribējās nosaukt par
skolēnu un skolotāju prasmju pa-

rādi. Tajā sarindojās darbiņi, kuri
liecināja par radošumu, bagātu iztēli, rūpību, labām darba iemaņām. Paldies izstādes autoriem!
Silvija Pīgožne, Maltas
vēstures muzeja vadītāja

Pavasaris – laiks, kad dienas
kļūst garākas un saulīte spožāka,
tāpēc 8. marta pēcpusdienā gaidījām ciemos grupas «Kāpēcīši»
vecmāmiņas.
Bērnu vecāki sarūpēja cienastu, paši bērni – koncertu, skolotājas – teātra uzvedumu. Mums
ir liels prieks par vecmāmiņu optimismu, dzīvesprieku un neizsīkstošo vēlmi darboties. Viņas bija
ļoti aizkustinātas, redzot, ar kādu
degsmi un mīlestību bērni deklamēja dzejoļus un dziedāja dziesmas tieši viņām. Gan gatavošanās
svētkiem, gan paši svētki ir burvīgs veids, kā audzināt bērniem
cieņpilnu attieksmi pret gados vecākiem cilvēkiem.
Projekta «Kompetenču pieeja
mācību saturā» laikā no 2018. gada janvāra līdz decembrim notiks

mācības visu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un skolotājiem ar mērķi atbalstīt pirmsskolas izglītības iestādēs jaunā mācību satura un pieejas ieviešanu.
Šīs pirmsskolu vadības komandu
mācības nodrošina LU kā projekta

sadarbības partneris. No mūsu iestādes šajos semināros piedalās
vadītāja Alīna Čistjakova un skolotāja Iveta Vaišļa.
Alīna Čistjakova,
Maltas PII «Dzīpariņš»
vadītāja

Dzintra Pelēķe (Jūrmalas Mūzikas
vidusskolas vijoļspēles pedagogs), Modris Baumanis (Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas
ģitārspēles pedagogs), Anselms
Opincāns (J. Ivanova Rēzeknes
Mūzikas vidusskolas pūšaminstrumentu pedagogs), Tatjana Saratova (S. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas akordeona spēles pedagogs).
Ekspertu komisija divas dienas strādāja Maltas Mūzikas skolā. Mūzikas skolu vērtēja 17 kritērijos, no kuriem 5 – ļoti labi un
12 – labi, iestādes vadītāju 14 kritērijos, no kuriem 3 – ļoti labi un
11 – labi. Un ar lepnumu varu
teikt, ka Maltas Mūzikas skola
ir akreditēta uz maksimālo akreditācijas termiņu – seši gadi,

tāpat arī iestādes vadītājs.
Gribu pateikties Maltas pagasta pārvaldes vadītājam Vitālijam Skudram par sniegto atbalstu,
Rēzeknes novada pašvaldībai par
finansiālo atbalstu, jo skolas akreditācija tagad ir ļoti dārgs
prieks. Maltas vidusskolas direktorei Vinerai Dimperei saku lielu
paldies par izpalīdzību ekspertu
komisijas izmitināšanā, ēdināšanā. Ceru arī uz turpmāko, līdz
šim veiksmīgo, kopīgo sadarbību.
Pats galvenais – gribu pateikties
savam kolektīvam par pacietību,
izturību un pretimnākšanu. Kopā
mēs varam paveikt lielas lietas!
Lai mums visiem veicas!
Normunds Štekels,
Maltas Mūzikas skolas
direktors

Maltas PII pulcina vecmāmiņas
un piedalās mācībās

6. martā Daugavpils novada Kultūras centrā «Vārpa» ar moto
«Es puķe Latvijas dārzā» notika integratīvais mākslas festivāls «Nāc
līdzās!», kas tika veltīts mūsu valsts 100 gadu jubilejai. Rēzeknes novadu pārstāvēja Maltas speciālās internātpamatskolas grupa «FOREST SITY», kura izcīnīja iespēju parādīt savu talantu arī visas Latvijas priekšā. Grupa dosies uz Rīgu, kur VEF Kultūras pilī 5. aprīlī
notiks mākslas festivāla «Nāc līdzās» lielkoncerts.
Šogad īpaši nosacījumi bija izvirzīti arī priekšnesumiem. Tajos
varēja izmantot tikai Latvijas autoru darbus. Festivāla īpašie viesi bija
kultūras centra modes studija «Mode-H» un Daugavpils Staņislava
Broka Mūzikas vidusskolas džeza grupa, kurā spēlē arī 2007. gada
No 26. februāra līdz 2. marfestivāla laureāte Diāna Pilate. Diāna ir īpaša ar to, ka par spīti dzirdes
tam
Maltas Mūzikas skolā valdīja
aparāta lietošanai studē mūziku. Paralēli koncertam kultūras centra
satraukums
– vienlaikus notika
vestibilā bija skatāma radošo darbu izstāde.
skolas
un
direktora
akreditācija.
Juris Dervanovs,
Akreditācijas ekspertu komiMaltas speciālās internātpamatskolas mūzikas skolotājs
sijas sastāvā darbojās: komisijas
vadītāja Ināra Puķīte (Jelgavas
Mūzikas vidusskolas direktora
vietniece izglītības jomā), ViesLauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimnieturs
Mežgailis (P. Jurjāna mūzikas
cības pārvalde ir apstiprinājusi divus projektu pieteikumus: «Tautas
skolas
direktors), Anita Romane
tērpu iegāde Maltas kultūras nama vidējās paaudzes deju ko(Izglītības
Kvalitātes novērtēšanas
lektīvam «Rutuļi»» (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000043) un «Apdepartamenta vecākā referente),
gaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai
Kārlis Jēkabsons (LNKC izglītīMaltas kultūras namā» (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000061), kas
bas eksperts, J. Mediņa 1. mūzitika iesniegti ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma «Darbības īstenošana saskaņā ar sakas skolas trompetes spēles pedabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros. Projektu kongogs), Ieva Sloka (Juglas Mūzikas
kursu izsludināja biedrība «Rēzeknes rajona kopienu partnerība».
skolas saksofona un klarnetes spēDeju kolektīvam «Rutuļi» esošie tērpi ir novecojuši, nolietojušies un
les pedagogs), Mārtiņš Kalniņš
nav atbilstoši jaunu dalībnieku augumam. Pateicoties projektam, tiks
(J. Mediņa Rīgas Mūzikas vidusiegādāti: vīriešu krekli (10 gab.), vestes (10 gab.), bikses (10 gab.),
skolas klarnetes spēles pedagogs),

Maltas Mūzikas skola smaida:
saņemta akreditācija uz 6 gadiem

Atbalstīti divi projekti

mēteļi (10 gab.), kā arī sieviešu blūzes (10 gab.), vestes (10 gab.) un
galvas auti (10 gab.). Projekta izmaksas ir 5000 eiro, no tām publiskais
finansējums ir 4320 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 680 eiro.
Nodrošinot aktu zālei pienācīgu apgaismojuma sistēmu, tiks rasta
iespēja piedāvāt kvalitatīvāku esošo pasākumu norisi un pilnvērtīgāku
zāles noslogojumu, piedāvājot telpas citu pasākumu norisei. Tiks iegādātas un uzstādītas zāles priekšgaismu un skatuves gaismu stangas, kā arī 8 stara prožektori, gaismu regulēšanas Dimmeris un
gaismu vadības pults. Projekta kopējās izmaksas – 6977,76 eiro,
no kurām publiskais finansējums ir 4486,92 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 2490,84 eiro.
Vairāk informācijas pie projektu koordinatores Irinas Orlovskas
(tālr. 64634368).
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Sporta aktualitātes

• Martā noslēdzās Latvijas
Ziemeļaustrumu čempionāts futbolā, kas ilga četrus mēnešus. Vairākos sabraukumos 9 komandas
cīnījās par čempiona titulu. Ļoti
saspringtās cīņās Maltas Futbola
kluba «Saules puikas» jaunie futbolisti izcīnīja 2. vietu. Par čempioniem kļuva Viļāni/Dekšāres
apvienotā komanda, bet 3. vietu
izcīnīja Balvu komanda.

• 10. martā norisinājās Rēzeknes pilsētas atklātais čempionāts
volejbolā sieviešu komandām.
Par pilsētas čempionēm kļuva
Maltas komandas spēlētājas –
Elīna Zujāne, Santa Ostrovska,
Anita Gudrika, Inta Rumaka,
Līna Gailuma, Linda Bumbiša,
Olga Kopilova, Jeļizaveta Puzāne.
• 10.–11. martā Tilžā notika
Balvu novada atklātais 2018.
gada šaha čempionāts, kurā trīs

grupās cīnījās 38 dalībnieki. Jauniešu vidū trešo gadu pēc kārtas nepārspēts ir maltēnietis Edvards Štekels. Viņam 5,5 punkti.
2. vietā vēl viens Rēzeknes novada BJSS pārstāvis – Jānis Gudriks (5 punkti). Dāmu/ meiteņu
turnīrā, izspēlējot pēc riņķa sistēmas 7 spēles, ar absolūtu rezultātu uzvarēja Katja Smirnova no
Rēzeknes novada BJSS. Viņas
mammai Nataļjai Sorokinai bronzas kauss (5 punkti).

