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Nr.1 (2018. gads)

2017. gadā paveiktais un 2018. gada plāni Maltas pagastā

2017. gads Maltas pagastā aizvadīts, aktīvi veicot iestāžu infrastruktūras objektu un
teritorijas sakārtošanu, tajā skaitā notikuši
Maltas PII, Maltas vēstures muzeja, Maltas
BJC iekštelpu remonta darbi, Maltas KN ēkai
atjaunoti logu bloki. Gājēju drošībai izremontētas kāpnes, kas tiek izmantotas nokļūšanai no BJC teritorijas uz gājēju pāreju
Stacijas ielā. Izstrādāta un iesniegta izskatīšanai būvvaldē ēkas Brīvības ielā 6, Maltā
(bijusī mūzikas skolas ēka) vienkāršotās renovācijas tehniskā dokumentācija. Gada laikā
veikti vairāki publiskie iepirkumi, t.sk. pamatlīdzekļu iegāde iestāžu darbības nodrošināšanai, kā arī Maltas ciema teritorijā esošās publiskās infrastruktūras uzturēšanai. Pasākumiem bagāts bijis pagājušais gads arī
kultūras jomā (pasākumi notikuši KN, bibliotēkā, Maltas vēstures muzejā un BJC), taču īpaši spilgti izdevās svinības «Maltai 80».
2017. gadā Rēzeknes rajona kopienu
partnerības izsludinātā projektu konkursā

Ziņas īsumā

Maltas pagasta pārvalde iesniegusi četrus
projekta pieteikumus. Pēc apstiprināšanas
LAD Austrumlatgales reģionālajā Lauksaimniecības pārvaldē 2017. gadā realizēts
projekts «Akustiskās sistēmas un apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai», kā rezultātā vidusskolas
aktu zāle, kurā notiek vidusskolas, mūzikas
skolas, kā arī novada pasākumi, nodrošināta ar pienācīgu akustisko un apgaismojuma
sistēmu. Projekta izmaksas – 8987,11 eiro.
LAD apstiprināts un uzsākts arī projekts «Āra trenažieru laukuma ar atpūtas
zonu izveide Maltas pagastā», kura īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2018. gada
nogalei. Laukumu plānots iekārtot blakus
Maltas bērnudārzam uz pašvaldībai piederošās zemes. Teritorijā tiks ierīkota atpūtas
zona, t.sk. uzstādīti 16 āra trenažieri, ierīkots gājēju celiņš, smilšu kaste, 2 soliņi, 2
atkritumu tvertnes. Kopējās projekta izmaksas – 19 647,57 eiro.

Žanis Lācis – labākais starptautiskajā
krievu valodas olimpiādē

2017. gadā no 4.
līdz 9. decembrim Maskavā norisinājās XV
Starptautiskā krievu valodas olimpiāde, kuru
organizēja Maskavas
Puškina krievu valodas
institūts. Apmēram no
2000 pretendentiem no
47 valstīm uz 3. posmu
Maskavā tika uzaicināti
152 dalībnieki no 29 valstīm. Latviju pārstāvēja četri vidusskolēni, tostarp Maltas vidusskolas 11.a klases skolēni
– Žanis Lācis un Jekaterina Bebriša. Jekaterina ieguva
sertifikātu par dalību olimpiādē, bet Žanis kļuva par absolūto uzvarētāju – ieguva 1. pakāpes diplomu un sertifikātu, kas ļauj studēt Maskavas augstskolās filoloģiju. Tas
ir augstākais sasniegums, ko izcīnījis Latvijas skolēns,
kopš valsts tiek pārstāvēta šajā starptautiskajā olimpiādē.
Paldies Maltas vidusskolas skolotājai Regīnai Bikovičai,
kura skolēnus motivēja un gatavoja dalībai šajā olimpiādē.
Maltas vidusskola pateicas Rēzeknes novada domei par
sniegto atbalstu, informē Maltas vidusskolas direktora
vietniece izglītības jomā Sandra Štekele.

Maltēnieši – robotikas turnīrā

2017. gada 16. decembrī Maltas vidusskolas skolēnu
komanda «Malta» – Edvards Štekels (8.a), Vladislavs
Čerņavka (6.b), Vjačeslavs Kirilovs (4.b) un Rainers Krops
(4.a) – piedalījās Transporta un sakaru institūta (TSI) organizētajā robotikas turnīrā, kurā robotu būves entuziastiem bija iespēja demonstrēt savas un savu robotu prasmes
un iemaņas astoņās disciplīnās. Maltas vidusskolas robotikas pulciņa komanda «Malta» izmēģināja savus spēkus
startējot Lego Sumo sacensībās, kurās kopumā piedalījās
73 dalībnieki no visas Latvijas. dalība šajā turnīrā bija kā
labs atspēriena punkts. Nākamās notiks 27. janvārī, Preiļos,
informē Robotikas pulciņa vadītājs Jānis Šaudiņš.

Izvērtēšanā LAD atrodas divi projekti,
uz kuriem vēl nav saņemts apstiprinājums
par atbalstu: «Apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai
Maltas KN» (6977,76 eiro) un «Tautu tērpu
iegāde Maltas KN vidējās paaudzes deju
kolektīvam «Rutuļi» (4800 eiro). Atbalsta
gadījumā šos projektu paredzēts īstenot
2018. gadā.
2018. gada budžetā ieplānots turpināt
telpu remontus BJC, izbūvēt ārējā ūdensvada un kanalizācijas sistēmu Maltas vēstures muzejam, telpu remontu Maltas PII,
kā arī veikt teritorijas labiekārtošanas darbus, atjaunot fasādi Maltas KN ēkai, ierīkot
žogu un vārtus Maltas vidusskolas teritorijai, kā arī paredzēti līdzekļi maksai par
pieslēgumu sakarā ar elektrojaudas palielināšanu Maltas vidusskolā. Lielākie renovācijas darbi paredzēti ēkai Brīvības ielā
6, Maltā, kurā pēc renovācijas paredzēts
izvietot Maltas pagasta pārvaldi un Maltas

Panākusi eglīšu rotājumu konkursā

5. janvārī Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras
namā notika pirmsskolas izglītības iestādēm domāta konkursa «Eglīšu rotājumi no izmantotā iepakojuma» uzvarētāju apbalvošana un balvas tika pasniegtas arī mūsu audzēkņiem Tomam Tjarvem, Nikoletai Šņukutei un Everitai
Indričānei. Bet visi mūsu audzēkņi kopā ar vecākiem un skolotājiem bija ļoti centušies un sarīkoja veselu izstādi, ko
varēja aplūkot Maltas PII «Dzīpariņš» telpās visu decembri,
informē Maltas PII «Dzīpariņš» vadītāja Alīna Čistjakova.

Ciemiņi no Aglonas un Višķiem

Aizvadītā gada Trešajā Adventē Maltas KN bija sanākuši maltēnieši un ciemiņi no Aglonas un Višķiem. Rozentovas draudzes prāvests Rinalds aizdedza trešo svecīti
Adventa vainagā. Arī Ziemassvētku gaidīšanas koncerts
izskanēja klusi un sirsnīgi, par ko paldies vokālajam ansamblim «Dziedkopa» no Aglonas un vokālajam ansamblim «Koranga» no Višķiem. Maltas sieviešu korim «Madariņa», senioru vokālajam ansamblim «Varaveiksna»,
kapelai «Malta». Radošajā darbnīcā varēja vērot, kā cept
piparkūkas un pašam tās dekorēt. Paldies Maltas BJC pulciņa skolotājai Ritai Siņavskai un metodiķei Intai Bulei.
Bet par saceptajām piparkūkām, kas smaidīja lielajā grozā,
paldies Inesei Prusakai un Ingūnai Grumoldei, informē
Maltas KN vadītāja Elīna Prusaka.

Noskaidrotas labākās klases mācībās

Maltas vidusskolā pirmais mācību semestris noslēdzās
ar Ziemassvētku pasākumiem «Kā pasakā» (1.–4. kl., 5.–
8. kl., 9.–12. kl.), kuriem skolēni kopā ar klašu audzinātājiem gatavoja dažādus priekšnesumus un skolēni saņēma
Maltas pagasta sarūpētos saldumus. Pasākuma laikā tika
pasniegtas saldās balvas nominācijā «Labākā klase mācībās». 9.–12. klašu grupā augstākie sasniegumi ir 10.a klasei (vidējā atzīme 1. semestrī – 7,48). Balvu saņēma arī
11.a klase (7,3). 5.–8. klašu grupā augstākie mācību sasniegumi ir 8.a klasei (7,20) un 5.b klasei (6,88). Paldies
1.–12. klašu audzinātājām, mūzikas skolotājām Irēnai Ivanovai un Tatjanai Klomānei, dramatiskā pulciņa vadītājai

dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumu. Lai nodrošinātu plānotos renovācijas darbus, Maltas pagasta pārvalde paredz ņemt aizņēmumu uz 10 gadiem Valsts
kasē aptuveni 330 250 eiro.
2018. gada pamatbudžetā paredzēti līdzekļi teritorijas uzkopšanai un labiekārtošanai, kā arī jau labiekārtoto teritoriju
uzturēšanai. Kultūras jomā plānotie pasākumi veltīti Latvijas simtgadei, līdzdalībai
novada, Latgales, Latvijas mēroga kultūras
pasākumos, kā arī Dziesmu svētkos. Paredzēti KN pašdarbības kolektīvu izbraukuma koncerti, kolektīvu skates, kā arī svētku
pasākumi. 2018. gadā paredzēta Maltas vidusskolas un maltas mūzikas skolas akreditācija. Plašāka informācija par 2017.
gada budžeta izpildi un 2018. gada budžetu
būs pieejama mājaslapā www.malta.lv.
Sagatavoja Alīda Jasmane,
Ekonomikas un plānošanas
nodaļas vadītāja

Mārītei Šadurskai par sagatavotajiem priekšnesumiem,
informē Lija Kļaviņa-Lozda un Anita Purviņa.

Pasākumā «Baltā dziesma» Feimaņos

Jau otro gadu Feimaņu KN pulcējās 13 mūzikas kolektīvi no Rēzeknes, Viļānu, Aizkraukles un Riebiņu novada izglītības iestādēm, lai pasākumā «Baltā dziesma»
izdziedātu Ziemassvētku dziesmas. Liels paldies šī pasākuma iniciatorei un vadītājai Irēnai Ivanovai, īpašs paldies
Feimaņu pagasta TN vadītājai Dinai Šmaukstelei par viesmīlīgo uzņemšanu, Aivaram Mežatučam par skaņas un
gaismas nodrošinājumu, kā arī visiem dalībniekiem, tostarp: Maltas BJC meiteņu popgrupai (vad. I. Ivanova),
Maltas vidusskolas 1.–4. un 5.–9. klašu korim (vad.
I. Ivanova un Tatjana Klomāne), Maltas speciālās internātpamatskolas vokāli instrumentālajam ansamblim (vad.
Juris Dervanovs), Maltas vidusskolas struktūrvienības
Liepu pamatskola vokālajam ansamblim «Mākonītis»
(vad. Ināra Blinova) u.c., informē Izglītības pārvaldes interešu izglītības speciāliste Anita Rudziša.

Skolēni, skolotāji, vecāki iepriecināja
44 seniorus

Maltas vidusskolas skolēni, skolēnu vecāki, skolotāji
akcijā «Jums gribētos sniegt...» aizvadītā gada Ziemassvētku
noskaņā iepriecināja 44 Maltas veselības un sociālās aprūpes centra iemītniekiem. Direktora vietniece audzināšanas jomā Lija Kļaviņa-Lozda: «Cienījamie skolēni, vecāki, skolotāji! Sirsnīgākais paldies par Jūsu sirds siltumu,
iejūtību, labestību, par sarūpētajām dāvaniņām. Īpašs paldies skolotājai Ritai Siņavskai, kura ar 5.a, 6.ac klašu
meitenēm pagatavoja cepumus. Paldies sk. Irēnai Ivanovai,
Anitai Stepiņai par sadziedāšanos koncertā, Vjačeslavam
Aleksejevam par skanējuma tehnisko nodrošināšanu. Paldies Maltas vidusskolas 10.a klases meitenēm Loretai
Deinai Krasnobajai, Beatrisei Ignatjevai, Līgai Runčai,
Agnesei Zundai, Beatei Lozdai, Simonai Skudrai, Elīzai
Bogdanovai, Karīnai Butlerei, kuras pasniedza sarūpētās
dāvanas. Paldies visiem, kas piedalījās svētku radīšanā!»
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Muzejā – latgaliešu un pasaules avīzes

12. janvārī maltēniešu redzesloka paplašināšanai Maltas vēstures
muzejā tika piedāvātas divas prezentācijas un apskatei piedāvāti neparastās kolekcijas 25 «eksponāti» (no kopumā 70).
Sagaidot izcila latgalieša, Latgales kultūrvēstures, periodikas pētnieka profesora Pētera Zeiles 90. jubileju (14. janvārī), Maltas vēstures
muzejs vēlējās akcentēt šī izcilā zinātnieka devumu. Palīdzēt šīs personības un avīžu pasaules iepazīšanā piekrita Skaidrīte Svikša – Maltas
vidusskolas absolvente, grāmatu redaktore un korektore, pēc profesijas
un sūtības žurnāliste (pašlaik piedalās arī izdevuma «Maltas Ziņas»
veidošanā). Viņa pastāstīja par grāmatu sagatavošanas darbu izdevniecībā, tostarp sadarbību ar P. Zeili, rediģējot viņa trīs grāmatas, un
piedāvāja prezentāciju par šo autoru.
Savukārt neparastā avīžu kolekcija cieši saistīta ar Skaidrītes profesionālo darbību, un pirmo avīzi – no Honkongas viņa sameklējusi,
lai pārsteigtu Maltas jauniešus, kad sākusi vadīt pulciņu BJC. Pasākuma otrajā daļā viņa piedāvāja prezentāciju par saviem atklājumiem
pasaules valstu avīzēs, tāpat varēja apskatīt un pataustīt, cik dažādas
tās ir, avīžu veidošanā katrā valstī ir savas tradīcijas, atšķirības formas
ziņā, sleju izvietojumā un šrifta pielietojumā, avīzes laukuma izmantošanā. Lektore pievērsa uzmanību detaļām, kas nav raksturīgas Latvijā
izdotajām avīzēm.
Muzejs pateicas par lielisko iespēju iepazīt pirmās latgaliešu avīzes,
atklāt P. Zeiles unikālo grāmatu «Latgales periodika», kā arī par prezentācijām un par pasaules avīzēm un iespēju izstādīt muzejā unikālo
kolekciju! Tāpat paldies pasākuma apmeklētājiem – jauniešiem, muzeja
pasākumu aktīvajām apmeklētājām – seniorēm, kā arī citām aktīvistēm
un Maltas BJC pārstāvjiem.
Līdz 26. janvārim Maltas vēstures muzejā vēl var aplūkot Pētera
Zeiles grāmatas, pasaules valstu avīzes, kā arī padomju laika žurnālus
Latvijā. Visi laipni aicināti!
Silvija Pīgožne, Maltas vēstures muzeja vadītāja

Maltēniešu sportiskie panākumi

2017. gada 28. decembrī Maltas daudzfunkcionālajā zālē noslēdzās
Rēzeknes novada Junioru Volejbola līgas finālspēles. Tās jau ceturto
gadu organizē un vada Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes
sporta skola. Šogad sacensībām pieteicās 15 komandas. Jaunietēm
«Lielā kausa» ieguvējas kļuva Rēzeknes BJSS/ Bērzgale komanda.
Labākā komandas spēlētāja Maltas komandā Annemarija Rivča. Labākā turnīra spēlētāja – Elīna Mičule no Rēzeknes BJSS/ Bērzgale komandas, informē Rēzeknes novada BJSS sporta speciāliste Arnita Poiša
7. janvārī Maltas daudzfunkcionālajā zālē notika Latgales čempionāts minifutbolā starp 15 gadus veciem futbolistiem. Čempionātā piedalījās 7 komandas. Par 1. vietu cīnījās Rēzeknes Futbola akadēmijas
(FA-1) 2003. g.dz. un Rēzeknes novada BJSS (Malta) futbolisti. Ļoti
sīvā cīņā ar rezultātu 3:1 uzvaru izcīnīja Rēzeknes futbolisti. Labāko
turnīra spēlētāju vidū arī Vadims Mironovs (Rēzeknes novada BJSS).
Maltas futbola klubs «Saules puikas» pateicas Maltas pagasta pārvaldei un tās vadītājam Vitālijam Skudram par piešķirto lielo autobusu,
lai jaunie futbolisti kopā ar vecākiem skolēnu ziemas brīvlaikā varētu
apmeklēt «Līvu akvaparku». Paldies arī visiem līdzjutējiem un vecākiem, kuri atbalstīja un pārdzīvoja par savas komandas startu Maltas
turnīrā, saka komandas treneris Aleksandrs Boroduļins.

Pateicos Maltas pagasta pārvaldes vadītājam Vitālijam
skudram par transporta piešķiršanu un apsveikumu manā 80. gadu jubilejā. Paldies novadniecēm silvijai Pīgožnei un skaidrītei
svikšai par tālā ceļa mērošanu un sirsnīgajiem apsveikumiem!
Pēteris Korsaks

2017. gada 15. decembrī (savā 80 gadu jubilejā) mūsu slavenais novadnieks Pēteris Korsaks – fotovēsturnieks, pirmais
Spīdolas balvas stipendiāts, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks,
Gaismas balvas īpašnieks par
mūža ieguldījumu fotogrāfijā,
viens no Latvijas fotogrāfijas
muzeja dibinātājiem – sev tuvos
cilvēkus, draugus, kolēģus bija
aicinājis uz Latvijas Universitātes akadēmisko bibliotēku, lai
atklātu fotoizstādi «Personības manā dzīves ceļā».
Pateicamies par ielūgumu, par neaizmirstamo uzņemšanu (jutāmies
īpašas viešņas jau kopš brīža, kad sagaidījāt mūs foajē), par detalizēto
un emocionālo stāstījumu par visas izstādes attēliem (mums bija patiešām ekskluzīva iespēja to izbaudīt jau pirms pasākuma), paldies
par runāšanu ar mums «myusu skaistajā volūdā». Paldies par mums
veltīto laiku un uzmanību! Tas viss kopā 2017. gada 15. decembri
pārvērta neaizmirstamā dienā un tālais ceļš no/ uz mājām bija vien
gaidu un skaistu emociju pilns! Vēlreiz – visstiprāko veselību, daudz
radošu ieceru un siltākie sveicieni no Jūsu dzimtās puses! Ar cieņu –
Silvija Pīgožne un Skaidrīte Svikša (Igors Pliča foto).

Maltas vidusskolā – absolventu vakars

3. februārī latviešu un krievu plūsmas absolventi aicināti uz tikšanās
vakaru. Īpaši aicināti bijušie skolotāji un jubilejas gadu absolventi. Reģistrācija no plkst. 17.00, sākums plkst. 18.00. Būs pieejami fotokompānijas pakalpojumi. Pēc svinīgā pasākuma priecēs: grupa «Nakts pastaiga» (Rēzekne),
DJ Edgars (Ludza). Dalības maksa – 3 eiro. Tālrunis uzziņām 64634355.
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«Maltas Ziņas»

Piektdiena, 26. janvāris, 2018

Maltas BJC – darbīgi radošās gadu mijas noskaņas
2017. gada pēdējais mēnesis
Maltas BJC sākās ar Žurnālistikas pulciņa meiteņu (Līga Runčis,
Krista Greiža, Daira Aleksandroviča, skolotāja Skaidrīte Svikša)
1. decembrī iegūto 3. vietu video
konkursā «Stāsta spēks» un dalību interaktīvi izglītojošā seminārā «365 dienas ar masu medijiem», ko rīkoja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar LR
Kultūras ministriju.
13. decembrī Maltas BJC 7
meitenes ar rūpību un ieinteresētību iepazina vēstuļu rakstīšanas
un nosūtīšanas nianses, pirms
svētkiem iepriecinot savus mīļos
cilvēkus. Bet Ziemassvētku labdarības akcijā Maltas BJC jaunieši, bērni un pedagogi sacepa
piparkūkas, siera, auzu pārslu un
smilšu cepumus (kopā ar sk. Ritu
Siņavsku un Jāni Šaudiņu), sagatavojuši eglīšu formas apsveikumus (sk. V.Kāpostiņa-Tuče) ar novēlējumiem un Inta Bule kopā ar
BJC jauniešiem L. Runčis, Ievu
Paškeviču un Jāni Kosolapovu
apciemoja 39 Maltas pagasta
vientuļos seniorus. Pateicoties akcijas sponsoriem – veikaliem
«Rudzupuķe» un «Top», dāvaniņas tika papildinātas ar saldumiem un augļiem.
Bet jaunais gads sākās ar pasākumu «Brīnumu skapis» 4. janvārī, kur bērni izdejojās, izspēlējās kopā ar Salatēti, kā arī juta
līdzi Kaķīša (Sintijas Bules) un

Sunīša (sk. Mārīte Šadurska) piedzīvojumiem. Šogad īpaši jāuzteic kāda skaista izstāde, kurā trīs
jaunietes – Katrīna Esmeralda Jermaševiča, Ieva Paškeviča un
Laine Stepiņa – apskatei izlika savas fotogrāfijas. Skaitliski visvairāk to bija Katrīnai un viņas fotogrāfijas arī bija iedvesmas avots
skolotājai Skaidrītei veidot izstādi
«Malta un tās apkārtne ziemas
rotā».
Savukārt 19. janvārī Maltas
jaunieši kopā ar BJC metodiķi un
pulciņa «Kāpnes» skolotāju Intu
Buli devās uz šīgada jauniešu galvaspilsētu Madonu, lai piedalītos
valsts jaunatnes un tās lietu darbinieku salidojumā «Saskrienamies?!...». Šajā dienā Madonā Rēzeknes novadu pārstāvēja Maltas

BJC metodiķe Inta Bule un 7 aktīvi jaunieši: Līga Runčis, Lilija
Orlova, Agnese Zunda, Beate Lozda, Ieva Paškeviča, Armands Taškāns, Jānis Kosolapovs, kā arī Pušas pagasta TN vadītāja Mārīte
Šadurska ar jaunieti Katrīnu Butleri. Prezentējot Rēzeknes novada
jauniešus, mājas darbs bija apspēlēt tēmu «Zili, zaļi brīnumi»: no
viesmīlīgās Zilo ezeru zemes Latgales Vidzemes jauniešiem tika
nosūtīti 100 novēlējumi un viens
īpašs, ko atsūtīja Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš no tālās Portugāles
(Lisabonas), kur tolaik atradās.
Sagatavoja Skaidrīte Svikša,
Maltas BJC Žurnālistikas
pulciņa skolotāja

Gada nogalē Maltas bibliotēkā uz noslēguma pasākumu pulcējās lasīšanas veicināšanas programmas «Bērnu/ jauniešu/ vecāku
žūrija» eksperti.
Šajā sezonā aktīvo lasītāju
pulciņš bija kupls – 31 eksperts.
Visvairāk dalībnieku bija 3.–4.
klašu grupā. Liels prieks par ikvienu, kas iesaistījās grāmatu lasīšanā un vērtēšanā jau vairākus
gadus pēc kārtas. Tie ir: Viktorija
Grigorjeva, Marta Koroļonoka,
Egija Terēze Babre, Māra Kancāne, Adriana Jahnoveca, Diāna
Igolniece, Kristīne Gruznova,
Anna Itkače, Marks Tučs, Aleksandra Šibanova, Everita Štekele,
Intars Štekels, Amanda Afanasjeva, Lilija Orlova, Laine Elizabete Stepiņa, Dagne Tuče, Marika
Smirnova, Sandra Dembovska,
Līga Runčis un Diāna Sala. Šogad
čaklajiem lasītājiem jaunāko lasītāju grupiņā piebiedrojās: Sofija
Fjodorova, Paula Tjarve, 3.–4.
klašu grupā Renārs Strods, 5.–7.
klašu grupā Agate Gžibovska,
jauniešu grupā: Ieva Paškeviča.

Paldies arī vecāku žūrijas pārstāvjiem: Imantam Tučam, Vitai Kāpostiņai-Tučei, Andrai Ignatjevai,
Ausmai Strodei, Rasmai Afanasjevai un Anitai Stepiņai.
Iepriecināja Annas Itkačes un
Aleksandras Šibanovas klavierspēle muzikālajā sveicienā pasākuma dalībniekiem. Tāpat bija ie-

spēja piedalīties radošajā darbnīcā
– izgatavot dažādu sunīšu figūras,
spēlējām galda spēles, iepazinām
jaunākās grāmatas. Paldies visiem
čaklajiem lasītājiem, šī nozīmīgā
darba atbalstītājiem – vecākiem,
skolotājiem, pagasta pārvaldei.
Maltas pagasta bibliotekāre
Elvīra Pinka

Ar brīnišķīgu Mūzikas skolas
izglītojamo Ziemassvētku koncertu un vecāku sapulci noslēdzās
mācību pusgads. Paldies vecākiem, kuri izbrīvēja laiku un atnāca uz vecāku sapulci. Pateicos visiem vecākiem, kuri seko līdzi savu atvasīšu gaitām mūzikas skolā, un ne tikai seko, bet arī
palīdz.
Jaunais gads tikai sācies, bet
mūzikas konkursi jau notiek pilnā
sparā. J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā 16. janvārī notika Latgales reģiona Valsts konkursa II kārta vijoles spēlē. 1. kārta
notika mūzikas skolā decembra
beigās, kur piedalījās visi vijoļspēles izglītojamie. Uz 2. kārtu

žūrija izvirzīja Kseniju Šmauksteli (3. kl.), Everitu Štekeli (4. kl.),
Agati Gžibovsku (5. kl.), Ēriku
Ruhmani (6. kl.). Valsts konkursa
II kārtā konkurence bija milzīga,
kopā no mūsu reģionā mūzikas
skolām piedalījās 36 vijoļspēles
izglītojamie četrās vecuma grupās. K. Šmaukstele I grupā, E.
Štekele II grupā un Ē. Ruhmane
III grupā ieguva «Atzinības», bet
A. Gžibovska II grupā ieguva III
vietu. Novēlu meitenēm tiekties
uz vēl augstākām virsotnēm un
neapstāties pie sasniegtā. Liels
paldies skolotājai Ritai Zujevai
un koncertmeistarei Ludmilai
Semjonovai par ieguldīto darbu.
26. janvārī Rīgā, Augusta Dom-

brovska mūzikas skolā notiks vijoļspēles konkurss, kur Maltas
Mūzikas skolu pārstāvēs Ksenija,
Agate un Ērika. Novēlēsim viņām
veiksmi!
Katrai mācību iestādei reizi
sešos gados jāiziet skolas akreditācija. Arī mēs gatavojamies šim
procesam, kas pienāks februāra
beigās. Klāt pie skolas akreditācijas būs arī skolas vadības atestācija. Tādēļ visiem, kas iesaistīti
šajā procesā, novēlu izturību,
stipru veselību, neizsīkstošu enerģiju un pozitīvu domāšanu. Lai
mums visiem veicas!
Normunds Štekels, Maltas
Mūzikas skolas direktors

Bibliotēkā tiekas lasīšanas veicināšanas žūrijas eksperti

Mūzikas skolā gads sācies ar skanīgiem panākumiem

