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2018. gada 26. oktobris

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
Reģistrācijas numurs 000702906

Maltas vidusskolas 1. komanda uzvar konkursā
«Ar sirdi Rēzeknes novadā»

Jau tradicionāli oktobris Rēzeknes novadā sākas ar konkursu
vidusskolēniem «Ar sirdi Rēzeknes novadā». Šoreiz savas zināšanas par Rēzeknes novadu pārbaudīja astoņas vidusskolu komandas no Dricāniem, Kaunatas,
Maltas (2 komandas), Nautrēniem, Tiskādiem, kā arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (2 komandas).
Arī šogad skolēniem bija jāatbild uz jautājumiem par Rēzeknes
novada vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju. Konkursā jauniešiem bija jā-

zina, ka Maltas upe iztek no Salāja ezera, ka zirgu sēta «Untumi»
atrodas Ozolmuižas pagastā, ka
«Malny vylki» ir keramikas darbnīca Maltas pagastā, ka Normunds Rutulis ir palīdzējis iedziedāt Borowas MC dziesmu «Es
tevi saucu». Skolēniem bija jāatpazīst keramikas meistaru darbi,
muzikanti, kas darbojas mūsu novadā. Komandu kapteiņi sacentās
savā starpā un atbildēja uz dažādiem jautājumiem, piemēram, vai
Dricānu pagastā audzē melones,
vai sipisnīks ir biezpiens. Daļu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rīkotajā «Zinātnieku
naktī» 28. septembrī notika konkursa-eksperimenta «Dod iespēju
«Kotiņu» pērļu grūbām sevi pierādīt!» noslēguma pasākums, pulcējot 13 komandas, kas pārstāvēja
deviņas Latgales skolas.
Skolēni žūrijai un skatītājiem
prezentēja savus «mājasdarbus» –
sagatavotos ēdienus, kas tapuši,
izmantojot ZS «Kotiņi» ražotās
pērļu grūbas. Konkursa žūrijā bija
12 cilvēki: ZS «Kotiņi» pārstāvji
Vija Kuļša un Rolands Keišs, SIA
«Lekon» ražošanas daļas direk-

tore Anita Leontjeva, Rēzeknes
Tūrisma attīstības centra vadītāja
Jeļena Kijaško, RTA studiju un zinātņu prorektore Angelika JuškoŠtekele, RTA pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas «Pārtikas produktu pārstrāde» direktore Inese
Silicka, RTA profesionālās bakalaura studiju programmas «Uzņēmējdarbība» direktore Iveta Dembovska, RTA Rozes titula ieguvēja
Daina Kudravska un Bruņinieka
titula ieguvējs Sandis Proms un
trīs skatītāji no zāles.
Maltas vidusskolu pārstāvēja

jautājumu par saviem pagastiem
bija sagatavojuši paši skolēni, un
atbildēt uz tiem, kā atzina paši dalībnieki, nebija viegli, jo, piemēram, bija jāzina, ka Kaunatas pagastā darbojas mūzikas ierakstu
studija «Vecā kino būda», ka Maltas pagasta iedzīvotāja Eleonora
Siņavska Romas pāvestam dāvanā ir noadījusi zeķes (Kaunatas
vidusskolas komanda to zināja!),
ka Nautrēnu pagastā atrodas dabas piemineklis «Velna pēda», un
vēl daudz kas cits.
Sīvā cīņā 3. vietu ieguva Nautrēnu vidusskolas komanda (Megija Belinska, Evelīna Belinska,
Viktorija Lukšāne, Viktors Drozdovs, Anna Kristijana Logina).
Otrie labākie ar 24 punktiem bija
Dricānu vidusskolas komanda
(Jānis Vespers, Ralfs Bokta, Gvido Igaunis, Iļja Jeršovs, Iļja Gruznovs), savukārt uzvaras laurus
plūca Maltas vidusskolas 1. komanda (Dina Beleviča, Aija Lapkovska, Jekaterina Bebriša, Žanis
Lācis, Aleksandrs Mironovs).
Anita Rudziša,
Rēzeknes novada interešu
izglītības speciāliste

Nr. 10 (2018. gads)

Krāsainais un radošais oktobris
Maltas «Dzīpariņā»

Kaut rudens burvība ir gaistoša un ātri beidzas, tomēr Maltas PII
«Dzīpariņš» vēl priecājas par burvīgo gadalaiku. Oktobris – skaists
un krāsains mēnesis, kas šogad bija neierasti saulains un deva iespēju
mūsu audzēkņiem daudz laika veltīt āra aktivitātēm.
Oktobri sākām ar kopējo vecāku sapulci, kurā iepazīstinājām vecākus ar iestādes darbu, veicamajiem darbiem un turpmākajiem plāniem un idejām. Esam priecīgi, ka ir pabeigts bruģa celiņš iestādes fasādes pusē. Teju, teju būs gatava jauna nojume spēļu laukumā. Līdz
gada beigām ir ieplānots ierīkot sešas āra videonovērošanas kameras.
Arī šogad biedrība «Latvijas Zaļā josta» sadarbībā ar tās partneriem
aicinās izglītības iestādes iesaistīties makulatūras un bateriju vākšanas
konkursos «Tīrai Latvijai!», veicinot bērnu un jauniešu vides apziņu
un sekmējot dabas resursu taupīšanu. Pagājušajā mācību gadā mēs
vācām makulatūru, šogad vāksim izlietotās baterijas.
Šajā saulainajā rudenī mums atkal ir iespēja piedalīties SIA
«ALAAS» rīkotajā konkursā. Šoreiz – «Mana puķe Latvijai!». Konkursa dalībnieku uzdevums – izveidot puķi Latvijai, par pamata materiālu izmantojot izlietotu iepakojumu. Likām lietā savus talantus, izdomu un radošumu! Piecus radošos darbiņus esam iesnieguši SIA
divas komandas no 8.a klases – «ALAAS» birojā un gaidām konkursa rezultātus.
Alīna Čistjakova,
komanda «Veiva» (Vanese LaiMaltas pirmsskolas izglītības iestādes «Dzīpariņš» vadītāja
zāne, Evelīna Romanova, Indra
Koroļonoka, Viktorija Borise un
Agita Deidule) un komanda «Sāļā
Maltas jauniešu sāļie mafini
(receptes un noformējuma autore Rita Siņavska,
nakts» (Edgars Žukovskis, Makgatavotāji – komanda «Sāļā nakts»)
sims Timofejevs, Dāniels Strods,
Imants Ančs). Skolēniem tas bija
Nepieciešamās sastāvdaļas: 250 g miltu, 100 ml eļļas, 2 olas, 150 ml
divu nedēļu darbs, kad eksperi- kefīra, 2 tējk. cepamā pulvera, naža gals sodas, 1 tējk. sāls, 1 tējk. cukura,
mentējām un degustējām ēdienus, 1 sīpols, 300 g žāvētās gaļas, 100 g pērļu grūbu.
kuru pagatavošanā bija jāizmanto
Mafinu rotāšanai: ķiršu tomātiņi, 100 g krēmsiera, 100 g 35% saldā
pērļu grūbas. Rezultātā koman- krējuma.
Pagatavošana:
da «Veiva» gatavoja biskvīta torti
1.
Pērļu grūbu putras gatavošana – pērļu grūbas skalo aukstā ūdenī
ar smalko «pancaku», komanda
vairākas reizes, līdz ūdens ir tīrs (tas ir jādara, lai atdalītu cieti un putra sa«Sāļā nakts» – sāļos mafinus. nāktu irdena). Grūbas ber katlā un aplej ar aukstu ūdeni, lai tās pilnībā noAbām komandām bija izveidoti segtas, un virs tām vēl ir ūdens aptuveni 0,5 cm biezumā. Katlam uzliek
arī bukleti ar ēdiena gatavošanas vāku un uz lēnas uguns ļauj karsēties. Kad grūbas ir piebriedušas, lej klāt
gaitu. Pēc prezentācijām skolēni pienu un sautē tālāk, pievieno cukuru un nedaudz sāli. Kad grūbas ir gandrīz
ieguva dāvanu maisu ar zemnie- mīkstas, katlu noņem no uguns un ietin segā, lai uzbriest. Ļauj atdzist
2. Nomizo sīpolu, smalki sagriež. Žāvēto gaļu sagriež kubiciņos. Pannā
ku saimniecībā ražoto produkciju
apcep sīpolus un gaļu, atdzesē
un dāvanu karti kā pateicību par
3. Gatavo mīklu – bļodā ielej eļļu, kefīru, iesit olas, pievieno sāli, cukuieguldīto darbu. Dāvanu karte ru, sajauc, pievieno izsijātus miltus, cepamo pulveri, sodu, sajauc.
sniedz iespēju apmeklēt zemnie4. Sajauc kopā sagatavoto mīklu ar pērļu grūbu putru un saceptajiem
ku saimniecību «Kotiņi» un no- sīpoliem un gaļu.
5. Sagatavoto masu pilda papīra groziņos un cep sakarsētā cepešdegustēt saimniecībā ražoto produkciju. Skolēniem tā bija pirmā krāsnī 180 grādos apmēram 20–25 minūtes.
P.S. Skolotāja Rita pastāstīja, ka šiem mafiniem nu jau ir sava vēsture
pieredze piedalīties šāda veida
– sākot no daudzajiem mēģinājumiem sastāva «slīpēšanā» un līdz pat
konkursos, viņi guva priekšstatu servēšanai, jo par šķīvi kļuva bērza bluķa ripas. Paldies par koka sagādāarī par «Zinātnieku nakti» RTA. šanu Jānim Prančam, bet par «šķīvīšu» apstrādi – Gunāram Vjaksem.
Rita Siņavska, Un, protams, vislielākais paldies skolēniem, kuri ar interesi un lielisku koMaltas vidusskolas mājturības mandas darbu iesaistījās neparasto gardumu tapšanā un godam pārstāvēja
un tehnoloģiju skolotāja Maltu konkursā!

Maltas skolēni «Zinātnieku naktī» pārsteidz
ar ēdieniem no pērļu grūbām

Darbu sāk jauna Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunkta speciāliste

1. oktobrī darbu uzsākusi Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunkta speciāliste
Maltas un Kaunatas pagastos Maija Hartmane.
Atbilstoši IUK funkcijām un darbības struktūrai IUK
speciālisti strādā divos virzienos. Tas ir darbs ar izglītības
iestāžu audzēkņiem, kā arī darbs ar esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, to organizācijām un apvienībām.

Skolēniem IUK konsultanti piedāvā dažādus karjeras
izglītības pasākumus, iesaisti skolēnu mācību-ražošanas
uzņēmumu pakāpeniskā izveidē, organizē uzņēmēju «ēnošanas» pasākumus u.c. aktivitātes.
Savukārt vietējos lauku uzņēmējus un aktīvos cilvēkus, kuri vēlas uzsākt savu biznesu, IUK konsultanti konsultē biznesa uzsākšanas un attīstības jautājumos, finan-

sējuma piesaistes un sadarbības jautājumos. IUK konsultanti sniedz konsultācijas visa Rēzeknes novada iedzīvotājiem un strādā ciešā sadarbībā ar novada pagastu pārvaldēm, vidusskolu pedagogu kolektīviem, pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļu un citām vietējām uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām.
Diāna Selecka, www.rezeknesnovads.lv
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«Maltas Ziņas»

Piektdiena, 26. oktobris, 2018

Maltas Bērnu un jauniešu centrā realizēti četri projekti

Pateicoties Rēzeknes novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes
apstiprinātajiem neformālo apmācību, jaunatnes iniciatīvu, inventāra un materiālās bāzes papildināšanas vizuālās un lietišķās mākslas projektiem, Maltas Bērnu un
jauniešu centrs realizēja četrus projektus (to kopsumma – 2065 eiro).
Jaunatnes iniciatīvu projekts
«Vasaras piedzīvojums Rēzeknes
upes līkločos» tika īstenots augusta vidū. 18 aktīvākie un drosmīgākie Maltas, Kaunatas, Feimaņu
pagasta jaunieši devās izaicinājuma braucienā ar laiviņām pa
Rēzeknes upi. Šovasar karstais un
sausais laiks bija samazinājis
ūdens līmeni upē, tāpēc laivošana
jauniešiem bija brīnišķīga iespēja
pārbaudīt savas fiziskās spējas un
attapību, iegūt jaunu pieredzi,
draugus, iepazīt Rēzeknes upes
skaisto dabas ainavu. Piešķirtā finansējuma kopsumma šim inventāra projektam bija 300 eiro.

Pašizaugsmes apmācību cikls
jauniešiem «Mērķē augstāk»
tika īstenots vasaras izskaņā, augusta beigās. Projektā piedalījās
12 jaunieši. Pirmajā dienā jaunieši
iepazina sevi, «jaunizveidoto»
grupiņu, apzinājās apmācību mērķus un izdomāja projekta devīzi,
strādājot grupā kopā ar atraktīvo
vieslektori Olgu Orlovu, pieņēma
jaunus izaicinājumus un pārvarēja
jaunus pārbaudījumus emociju
piepildītā šķēršļu trasē «Rāznas
priedes». Projekta otrās dienas rīts
sākās ar aktivitātēm Ozolmuižā.
Darbojoties kopā ar vieslektori
Kristīni Rimšu, jaunieši aizdomājās par nākotnes plāniem, definēja, kas ir karjera, izvirzīja savus
nākotnes mērķus, apzinājās savas
stiprās un vājās puses, apkopoja

Pašizaugsmes neformālo apmācību cikla «Mērķē augstāk» dalībnieki
savas intereses, aktīvi piedalījās tīvu, veselīgu dzīvesveidu, tika
grupu darbos. Dienas otrā puse apmeklēts ŪTAC «BĀKA». Šeit
tika pavadīta skaistā sporta kluba jaunieši varēja apgūt jaunas ie«Magnen» teritorijā Ilzeskalna maņas, izmantojot dažādu ūdens
pagastā, kur jauniešiem bija ie- sporta inventāru – supdēļus un kaspēja piedalīties orientēšanā gan jakus.
individuāli, gan komandās. Trešās
Izvērtējot aktivitātes un īpaši
dienas rītā projekta dalībnieki de- jauniešu atsauksmes, tika secivās uz Dricēniem, lai Ingūnas Se- nāts, ka projekta izvirzītais mērķis
mules vadībā izlietu savu ekolo- sasniegts. Projekta laikā katrs jauģisko papīru. Papīra pārstrādes nietis izmēģināja un piedzīvoja
darbnīcā jaunieši uzzināja, no kā kaut ko jaunu, pārvarēja iekšējās
mūsdienās ražo papīru. Ingūna barjeras un bailes, paplašināja
dalījās pieredzē par savu piedalī- komforta zonu, attīstīja līdera spēšanos Erasmus+ projektos, pastās- jas un aizdomājās par pašizaugtīja, ko jaunieši var iegūt, aktīvi smes iespējām un karjeru. Dadarbojoties Rēzeknes novadā un žiem jauniešiem dienas izaicināEiropā. Bet, lai iepazītu plašo un jums bija iesaistīties projektā, ciskaisto Rēzeknes novadu un tā tiem – aktīvi piedalīties, vēl cigleznainos dabas objektus, pro- tiem – izmēģināt jaunas aktivijekta dalībnieki devās uz Nagļu tātes. Jauniešu apmācību projekpagastu. Gides Annas Macānes tam piešķirtais finansējums bija
vadībā tika izstaigāta krāšņā Tei- 900 eiro.
rumnieku purva taka. Gide aizraujošā stāstījumā iepazīstināja ar
Aktīvās atpūtas inventāra
šīs teritorijas kultūrvēsturisko iegādes projekts tika realizēts
mantojumu un dabas bagātībām. septembrī, bet tiks izmantots zieLai popularizētu jauniešu vidū ak- mas mēnešos, atbilstoši inventāra

Lāčplēša dienā pieminēsim Maltas patriotus

Elvīras Pinkas foto

Bibliotēkā – Dzejas stunda bērniem

Rudens Dzejas dienu ietvaros Maltas pagasta bibliotēkā notika
pasākums bērniem. Tā bija Dzejas stunda kopā ar dzejnieci Olgu Borovikovu no Rēzeknes novada Greiškāniem.
Viņa raksta dzeju ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem, mīl
dzīvniekus un dabu. Pasākumā viņa iepazīstināja ar savu grāmatiņu
bērniem «Reksiks, Marsiks un citi». Tajā ir atainoti atgadījumi ar
viņas mājdzīvniekiem, dažādi dabā novērotie notikumi. Grāmatiņa ir
arī krāšņi ilustrēta – tie ir Rēzeknes mākslas skolas bērnu zīmējumi.
Pasākuma dalībnieki – Maltas vidusskolas 3.b klases skolēni un
viņu skolotāja Ludmila Maslobojeva – bija rūpīgi gatavojušies pasākumam. Bērni bija uzzīmējuši, nofotografējuši savus mīluļus mājdzīvniekus un sagatavojuši interesantus stāstiņus ar atgadījumiem no
viņu dzīves. Pasākums izvērsās atjautīgs un interesants.
Tikšanās reizē no dzejnieces Olgas Borovikovas saņēmām pozitīvas
atsauksmes par bibliotēku un organizēto pasākumu. «Maltā ir brīnišķīga bibliotēka – gaiša un plaša. Tās galvenais noslēpums – grāmatas
visām gaumēm. Darbinieces – laipnas un pretimnākošas, smalkas psiholoģes un teicamas profesionāles. Dažas kopā pavadītās stundas sagādāja patīkamas emocijas. Nākas atzīt, ja skaties uz dzīvi pozitīvi,
nekādas vētras nebaida. Liels paldies par brīnišķīgi organizēto tikšanos
ar Maltas vidusskolas 3. klasi rudens Dzejas dienu ietvaros Latgalē.»
Arī mēs bijām gandarītas par izdevušos pasākumu. Paldies dzejniecei par viesošanos pie mums Maltā un skolēniem par atsaucību pasākuma apmeklējumā!
Elvīra Pinka, Maltas pagasta bibliotekāre
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Projektā iegādātais aktīvās atpūtas inventārs Maltas BJC
izmantošanas iespējām. Projekta daudzveidīgi vizuālās un lietišķās
laikā tika nopirkti astoņi slidu pāri mākslas materiāli, instrumenti un
(37.– 45. izmērs), astoņi slidu as- inventārs. Galvenais projekta
meņu aizsargi, seši no kalna šļū- mērķis bija, gatavojoties Latvijas
camie ziemas paliktņi, 10 hokeja valsts simtgadei, noorganizēt skonūjas, porolona futbola bumba un lēnu rudens brīvdienās radošo
virve vilkšanai. Slidu izmantoša- darbnīcu nodarbību ciklu, kuru
na ir paredzēta Maltas ciemata un laikā bērni un jaunieši iepazītu un
Maltas pagasta bērniem, jaunie- izmēģinātu Latgalei tradicionālās
šiem, kuru skaitā ir arī Maltas Bēr- amatu prasmes.
nu un jauniešu centra pulciņu auTā visas nedēļas garumā radzēkņi un centra apmeklētāji. Zie- došo darbnīcu apmeklētāji varēja
mas laikā ir paredzētas dažādas izmēģināt un izpausties, darbojoaktivitātes: pasākumi, kas saistīti ties ar mālu, aužot celaines, veiar ziemas priekiem uz kalna, pār- dojot kartona «Laimes lādītes»,
gājieni mežā, kā arī iespēja aiziet gleznojot māla podus, paši mīcīt
uz Maltas ciema slidotavu/ dīķi un cept maizi un daudz ko citu.
un tur iemācīties slidot vai jau uz- Bērni labprāt un ar lielu interesi
labot savas iemaņas, uzsākt orga- darbojās darbnīcās, apgūstot Latnizēt hokeja turnīrus. Aktīvās at- gales tradicionālās amatu praspūtas inventāra iegādes projekta mes.
kopsumma bija 670 eiro.
Paldies Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei par
Projekts par materiālās bā- iespējām piesaistīt papildu līdzekzes papildināšanu vizuālās un ļus jauniešu projektu realizēšanā!
vizuāli plastiskās un lietišķās
Inta Bule,
mākslas aktivitātēm tika uzsākts jaunatnes projektu koordinatore,
jau pavasarī. Projektā tika iegādāti
Maltas BJC metodiķe

Tikko tika atvērts nacionālās enciklopēdijas drukātais sējums «Latvija». Šķirklī «Padomju otrreizējā
okupācija» atrodama informācija arī par nacionālajiem partizāniem, kas bija plaši izvērsušies visā Latvijā.
Pretestības gars Latvijā bija ļoti liels, enciklopēdijā redzama Lidijas Lasmanes fotogrāfija, kura,
būdama medmāsa, palīdzēja nacionālajiem partizāniem, piegādājot medikamentus. Arī topošajam
Maltas Lūšu piemineklim Lidijas kundze ar savu ziedojumu ir atbalstījusi tā tapšanu. Viņa kā cilvēks ar
nesalaužamu garu trīs reiz tiesāta, bet ne padevusies,
spēj novērtēt mūsu ideju iemūžināt tos, kas atdeva
dzīvības par Latvijas brīvību, cīnoties ar ieročiem
rokās. Starp ziedotājiem ir Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, pasaulē pazīstamais
profesionālo mikrofonu ražotājs Mārtiņš Saulespurēns, trimdas latviete Ellija Rasella, kura pārcēlusies
no Kanādas un jau ilgāku laiku dzīvo Latvijā.
Pateicoties Maltas pagasta ilggadējam un darbīgajam vadītājam Vitālijam Skudram, piemineklis, kā redzams, ir tikpat kā gatavs, atliek vien novietot uz postamenta. Tas bija iespējams, pateicoties jums, cienījamie
ziedotāji, tuvinieki un vienkārši cilvēki, kurus es uzrunāju. No sirds pateicos par jūsu sapratni un atbalstu.
Bet ir vēl viens lūgums: sakarā ar to, ka pie pie-

minekļa ir paredzēts stends, kurā būs apraksti par
piemineklī minētajiem partizāniem un atbalstītājiem,
lūgums atsaukties radiem, draugiem, tuviniekiem –
uzrakstiet atmiņas un arī iesūtiet fotogrāfijas, jo mēs
maz zinām par šiem cilvēkiem un viņu likteņiem.
Aicinājums rakstīt uz Maltas pagasta pārvaldi vai
laikrakstam. Tā mēs saglabāsim savu novadnieku
piemiņu, jo tā ir mūsu pagasta vēsture, kas līdz šim
nebija zināma un publiski pieejama.
Lāčplēša dienā, 11. novembrī, pasākums sāksies
ar Sv. Misi Rozentovas Romas katoļu baznīcā plkst.
12.00, bet plkst. 12.30 notiks pieminekļa atklāšana.
(Ir tapusi Maltas partizānu sakarnieces Veronikas
Tenčas-Goldmanes grāmata «Vējos izkaisītie», ja paspēs nodrukāt, tad arī to atvērsim.)
Gribu sabiedrībai darīt zināmus to cilvēku vārdus,
ar kuru ziedojumiem tapa piemineklis: Jānis Jaudzems, Kristīne Jaudzema, Tulinsku ģimene, Ellija
Rasella, Ināra Daukšte, Enoks Biķis, Leonards
Krivms, Ināra Paiča, Veronika Goldmane (Tenča),
Mārtiņš Saulespurēns, Ojārs Spārītis, Pēteris Korsaks, Lidija Lasmane, Vitālijs Skudra, SIA «Astegro», Marija Podnieka, Normunds Štekels, Silvija Pīgožne, Vija Danilova, Vladislavs Jankovs.
Pēteris Korsaks,
pieminekļa tapšanas iniciators un virzītājs

Muzejā novembrī – pasākumu cikls «Tuvāk saknēm»

Mēs katrs esam saknes kamols,
Kurš dzīvē ripo savu ceļu,
Bet, atskatoties senču saknēs,
Mēs esam vienā kamoldzīslā.
/Līga Tulinska./

Maltas Vēstures muzejs novembrī organizē
pasākumu ciklu «Tuvāk saknēm».
Rīdziniece ar Latgales dvēseli, Rīgas kultūras
un tautas mākslas centra «Mazā ģilde» TLMS «Kamene» dalībniece Līga Tulinska piedāvā savu darbu
un dzimtas lietu izstādi Maltas Vēstures muzejā no
1. līdz 30. novembrim.

Pasākumu ciklu «Tuvāk saknēm» veidos divas
nodarbības:
1. nodarbība notiks 3. novembrī, sestdien,
plkst. 13.00. Vilis Skudra no Tukuma piedāvā sarunu tēmas: 1. – «Mana pieredze dzimtas sakņu
izzināšanā». 2. – «Skudru dzimta no Višķeriem».
2. nodarbība notiks 10. novembrī, sestdien,
plkst. 13.00. Līga Tulinska aicinās uz izstādes prezentācijas pasākumu un stāstījumu par dzimtu gadsimtu ceļu no Ružinas līdz Rozentovai (Tulinsku
un Beleviču dzimtu tikšanās Leimanišķos).

