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Publicitātes foto

Maltā iedegta svētku eglīte

13. decembrī Maltā notika svētku egles iedegšanas
pasākums, kuru apmeklēja dažādu vecumu skatītāji.
Sākumā visi bija mīļi gaidīti Maltas Bērnu un jauniešu centrā uz labdarības koncertu «No visas sirds».
Gan mazie, gan lielie mākslinieki centās pārsteigt un
iepriecināt ikvienu skatītāju. Koncertā piedalījās:
Agate Gžibovska ar savu skanīgo vijoles spēli; instrumentāli vokālais ansamblis ar skolotāju Juri Dervanovu; ritmisko deju pulciņš «Kolibri», kuru vada
skolotāja Iveta Alika; Maltas KN bērnu mūsdienu

deju grupa «Damona» (vadītāja Simona Skudra); estrādes deju pulciņš «Foršie» ar skolotāju Ilgu Marejevu; BJC popgrupa ar skolotāju Irēnu Ivanovu un
Silmalas KN sieviešu deju kolektīvs «I-deja».
BJC audzēkņi un skolotāji jau ceturto gadu
svētku gaidās iepriecina un apmeklē pagasta vientuļos seniorus. Pirms šī pasākuma visi, kuri vēlējās,
tika aicināti atnest iepriekš sagatavotas dāvaniņas
Maltas pagasta vientuļajiem senioriem (75+ gadi),
kuri dzīvo savās mājās.
Pēc labdarības koncerta visi devās meklēt Maltas ciema lielāko un kuplāko egli. Bet ceļā gadījās
neparedzamais – bērni un vecāki satika ar zāles pļāvēju braucošu Salatēti, kas ceļoja no cita pagasta,
lai sapušķotu svētku egles. Tālāk ar lustīgām gavilēm un rotaļām tika iedegta Maltas svētku egle. Pēc
tam visi tika aicināti uz «Salatēva rezidenci» pie
veikala «Rudzupuķe», kurā varēja iegādāties biļetes
Ziemassvētku dāvanas saņemšanai, kā arī baudīt
tēju, piparkūkas, karstvīnu un nobildēties kopā ar
Salatēti.
Līga Runčis,
Maltas BJC Žurnālistikas pulciņa dalībniece

Maltas vidusskolas I komanda uzvar konkursā «Mini mīklu 2019»

Decembris tiek aizvadīts Ziemassvētku gaidīšanas atmosfērā, un kā skaists rotājums uz svētku piparkūkas ir veselas piecas dienas notikušie Ziemassvētku pasākumi visām grupiņām.
Jau otro gadu attīstījām skaisto tradīciju – Adventa
laika pasaku lasījumus. Omulīgā gaisotnē Vecāku istabā mierīgā pievakarē mūsu audzēkņi pulcējās pie
improvizētā kamīna un iegrima pasaku burvībā. Paldies mūsu šīgada atsaucīgajiem lasītājiem – ciemiņiem: Mārītei Šadurskai, Antoņinai Krūzai, Jānim Kovaļevskim, Elīnai Fjodorovai, Skaidrītei Svikšai un

Maltas BJC Žurnālistikas pulciņa meitenēm par kopā
būšanu. Paldies arī Maltas pensionāru kluba «Dvēseles
atslēgas» dalībniecēm par burvīgo radošo darbnīcu.
Tāpat decembrī gan audzēkņu vecāki, gan iestādes
personāls sarūpēja Ziemassvētku dāvanas veselības
un sociālās aprūpes centra «Malta» iemītniekiem.
Lai visiem gaišs svētku laiks, un ņemsim vērā,
ka svētki rodas ne jau no laikapstākļiem un dāvanu
lieluma, bet ģimenē kopā pavadītā laika! Veselīgu
un radošu jauno, 2020. gadu!
Alīna Čistjakova, PII «Dzīpariņš» vadītāja

Tuvojas mācību pusgada beigas, un līdz ar to
visās mūzikas instrumentu nodaļās notiek zināšanu
pārbaude. Paralēli mācībām notiek arī piedalīšanās
dažādos konkursos. 19. decembrī Maltas daudzfunkcionālajā zālē notika mūzikas skolas izglītojamo
Ziemassvētku koncerts, pēc tā – vecāku sapulce.
Sekmīgi nokārtoja «standartus klavierspēlē»
mūsu 7. klases pianisti: Kaspars Bačkurs, Intars Štekels, Maria Vaļuma-Talkiu un Ērika Soboļevska.
4. decembrī Dobelē notika mazo mūzikas skolu
pianistu konkurss, kur mūsu skolas pianists Kaspars
Bačkurs (ped. T. Nagle) ieguva 1. vietu savā grupā.
APSVEICAM! Priecājamies par Kaspara mērķtiecīgo darbu, lai veicas arī turpmāk!
Katru mācību gadu notiek Latvijas Nacionālā
Kultūras centra organizētais Valsts konkurss kādā

no mūzikas instrumentiem. Šogad tas notika akordeona un ģitāras spēlē. Katra Mūzikas skola rīko
I kārtu pie sevis skolā. Piedalās visi skolas attiecīgo
nodaļu izglītojamie. 5. decembrī notika I kārta arī
Maltas Mūzikas skolā, un uz II kārtu JIRMV tika
izvirzīti – akordeona spēlē Aleksandra Jakušonoka
(2. klase) un Marks Tučs (5. klase), bet ģitāras spēlē – Aleksandrs Žagunovs (4. klase) un Artis Dairis
Kroičs (7. klase). Valsts konkursa II kārta norisināsies 2020. gada 17. un 24. janvārī. Lai viņiem izdodas labi startēt!
Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads, tādēļ vēlos
visus sveikt šajos gaišajos, brīnišķīgajos svētkos. Lai
mums visiem izdodas 2020. gads!
Normunds Štekels,
Maltas Mūzikas skolas direktors

Aivara Mežatuča foto

13. decembrī notika erudīcijas konkurss «Mini
mīklu 2019» Rēzeknes un Viļānu novada 1.–4. klašu
mazajiem zinīšiem.

Konkursa septiņās kārtās bērni ne vien pārbaudīja savas zināšanas un asprātību mīklu minēšanā,
Latvijas koku un latviešu gadskārtu svētku tradīciju
zināšanā, bet arī pēc attēliem atpazina zivis, atbildēja
uz āķīgiem jautājumiem un minēja citu skolu sagatavotās mīklas. No 15 komandām 1. vietu ar 23,5
punktiem ieguva Maltas vidusskolas I komanda
(Agate Barovska, Viktorija Grigorjeva, Egija Terēze
Babre, Elīna Skudra, Selīna Svikša). Aiz sevis ar
20,5 punktiem atstāja Rēznas pamatskolas komandu
un Viļānu novada Dekšāru pamatskolas komandu
(20 punkti). Komandas balvās saņēma ne vien diplomus un saldumus, bet arī grāmatas un attīstošas
prāta spēles.
Anita Rudziša, Izglītības pārvaldes
interešu izglītības speciāliste

PII «Dzīpariņš» aizvadīti pasaku lasīšanas vakari

Panākumu decembris Mūzikas skolā

e 25. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku uzvedums «Zīmyssvātku puorsteigums». Pēc Danskovītes lugas «Ontans i Zīmyssvātki» motīviem Maltas kultūras nama dramatiskā kolektīva «Smaidam»,
kapelas «Malta» un senioru vokālā ansambļa «Liepas» iestudējumā; plkst. 21.00 – «Groziņballe».
20

e 29. decembrī plkst. 15.00 Jaungada eglīte
pirmsskolas vecuma bērniem. Teātra studijas «Joriks» programma.
e 1. janvārī plkst. 00.30 Maltas pagasta pārvaldes vadītāja uzruna. Svētku salūts. Plkst. 01.00
Jaungada diskotēka ar Dj German. Ieeja – EUR 1.
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BJC – tematiskās radošās darbnīcas

Decembris Maltas BJC bijis radošu darbošanos piesātināts visos pulciņos, kur tapa gan zīmējumi, gan dekori, gan apsveikumu kartītes utt. Jau
tradicionāli – ceturto gadu – BJC jaunieši iesaiņoja dāvanas un sagatavoja
kartītes pagasta vientuļajiem senioriem (šogad 39 cilvēki!), kurus jaunieši un BJC metodiķe Inta Bule apciemoja un sveica 18. un 19. decembrī.
Šogad centram ne tikai bija uzticēts organizēt Maltas lielās egles
iedegšanas pasākumu, bet arī bija vairākas tematiskas radošās darbnīcas.
Gatavojoties Adventa laikam, jau 28. novembrī notika vainadziņu gatavošanas meistardarbnīca. 3. decembrī tika veidoti fotorāmīši, 17. decembrī – telpu rotājumi (visus vadīja skolotāja Inta Bule). 10. decembrī
tapa Ziemassvētku atklātnīšu sagataves (sk. Jana Indričāne), 16. decembrī notika vēstuļu rakstīšanas un sūtīšanas meistardarbnīca (sk.
Skaidrīte Svikša). Tāpat jāpiebilst, ka BJC Žurnālistikas pulciņā šogad
ir tapusi īpaša – Salaveča avīze, kas ir skatāma BJC foajē, bet jau tika
uzdāvināta PII «Dzīpariņš», kad 10. decembrī pulciņa meitenes viesojās
tajā ar pasaciņas lasījumu piecgadnieku un sešgadnieku grupiņā.
16. decembrī notika arī jau tradicionālā radošā pēcpusdiena kopā ar
Rēzeknes novada speciālās pamatskolas audzēkņiem.
Paldies visiem bērniem, vecākiem, skolotājiem, kas veido BJC
tēlu! Paldies visiem, kas piedalījās labdarības akcijā. Lai radoši piepildīts un labestības pilns Jaunais gads!
Skaidrīte Svikša, Žurnālistikas pulciņa skolotāja

Pirmssvētku andele Maltas KN

7. decembrī Maltas kultūras namā notika pirmssvētku krāmu tirdziņš
jeb andele, kas aicināja visus, kuri vēlas dāvināt, mainīties, atdot vai
pārdot visdažādākās mantas, kas pašam nav vajadzīgas, bet kādam
citam noderēs.
Andele pulcēja dažādu jomu pārstāvjus. Tie bija gan rokdarbnieki,
kuri piedāvāja matu rotas, piespraudes, kartītes, lādītes, pašadītas vilnas
zeķes, lakatus u.c. lietas, gan mājražotāji, kuri pārsteidza ar plašu uzlējumu, sīrupu, tēju klāstu, kas lieti noderēs gan imunitātes stiprināšanai,
gan ātrākai atveseļošanai. Savukārt mazulīšu un bērnu vecākiem bija
iespēja iegādāties gan apģērbus, rotaļlietas, grāmatas, puzles, gan tamborējumus un adījumus roku un kāju siltumam. Neiztika arī bez labdariem, kas noderīgas mantas arī dāvināja vai atdeva par paldies, piemēram, vāzes, trauku komplektus u.c. lietas.
Paralēli andelēšanai visiem bija iespēja iegriezties darbīgā rūķa
namiņā, kur katrs varēja cienāties ar piparmētru tēju, vafelēm un pašceptām piparkūkām, kas tapa turpat uz vietas, radot svētku noskaņu
un smaržu pa visu zāli.
Mārīte Šadurska, Maltas KN

In memoriam

Viktors Šmaukstelis (25.12.1955.–13.12.2019.)
Baltā 13. decembra dienā raudāja debesis,
raudāja dvēseles un mūsu sirdis par skaudru
un neaptveramu ziņu – mūžībā devies Maltas
pagasta pārvaldes un Pušas pagasta pārvaldes zemes ierīkotājs Viktors Šmaukstelis…
Viktors Šmaukstelis piedzima tieši Ziemassvētkos – 1955. gada 25. decembrī Paulīnas
un Vladimira Šmauksteļu ģimenē. Skolas gaitas
uzsāka 1962. gadā Maltas vidusskolā, pēc tam
mācījies Latvijas profesionālās izglītības Rēzeknes Tehniskajā skolā Nr.4, kur apguvis Pienrūpniecības iekārtu
uzstādītāja un regulētāja prasmes. Darba gaitas uzsāka 1978. gadā,
divus gadus bija kluba «Garkalnu klubs» direktors, pēc tam – mākslinieks un noformētājs Maltas Kultūras namā. Paralēli strādāja arī
Maltas pienotavā (kopā 15 gadus). Tieši šajā darba vietā viņš arī satika savas dzīves lielo mīlestību – Mārīti, ar kuru apprecējās 1985. gada 29. jūnijā. Ģimenē izaudzināti divi bērni – meita Gunta un dēls Armands. 2017. gada 28. jūlijā oficiāli ģimenē ienāca vēl viena meita – Ilze,
dēla sieva, bet 2018. gada 30. jūnijā Viktors kļuva par dzediņu burvīgam puisēnam Kristeram. 1994. gadā Viktors sāka strādāt Valsts
Zemes dienesta Rēzeknes nodaļā. No 2013. gada līdz mūža beigām
strādāja Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē.
Viktors aktīvi piedalījās pagasta sabiedriskajā dzīvē. Bija viens
no nodibinājuma «Futbola klubs «Saules puikas»» dibinātājiem un
atbalstītājiem. Visu dzīvi bija ļoti mākslinieciska un radoša personība,
bija kaislīgs makšķernieks un dārzkopis. Viktors bija ļoti komunikabls,
izpalīdzīgs un atsaucīgs cilvēks, mīlošs un rūpīgs vīrs un tētis; pārlaimīgs un ārkārtīgi lepns dzediņš. Viņš bija cilvēks, kurš daudz
smaidīja un smējās, mīlēja dabu un atpūtu kopā ar ģimeni un draugiem. Viņam patika ceļot un iepazīt pasauli...
Tu paliksi mūsu sirdīs, atmiņās ar savu nenogurdināmo optimismu un dzīvesprieku… Nu Tu raugies no mākoņa maliņas. Lai
augšā silti Tavai dvēselei!
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Viktora Šmauksteļa tuviniekiem.
Maltas pagasta pārvalde

