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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

PII «Dzīpariņš» – 
izstādes un fotostūrītis

Februāri iesākām ar jauku tematisko pasākumu un
bērnu radošo darbu izstādi «Sveces stāsti» – sveču daudz-
veidība, krāsas, pielietojums… Cik daudz jauna var uzzināt
par šo maģisko gaismas avotu! 

Mūsu audzēkņiem no grupas «Mārīte» bija iespēja liet
īstas sveces radošajā darbnīcā Maltas Bērnu un jauniešu
centrā. (Paldies BJC metodiķei un interešu izglītības sko-
lotājai Intai Bulei par uzaicinājumu un aktivitātes vadī-
šanu!) Arī PII Vecāku istabā bija unikāla sveču un svečturu
izstāde, kā arī informācija par Sveču dienas tradīcijām,
ko sarūpēja mūsu ilggadējā vēstures mantojuma glabātāja
Marija Šmaukstele.

14. februāris atnāca ar pavasarīgu noskaņojumu, dari-
not sirsnīgus Valentīndienas  apsveikumus un piedaloties
fotosesijās. Šajā dienā neiztika bez jaukiem smaidiem,
sirsnīgiem apskāvieniem, apliecinot draudzību un mīles-
tību. Īpaši emocionālas bija bērnu un vecāku satikšanās
dienas beigās, kad tika dāvinātas pašgatavotās sirsniņas.

Nu atlicis vien aizvadīt Meteni, un sāksies īsts pavasaris.
5. martā plkst. 10.00 plānojam ķekatnieku gājienu, rotaļas,
dziesmas un citas jautras aktivitātes. Pieskandināsim bēr-
nudārza pagalmu un aiztrokšņosim ziemu! (Sagatavoja
Alīna Čistjakova, Maltas PII «Dzīpariņš» vadītāja.)

Maltas bibliotēkā – 
Allas Kurmeļovas sveču pasaule

Sveču dienā Maltas pagasta bibliotēkā tika piedāvāta
praktiskā nodarbība ar mērķi izmēģināt savas iemaņas
sveču liešanā.

Ir cilvēki, kas labprāt nodarbojas ar sveču liešanu, lai
pēc tam tās dāvinātu vai pievienotu savai kolekcijai. Pie

mums Maltā tāda ir Alla Kurmeļova. Viņai šī ir patīkama
nodarbošanās, kas aizsākās pirms nepilna gada. Sveces
Allai ir patikušas jau ļoti sen, viņa uzskata, ka tām ir īpaša
aura, un atzīst, ka sveču liešana nav sarežģīta. Iepazīstot
dažādas sveču liešanas tehnikas, pamazām un ar pacietību
top viņas darbi. Tā laika gaitā izveidojusies arī interesanta
sveču kolekcija. Allas darinātās sveces ir daudzveidīgas
un krāšņas. Cilvēkiem, kas vēlas darboties ar sveču liešanu,
nav jābaidās, ka kaut kas varētu neizdoties. Alla ir pārlie-
cināta – ja vienreiz pamēģina izgatavot sveci, tad rodas
vēlme to atkal atkārtot. Radošajā sveču liešanas darbnīcā
pasākuma dalībnieki izgatavoja dažādas svecītes, ko at-
miņai paņēma līdzi. Paldies Allai Kurmeļovai par meis-
tarklases vadīšanu, dalībniekiem par piedalīšanos! Allas
Kurmeļovas darināto sveču izstādi vēl līdz marta beigām
var apskatīt Maltas pagasta bibliotēkā. (Sagatavoja Elvīra
Pinka, Maltas pagasta bibliotēkas bibliotekāre.)

KN – stāsts 
«Ar mīlestības pinekļiem»

15. februārī Maltas KN izskanēja koncertstāsts «Ar
mīlestības pinekļiem», ko izstāstīja: amatierteātra aktieri –
Regīna Pranča, Silvija Smirnova, Karolīna Viļčinska, Elīna
Prusaka, Imants Tučs, koris «Madariņa», Kristīne Zeltiņa,
Dace Viša, Normunds Štekels, ansamblis «Liepas», an-
samblis «Kalinuška», Silmalas deju grupa «I-Deja». 

Kā jau Valentīndienas pasākumā – viss par mīlestību.
Par to, kā lai atrod to otru, savējo dvēseles radinieku šajā
pasaulē. Ļauties savai intuīcijai, vai doties meklēt palī-
dzību, lai ieskatītos nākotnē. Ja jums rodas vēlēšanās no-
skatīties šo stāstu un uzzināt, pie kāda secinājuma nonāca
stāsta galvenais varonis, tad aiciniet ciemos. Mēs jums
labprāt izstāstīsim. Bet visiem dalībniekiem saku milzīgu
paldies! (Sagatavoja Elīna Prusaka, KN vadītāja.)

Vidusskolā – Projektu nedēļas 
tēma «Mīlestība»

«Bez mīlestības nedzīvojiet,/ Bez mīlestības viss ir
mazs!/ Bez mīlestības dūmo krāsnis/ Un maizi negriež
nazis ass» – šīs Imanta Ziedoņa dzejas rindas šogad tika
izvēlētas par Projektu nedēļas tēmu. Projektu darbs skolā
notika no 12. līdz 15. februārim.

«Mīlestība mums apkārt», «Ejam uz randiņu!», «Mī-
lestība – cukurgraudiņš dzīves rūgtā kafijā!», «Skats uz
mīlestību caur kameru», «Flirts dažādās pasaules val-
stīs» – tās ir tikai dažas apakštēmas, pie kurām strādāja
skolēni. Projektu darba ietvaros tapa apsveikumi, plakāti,
kolāžas, fotogrāfijas, videofilmas un pat konditorejas iz-
strādājumi par godu Valentīndienai. Skolēni iemācījās jau-
nas dejas un dziesmas, kuras prezentēja piektdien. Pal-
dies skolēniem un skolotājiem par radošu darbu roman-
tiskākajā Projektu nedēļā! (Sagatavoja Sandra Štekele,
direktores vietniece.)

BJC tapusi stopkadru animācijas 
filma «Par pūcēm»

Neskatoties uz to, ka februāris ir tas «slimīgākais»
gada mēnesis, Maltas BJC un tā pulciņos darbs turpinājās
un notikušas vairākas aktivitātes. 2.–3. februārī Sarkaņ-
kalnā notika ziemas prieku festivāls «Snīga cylvāks», kurā
kā brīvprātīgie palīgi bija arī Līga Runčis, Ieva Paškeviča
un Karīna Butlere. Tāpat februārī BJC notika: Sveču die-
nas meistardarbnīca, Valentīndienas pasākums, tapusi sava
animācijas filma (Grafikas pulciņā), Droša interneta dienai
par godu izveidota spēle WWW jeb MMM (Monopols
Maltas Mazajiem), kā arī notikušas Dzimtās valodas dienai
veltītas aktivitātes (Žurnālistikas pulciņā).

Šogad BJC izveidotais Grafikas pulciņš skolotājas Ja-
nas Indričānes vadībā sarūpējis animācijas filmu ar vien-
kāršu nosaukumu «Par pūcēm». Animācijas filma tapa
stopkadru tehnikā.

Stopkadru animācijas (angliski «stop motion») tehnika
sevī ietver to, ka tiek fotografēti atsevišķi kadri, kas pēc
tam datorā tiek samontēti viens aiz otra, radot ilūziju par
kustību. Jana Indričāne: «Sākumā radās ideja uztaisīt kus-
tīgas papīra figūras, piemēram, pūces, jo man pašai un arī
citiem pulciņa dalībniekiem ļoti patīk pūces. Mēs tās vei-
dojām ar domu. Mums sanāca ļoti radošs filmēšanas pro-
cess un tikpat radošs rezultāts. Mans uzdevums bija ar fo-
toaparāta palīdzību iemūžināt katra mūsu veidotā personāža
kustības. Pulciņa dalībniekiem katram bija sava no papīra
veidota pūce, kura gan ar raksturu, gan ārējo izskatu atšķīrās
no pārējām. Ikvienam bija uzdevums izdomāt kustības sa-
vam personāžam, bieži idejas radās tieši procesa laikā.
Mums nebija vienota scenārija, katrs improvizēja un izdo-
māja kustības, kopā domājām, mēģinājām. Izrādījās, ka
mums nebija tādu kadru, kurus vajadzētu dzēst, kuri nebūtu
sanākuši. Pavisam sanāca ap 250 fotogrāfiju, no kurām vē -
lāk, datorā izmantojot speciālu programmu un saliekot tās
kopā, sanāca apmēram pusotru minūti gara animācijas filma.
Liels paldies maniem audzēk ņiem par līdzdalību šajā pro-
jektā!» (Sagatavoja Inta Bule, Maltas BJC metodiķe.)

Februāris – sveču, mīlestības un ēnu mēnesis!

Kā jau katru mācību gadu, arī šogad mūzikas skolas
izglītojamajiem februāris, marts, aprīlis ir karsts konkursu,
festivālu, koncertu laiks.

Šogad, kā jau minēju iepriekš, notika Valsts konkurss
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē trīs kārtās.
Pirmā kār ta skolā, otrā – reģionā, bet fināls no 11. līdz 
14. feb ruārī notika Rīgā. Mūsu skolu pārstāvēja Eva Kuž -
ma 2. flautas spēles klase. 

Dalībnieki bija sadalīti četrās vecuma grupās. Ar lie-
lu prieku vēlos sveikt Evu Kužmu ar iegūto III vietu 

republikā 22 dalībnieku konkurencē savā grupā. Apsveicam
un lepojamies! Milzīgs paldies pedagogam Vasīlijam Koz-
lovam un koncertmeistarei Tatjanai Naglei par ieguldīto
darbu! 

Mūsu vijolnieku ansamblis (kopā ar jauno vijoļspēles
skolotāju Ilonu Dervanovu) 22. februārī Latgales vēstnie-
cībā GORS piedalīsies Maskavas virtuozu meistarklasēs
un koncertā. Tāpat 22. februārī Bērzgales KN telpās notiks
konkursa «Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva» pa-
sniegšanas ceremonija, kur dalībniekus priecēs K. Bačkurs

un E. Kužma ar savu muzikālo sniegumu. 
Paldies gribu teikt Everitai Štekelei, Ksenijai Šmauk-

stelei un Agatei Gžibovskai par jauko muzicēšanu Maltas
vidusskolas absolventu vakarā.

Martā iecerēts piedalīties Vispārējo klavieru festivālā
Daugavpilī (1. martā), Starptautiskajā jauno virtuozu ta-
lantu konkursā Rīgā (2.–3. martā), kā arī vijolnieku kon-
kursā Bolderājā (29. martā). Bet par to nākamajā reizē. 

Visiem panākumus un stipru veselību vēlot, skolas di-
rektors Normunds Štekels

Mūzikas skolā – konkursu, festivālu, koncertu laiks
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«Maltas Ziņas»

Maltas bibliotēkā ciemojās 1. klase
Sākoties darba cēlienam jaunajā 2019. gadā, Maltas pa-

gasta bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā ciemojās 1.a kla-
ses skolēni ar skolotāju Ilgu Kovaļenoku. (Pirms kāda laika
bibliotēku pirmo reizi apciemoja arī 1.b klase ar skolotāju
Nadeždu Tarakanovu.)

Vairums bērnu bibliotēkā bija pirmo reizi. Viņi jau ir ie-
mācījušies lasīt, tāpēc jāķeras pie grāmatām. Sākumā skolē-
nus iepazīstinājām ar bibliotēkas telpām, grāmatu klāstu.
Noskaidrojām, kur atrodas enciklopēdijas, vārdnīcas, uzziņu
literatūra, žurnāli un galda spēles. Centāmies atbildēt uz jau-
tājumu, kas ir bibliotēka un kādam nolūkam tā kalpo. Visi
kopā uzzinājām, ka jāprot ne tikai lasīt, bet jāzina un jāievēro
bibliotēkas lietošanas noteikumi. Topošie lasītāji piekrita,
ka pret grāmatām izturēsies saudzīgi. Apskatījām un iepazi-

nām vismazāko, vislielāko, vissmagāko bibliotēkas grāmatu.
Jaunajiem lasītājiem bija jāveic neliels uzdevums: apvie -

nojoties komandās no burtiem bija jāsaliek teikums. To pa-
veicot, noskaidrojām, ka bērni būs čakli bibliotēkas lasītāji.
Īpašu jautrību un prieku sagādāja alfabēta mācīšanās kopā
ar Indras Sproģes grāmatu «Joka pēc alfabēts», noklausoties
dziesmiņu, kuru bērni labi zināja un dziedāja līdzi. Tālāk
devāmies pie grāmatu plaukta, kur bērnus gaidīja atbilstoša
satura un vecuma literatūra. Mācījāmies izvēlēties sev tīka-
māko stāstu, dzejoļu un pasaku grāmatiņu. Jaunie lasītāji
jau pirmajā reizē izvēlējās grāmatu lasīšanai mājās. Esam
priecīgi par šo jauno lasītāju apciemojumu un gaidīsim atkal
ciemos! 

(Sagatavoja Elvīra Pinka, Maltas pagasta bibliotekāre.)

Iespaidiem bagātā Ēnu diena Maltas vidusskolā
13. februārī 12 Maltas vidusskolas skolēni piedalījās

karjeras atbalsta pasākumā Ēnu diena, tā laikā apmeklējot
kādu darba vietu un 4 – 6 stundas vērojot interesējošās pro-
fesijas pārstāvja darba ikdienu. 

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažā du pro-
fesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jaunie šiem izvēlēties
profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Kā atzīst
11.c klases skolniece Karīna Semjonova, viņu interesē ki-
nologa profesija. Ēnu dienas laikā viņa apmeklēja Grebņevas
muitas kontroles punktu. Tur viņa vēroja, kā tiek trenēti un
apmācīti suņi, klātienē redzēja, kā suņi tiek ga lā ar darbu. Ie-
jūtoties muitnieka profesijas pārstāvja «ādā», viņa arī uzzināja,
kā dā veidā likumpārkāpēji mēģina ievest aizliegtās lietas.
Karīna atzīst, ka vēlētos sa vu dzīvi saistīt ar kinologa profe-
siju, ir apmierināta, ka varēja ēnot šos kinologus.

*  *  *

Līga Runčis: «Es devos ēnot uz Latvijas Radio Latgales
studiju Rēzeknē. Mana izvēlētā profesija bija radio raidījuma
vadītājs. Šīs dienas garumā man bija iespēja ielūkoties, kā
top scenārijs ar jautājumiem, kuri tiks uzdoti mūsu ciemiņam,
kā arī pašai bija iespēja ierunāt radio savu balsi un uzdot in-
teresējošos jautājumus mūsu viesim. Notiekošo bija iespē-
jams dzirdēt 16. februārī radio raidījumā «Pīci breinumi».
Dienas beigās izmēģināju arī ieraksta tīrīšanu audio prog-
rammā, kas priekš manis bija kaut kas jauns. Mājās devos,
pārpildīta ar pozitīvām emocijām, ko ieguvu visas dienas
garumā, kā arī ar lietderīgu informāciju par šo profesiju, kas
man lika aizdomāties par nākotnes profesiju.»

*  *  *
12. klases skolniece Dina Beleviča savu Ēnu dienu pa-

vadīja Kanādas vēstniecībā: «Ierodoties mūs sagaidīja silta
uzņemšana un draudzīga gaisotne. Mūs, ēnotājus, iepazīsti-

nāja ar katru no vēstniecības darbiniekiem, kas vēlāk pastāstīja
par savu nodarbošanos sīkāk. Iepazināmies arī ar pašu vēst-
nieku Kevinu Reksu. Diena tika aizvadīta patiesi lietderīgi
un interaktīvi, mums bija iespēja uz savas ādas izbaudīt vēst-
nieka un vēstniecības darbinieku ikdienu, kā arī iepazīties
ar biedrības «Centrs MARTA» dibinātāju Ilutu Lāci un centra
svarīgo misiju. Kanādas vēstniecība un zem tās spārna pa-
vadītais laiks mani patiesi fascinēja! Liels paldies!»

*  *  *

11.a klases skolniece Karīna Butlere ēnoja Preiļu jau-
niešu centra «ČETRI» vadītāju: «Uzzināju, kāda ir vadītāja
ikdiena, pienākumi. Uzzināju ko jaunu par Preiļu novadu un
pilsētu. Manuprāt, jauniešu centrā vadītāja darbs ir diezgan
saspringts, bet tajā pašā laikā ļoti interesants un aizraujošs. Ir
nepieciešams daudz enerģijas, kā arī jāprot saprasties ar da-
žādiem cilvēkiem, uzklausīt citus. Bija patiess prieks pavadīt
šo dienu, uzzinot kaut ko jaunu, un iegūt jaunus kontaktus.»

*  *  *
11.a klases skolniece Sandra Dembovska bija ķīmijas

inženiera ēna, un varēja vērot, kas notiek laboratorijās:
«Mums parādīja dažādas ierīces, kuras nosaka sastāvu, kon-
centrāciju gāzēs, eļļās, kā tās pārbauda: veic astoņus mērī-
jumus, visu piefiksē, liek aparātos, kuri tālāk nosaka, vai
viss ir normas robežās. No redzētā un dzirdētā varu secināt,
ka ķīmijas inženiera profesija ir ļoti atbildīga, diezgan inte-
resanta un mierīga, kas ir svarīgi mūsdienās. Ēnojot sapratu,
ka nākotnē vēlos saistīt savu profesiju ar ķīmiju. Iespējams,
nākamgad arī ēnošu, lai varu konkrētāk noteikt, ko vēlos.»

(Sagatavoja Maruta Šaudiņa, pedagogs karjeras kon-
sultants.)

Izcila mediķe un Cilvēks-leģenda 
Klāra Kondrova

(17.08.1932.–19.02.2019.)
Šai zemē, šai saulē, 
Še atnācu viesoties;
Labie darbi, siltie vārdi – 
Tie palika šaisaulē.
(Latviešu tautasdziesma)

Ir piepildījusies Dieva
griba… Lai gan tā gribējās
ticēt, ka pavasari jau solī-
jušie saules stari spēs iz-
kausēt ziemu. Mums rei-
zēm šķiet, ka dakteri ir
pārcilvēki, bet – tas tikai
mūsu iedomās. Arī viņiem

ir sava dzīve un Dieva lemts tās ilgums, savas rū-
pes, sāpes... un sirds, kas reiz apstājas, neskatoties
uz to, ka par šo orgānu viņi zina visu. 

Klāras kundze bija Maltas sirds... Patriotisma pilna,
uzticīga dzimtajai pusei un Latgalei, tās cilvēkiem, va-
lodai. Iejūtīga profesionāle, bet, kad vajadzēja, arī
stingra un izlēmīga. Bez viņas nebūtu ne tikai daudzu
jaundzimušo, kuriem izglāba dzīvību, bet arī Maltas
poliklīnikas, ne sociālā aprūpes centra «Malta», ne
Maltas Poļu nodaļas un vēl daudz citu sasniegumu.
Pašlaik varam tikai pateikties Dievam, ka pērngad iz-
devās iemūžināt kaut ko no viņai vien zināmā gan
medicīnas, gan Maltas pagasta vēsturē. Paldies Die-
vam, ka viņa piedzīvoja Maltas lielgrāmatas iznāk-
šanu, jo bez viņas tā tiešām būtu saturiski tukšāka...

Paliks mirkļi. Daudz mirkļu. Katram no sava ska-
tupunkta un kopā ar viņu piedzīvotā. Paliks mūsos un
Latvijas medicīnas vēsturē kā «viena no dzelžainā-
kajām slimnīcu vadītājām Latvijā» (kā Klāras kundzi,
pērngad tiekoties Maltā, nosauca Pēteris Apinis), kurai
Malta bija pirmā un vienīgā darba vieta... Paliks dau-
dzie raksti dažādos izdevumos, kas apliecināja viņas
daudzpusību un ieinteresētību. Paliks daudzi pateicī-
gie pacienti, savi un citu cilvēku bērni, kas ir turpinā-
jums... Klāras kundze, pani Klāra PALIKS ne tikai
maltēniešiem un plašas apkārtnes iedzīvotājiem – cil-
vēks-līdere, cilvēks-enciklopēdija, Cilvēks-leģenda.

«Cīnījāmies, lai Maltā būtu kas skaists un labs.
Vienmēr gribējās, lai cilvēkiem būtu skaisti, lai kas
paliek pāri, lai paliek labas atmiņas,» tā viņa atce-
rējās savu sabiedrisko darbošanos, jo bija vadījusi
vairākus desmitus kāzu, krustabas, izvadīšanas...
Nu mūsu laiks atvadīties...

*  *  *
Maltas Goda pilsone Klāra Kondrova dzimusi

zemnieku Ignata Masaļska un Jekaterinas Vaļumas
ģimenē Maltas pagasta Dupānu ciemā. Māte bijusi
enerģiska, dzelzs rakstura sieviete, tēvs – vietējais,
ar poļu-latgaļu saknēm. Bērnību pavadījusi jaukā
Latgales vietā – Vertukšņas ezera krastā. Skolas
gaitas sākusi juku laikos – 1940. gada rudenī Ver-
tukšņā staltā, baltā, divstāvu muižas mājā – Ziedu-
kalna septiņgadīgā pamatskolā, to pabeigusi 1947.
gadā ar uzslavas rakstu. Pēc Maltas vidusskolas
absolvēšanas 1951. gadā iestājās Rīgas Medicīnas
institūta Ārstniecības fakultātē. 1957. gadā sāka aku-
šiera-ginekologa gaitas Maltas rajona slimnīcā, kurā
nostrādāja 55 gadus, 45 no tiem bijusi galvenā ārste.
1958. gadā apprecējās ar savu klasesbiedru Donātu
Kondrovu, izaudzināja trīs meitas (dakteres sirdij
milzīgs zaudējums bijis meitas Dainas aiziešana
(mirusi 1990. gadā, bijusi Rīgas medicīnas institūta
4. kursa studente)). K. Kondrova vairākkārt tika ie-
vēlēta gan par Maltas pagasta domes deputāti, gan
Rēzeknes rajona domē, darbojoties veselības, kul-
tūras komisijās, viņai izdevies panākt vairāku cie-
mata labiekārtošanas projektu realizāciju. Tāpat vi-
ņas nopelnu klāstā – Rozentovas kapsētas kapličas
izbūve, 1941. gadā kritušo padomju ka ravīru pie-
miņas vietas sakārtošana Garkalnos, Rēzeknes no-
vada pašvaldības iestādes «Veselības un sociālās
aprūpes centrs «Malta»» izveide (to vadīja līdz 2012.
gadam), tāpat līdz pat dzīves izskaņai viņa bija
2002. gadā izveidotās Maltas Poļu nodaļas sirds...

Klāras kundze tik ilgu laiku spēja un vēlējās, lai
Latvijas Malta dzīvotu pilnasinīgu dzīvi, un priecājās,
kā pati teica, ka «mūsu Malta tomēr nav samalta».
Tāpēc ar viņas svētību nu jau no debesu augstu-
miem lūgsimies, lai arī tagad – pēc viņas aiziešanas –
Maltā, Latgales sabiedrībā un mediķu aprindās
Dievs dod tikpat sirdsgudrus un profesionālus darī-
tājus… Klāras kundze viņiem vienmēr būs paraugs
un padomdevējs, jo tādi cilvēki paliek ar mums pat
tad, kad vairs nav līdzās…!

Lai Jums vieglas dzimtās zemes smiltis, mūsu
mīļā Klāras kundze, pani Klāra, Klāra Ignatjevna…

Visu maltēniešu, Maltas pagasta pārvaldes, Rē-
zeknes novada pašvaldības, Maltas Poļu nodaļas
un daudzu līdzcilvēku vārdā – Skaidrīte Svikša.

P.S. Atvadīšanās no Klāras kundzes – 23. februārī
plkst. 11.00 Rozentovas Romas katoļu baznīcā.

In memoriam

2. martā plkst. 14.00 laukumā pie Maltas KN Meteņdienas pasākums ar rotaļām, dziesmām un jautrām izda-
rībām. Piedalās: lauku kapela «Malta», deju kolektīvs «Rutuļi». Visus aicinām nākt maskās, uz Meteņdienas
masku goda apli ielūdz deju grupa «Pieneņpūka». Kulinārajā mantojumā – garšīgs, mūsdienīgs «mikslis», ko ga-
tavos ansambļa «Liepas» dalībnieces. Nāciet, ziemu projām raidīsim un pavasari sauksim!
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