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2019. gada 26. aprīlis

v Kultūras namā

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
Reģistrācijas numurs 40900027426

Lieldienu pasākumi Maltā

Nr. 4 (32)

v Maltas BJC

«Agri lēca saulīte Lieldienu rītiņā,/ Pats Dieviņš staigāja pa lielo tīrumiņ’». Arī
Maltas pagasta ļaudis cēlās Lieldienu rītiņā, lai dotos uz Svēto Misi, kapela «Malta»
un ansamblis «Liepas» uzspēja uzdziedāt Lieldienu pasākumā Lūznavā, vecāki – sapost
mazus un lielus dejotājus un doties uz Lieldienu koncertu «Iedziedāju, iedancoju Lielu
dienu» Maltas kultūras namā.
Piedalījās astoņi kolektīvi, 103 dalībnieki. Ar melodijām un deju soļiem, ar tautas
un pavasara dziesmām tika izstāstīti, izdzīvoti dažādi stāsti, jo katra deja un dziesma ir
stāsts. No visas sirds paldies sakām koncerta dalībniekiem: Maltas BJC deju grupai
«Kolibri» (vadītāja Iveta Alika), Maltas vidusskolas 5.–6. klašu deju kolektīvam (vadītāja
Skaidrīte Babre) un 9.–12. klašu deju kolektīvam (vadītāja Skaidrīte Babre), kaimiņu
pagasta kolektīvam – senioru deju kopai «Lūznava» (vad. Iveta Alika), Maltas KN
vidējās paaudzes deju kolektīvam «Rutuļi» (vad. Ruta Mika), kapelai «Malta» (vad.
Normunds Štekels), senioru ansamblim «Liepas» (vad. Normunds Štekels) un mūsdienu
deju grupai «Damona» (vad. Simona Skudra). Un mēs ar Karolīnu Viļčinsku, piesakot
priekšnesumus, pielikām savus stāstus un stāstiņus, lai veidotu kopējo svētku koncerta
stāstu. Vēlreiz paldies dalībniekiem, paldies skatītājiem par kopābūšanu! Kārtējo reizi
apstiprinājās teiciens «Kopībā ir spēks»!
Elīna Prusaka, Maltas KN vadītāja

Antoņinas Krūzas foto

v Maltas bibliotēkā

Lieldienu ieskaņā Maltas pagasta bibliotēkā notika pasākums bērniem «Raiba, raiba
Lieldieniņa kā dzenītim vēderiņš» kopā ar 4.c klasi un skolotāju Valiju Rudzišu.
Atcerējāmies to, ka senatnē Lieldienas bija vieni no gaidītākajiem gada svētkiem, jo
bija Saules svētki, kas atnesa ne vien vairāk saulainu dienu, bet arī dabas atmodu no ziemas miega – kusa ledi un sniegi, dīga asni un pumpuri, atgriezās putni, modās dzīvnieki,
bet cilvēki kļuva možāki un priecīgāki. Mūsdienās Lieldienas tiek svinētas kā Jēzus
Kristus Augšāmcelšanās svētki. Pateicoties kristietības ietekmei, tās tiek svinētas divas
dienas. Senās Lieldienu tradīcijas ir savijušās ar kristīgajām, tās daudz ko ir pārņēmušas
viena no otras.
To visu mēs centāmies noskaidrot, veicot radošus uzdevumus. Atcerējāmies un mēģinājām pareizi salikt senos ticējumus, kas bija izkārtoti krāsainu mākonīšu veidā. Visi
kopā skaitījām tautasdziesmas, iztrūkstošo vārdu vietā liekot atbilstošu sakāmo. Pildījām
aprīlim raksturīgu vārdu mīklu. Visinteresantākā nodarbe bija olu ripināšana kā īstās
Lieldienās. Izrādās, ka arī telpās ar ievingrinātu roku olu var aizripināt tālu.
Priecājamies un sakām paldies bērniem par piedalīšanos pasākumā. Interese un zināšanas par Lieldienu tradīcijām bija lieliskas!
Elvīra Pinka, Maltas pagasta bibliotekāre

24. aprīlī bērni un vecāki tika aicināti uz Lieldienām veltītu aktīvu pēcpusdienu
Maltas BJC, kurā notika arī veselu mēnesi norisušās fotoakcijas noslēgums.
Pavasara saulgriežu atskaņas pasākumā ienesa divi zaķēni (Agate Gžibovska un Adriana Poplavska), kuri gan meklēja pazudušo groziņu ar olām, gan piedāvāja noskatīties
video ar sniegpulkstenīšiem (to sagatavoja Līga Runčis), kurus bija iesūtījuši BJC apmeklētāji un draugi. Pēc tam tika pasniegti Pateicības raksti visiem klātesošajiem akcijas
dalībniekiem.
Ar skanīgām un pavasarīgām dziesmām – par Lieldienām un sniegpulkstenīšiem –
klātesošos priecēja BJC popgrupa (sk. Irēna Ivanova), savukārt sk. Ivetas Alikas vadībā
tika izspēlētas kustīgas rotaļas, gan dejojot ar cisu maisu, gan kustinot ļipas un ar kāju
dipoņu pamodinot zemīti. Bija atlidojusi arī pirmā Bitīte (sk. Inta Bule), kura ar bērniem
un vecākiem izložņāja «caur lapu lapām» un palīdzēja zaķēniem atrast šokolādes olu
groziņu un pacienāt bērnus. Tiem, kas Lieldienās nebija pietiekami izšūpojušies, tika
piedāvātas oriģinālas šūpoles – tēvu rokas, un bērni ļoti labprāt izmantoja šo iespēju.
Tāpat neizpalika arī olu ripināšana, kurā tika «suminātas» ātrākās no tām. Bet noslēgumā
ar olu īpašniekiem tika pārrunāti to krāsošanas veidi.

* * *
Lai kliedētu minējumus, kāpēc tieši 19. aprīlī (dienā, kad sniegpulkstenīšu vairs
praktiski nav) tiek svinēta sniegpulkstenīšu diena, Maltas BJC martā–aprīlī rīkoja fotoakciju «Sniegpulkstenīšu detektīvi».
Prieks par lielo atsaucību, – bērni kopā ar vecākiem, arī pieaugušie steidza fotografēt
piemājas un citur sastaptos ziedus, pirmajā akcijas dienā vien tika saņemtas 10 fotogrāfijas, bet kopumā – 87 kadri ar šiem pavasara vēstnešiem dažādos rakursos un laikapstākļos. Ir pat bildes no kāda lielveikala, kur var iegādāties sniegpulkstenīšu sīpolus.
Tāpat bija skatāmi publicitātes foto no Ventspils, kurā jau no 2014. gada notiek Sniegpulkstenīšu talka un 2017. gadā tika uzstādīts Ginesa rekords, iestādot 7756 sīpolpuķu
cerus Latvijas valsts kontūras formā un ar skaitli 100.
Pateicība par piedalīšanos akcijā: Diānai Zaikovskai, Karīnai Butlerei, Indrai Koroļonokai, Evijai Gudrikai, Selīnai Svikšai, Jolantai Svikšai, Kristīnei Gruznovai, Aritai
Barovskai, Janai Indričānei, Ievai Paškevičai; Lainei Stepiņai un mammai Anitai; Naurim
Bleideram un mammai Alīnai; Unai Prančai un mammai Laurai; Santai Zundai un mammai Aivai; Elizabetei Utinānei un mammai Dacei; Elīnai Skudrai un mammai Diānai;
Evitai Strodei un mammai Klaudijai; Raitim Strodam un mammai Marinai; Rolandam
Zeilem un mammai Ingai. Tāpat paldies par fotogrāfijām: Pēterim Korsakam, Silvijai
Pīgožnei, Ievai Trimalniecei, Valērijam Orlovam, Antoņinai Krūzai. Pateicība atsaucīgajiem profesionāļiem savās jomās, kuri sniedza konsultācijas par šo augu: Nacionālā
Botāniskā dārza direktoram Andrejam Svilānam (kurš iesūtīja informāciju un veselu
kolekciju ar sniegpulkstenīša draugiem, kas apskatāmi LNB) un LU profesorei, valodniecei Lidijai Leikumai (kura argumentēja šīs puķītes nosaukumu latgaliski – «snīga
stuņdinīceni»).
Secinājumi ir tikai divi. Pirmkārt, MĒS VARAM, ja gribam. Atzīstiet, tas bija lielisks veids, kā ar bērniem kopā iziet laukā un baudīt pavasara atnākšanu! Otrkārt,
sniepulkstenīšu ceļš līdz svētkiem ir pārbaudījumu pilns, tāpēc 19. aprīlis ir kā kulminācija, kurā mazie zvaniņi svin uzvaru. Turklāt – vienam svinēt būtu skumīgi, bet
19. aprīlī šim ziediņam jau ir daudz pavasara draugu, ko sēdināt pie galda! Tā ka dabā,
kā vienmēr, par visu ir padomāts... Mums atliek vien būt vērīgiem un iemūžināt
skaisto mums līdzās!
Skaidrīte Svikša,
Žurnālistikas pulciņa skolotāja, fotoakcijas iniciatore

Ģimenes diena Maltā

11. maijā KN Ģimenes dienas pasākums: plkst. 13.00 Maltas darbīgo
vecmāmiņu iestudējumā luga «Ziņu dienests»; plkst 14.00 – Ģimenes dienas
koncerts. Aicinām piedalīties ģimenes, tālr. uzziņām 26117782. Pēc koncerta laukumā pie KN (lietus gadījumā KN) – Bērnu burbuļu ballīte kopā ar Snurfijmeiteni
un DJ Gunčs.
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Raksta lasītājs

Grāmata-Notikums

Ciešā pārliecībā balstoties, var sacīt – 2018. gada nogalē iznākusī
grāmata «Maltas pagasts pētījumos un atmiņās» ir notikums Latgales kultūrvēstures panorāmā. Ar Notikumu apzīmējot īpaši nozīmīgu un plaši pamanāmu faktu, norisi daudzo ikdienišķo notikšanu
vidū.
Nenoliedzami – atzinība tiem censoņiem, kas dažāda apjoma
grāmatās sakoncentrējuši nozīmīgākos notikumus savu pagastu un
mazpilsētu vēsturē (piemēram, nule apgāds «Jumava» izdevis ļoti
nopietnu, saturiski bagātu grāmatu «Līvāni toreiz un tagad» u.c.).
Taču Maltas lielgrāmata ir notikums, kas ar savu individualitāti paceļas pāri daudziem līdzšinējiem darbiem ar savu struktūru, vērienīgumu, detalizētību, dzīvo cilvēku klātbūtni, vizuālā materiāla
pārbagātību. Protams, ne viens vien cits pagasts Latvijā, Latgalē
bagāts ar līdzīgu vēsturi un cilvēku likteņstāstiem, bet tieši Maltā
bija un ir tādi cilvēki, kuriem pa spēkam īstenot tik drosmīgu ieceri –
radīt darbu-Notikumu.
Jā, tika izdarīts viss, lai grāmata iznāktu tieši 2018. gadā, kas ir
vēsturiskais augsti celtais un atzīmētais Simtgades dižnogrieznis.
Taču ne ar teikumu grāmatas veidotāji to nav uzsvēruši (kā daudzi
citi), apzinoties, ka grāmatas būtība un saturs neaprobežojas ar šo
simtgadi, bet to atšķirs, meklēs un atradīs daudzi nākamajos gadu
desmitos, visi, kam kāda saikne ar Maltu (un ne tikai!), turpinās izzināt, priecāties un skumt ar šajā grāmatā iemūžinātajiem, taču ne
pieminekliski sastingušajiem.
Šķiet, šīs grāmatas veidotāji ņēmuši vērā Jāņa Elkšņa maģistra
darbā paustās viedās atziņas par grāmatas uzbūves nosacījumiem,
tās «māksliniecisko konstruēšanu», taču, kā tagad mēdz teikt, gājuši
inovatīvi radošu gaitu. Tā saskatāma visā darba struktūrā, sākot ar
ievadu, priekšvārdiem. Tie reprezentē (kā ierasts) ne tikai tiešus
grāmatas idejas un prakses pārstāvjus, bet bagātina ar regāliju skaidrojumu, Maltas himnu, eseju par Maltu, tai veltītu dzeju un šejienes etnisko tērpu, dažām teiku skicēm par Maltu un tās apkārtni.
Tas viss sagatavo un ievada, ieinteresē tālākajam – 375 lappusēs
ietvertajam.
Var būt dažādas domas par pirmo – strikti racionālo, vēsturisko
(Mg. hist. Agra Dzeņa pētījumu) – daļu un otro – ar emocionālu dominanti veidoto atmiņu stāstījumu daļu. Taču tās raksturo, simbolizē
Cilvēka smadzeņu puslodes, vien kopā veidojot vesela cilvēka apziņu, prātu. A. Dzeņa pētījumā – no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām – izmantoto avotu klāsts ir tik daudzveidīgs, ka, šķiet, nav
palaists neviens garām, kurā pieminēts Maltas vārds vai tās apkārtnes
vietas, no kurām veidojusies mūsdienu Malta. Reizē – atmiņu stāstījumi savā daudzpusībā no redzesloka neizlaiž nevienu – gan ainpilnu, varonīgu, gan dramatisku un traģisku vēstījumu, darot to izteikti dokumentālā veidā, saglabājot savā laikā lietotu terminoloģiju.
Grāmatas suverēns ir tās sastādītājas Silvija Pīgožne (Maltas
vēstures muzeja vadītāja) un Skaidrīte Svikša (Maltas vidusskolas
absolvente, Mg.philol., žurnāliste). Tieši pateicoties viņu zināšanām,
prātam un intuīcijai tapusi grāmata, kādu to lasām un kādu to lasīs
vēl un vēl – īpaši maltēnieši. Sastādītājas ir ne tikai grāmatas strukturētājas, bet arī daudzu tekstu autores un citu rakstītā slīpētājas un
stāstītā pierakstītājas, ļaujot saglabāt katra individuālo domu gājienu,
reizē – labu latviešu, atsevišķās vietās arī latgaliešu, valodu.
Pamatvēstījumos, atmiņās (piemēram, par Atmodas laiku u.c.)
labi atklāta saikne starp Maltā un reizē visā Latvijā notikušo. Īpaši
izvērsts vēstījums par VEF filiāles tapšanu un darbību Maltā, nodrošinot ap 200 darbavietas un piedaloties sarežģītas aparatūras
veidošanā, ar ko maltēnieši īpaši lepojas.
Grāmatas otrās daļas plašākā nodaļa – par izglītību Maltā, īpaši
Maltas vidusskolu. Norišu un personību bagātība, arī kolīzijas un
drāmas varētu kalpot spilgtiem stāstiem, romāniem, filmām. Nākamie meistari, ņemiet vērā šo avotu bagātību un nesūkstieties par
ierosmju, materiālu trūkumu!
Grāmata «Maltas pagasts pētījumos un atmiņās» ir Notikums
arī ar savu estētisko pievilcību. Krāsaini attēli vāka veidojumā, asprātīgie novadnieka, mākslinieka Jura Gaigala «Borovys tierga»
atmiņu zīmējumi kopā ar pāri par tūkstoti fotoattēlu (arī kartes,
plāni) veido bagātīgu un pievilcīgu darba kopumu. Domāju, ka
pārmetumiem par fotogrāfiju lielo daudzumu nav pamata, jo tās
līdzsvarojas ar attiecīgiem tekstiem un kalpo kā ilgstošs ielūkošanās
un izpētes materiāls par saviem priekšgājējiem, dzimtām, arī – pašiem... Ļoti derēja īss kopsavilkums angļu un krievu valodā.
Kopumā – Maltas grāmata ir viens no saturā bagātākajiem un
apdarē pievilcīgākajiem darbiem Latgales grāmatniecībā. Par šo
neparasto veikumu var priecāties ne tikai maltēnieši, bet ikviens
latgalietis. Vīzija – ja lielgrāmata par Maltas pagastu nonāktu Eiropas Savienības valstī – Maltā Vidusjūras vidū, tur daudzi būtu
izbrīnīti par vienam pagastam veltītu izdevumu, jo līdzīgi tur top
tikai par valsti kopumā. Iespējams, daudzi, uzzinot par vārda māsu
Latvijā, gribētu atbraukt, apciemot, iepazīties – kā ar radu un
draugu... Šī grāmata mudina domāt, ka iespējams ne tikai tas. Kā
teicis Fricis Brīvzemnieks: «Kam stiprs prāts un cieta griba,/ Tas
daudz pēc ceļa neprasīs;/ Caur tumšiem mežiem, bieziem mūriem/
Tas ceļu sevim izlauzīs.»
Lai izdodas, Latvijas Malta un maltēnieši!
Profesors Pēteris Zeile Rīgā
Maltas grāmata ir iekļauta Latgales dienas svinību programmā,
un 27. aprīlī plkst. 14.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
to prezentēs grāmatas veidotāji un citi Maltas pagasta pārstāvji.
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PII «Dzīpariņš» dalība konkursā un ekskursija

Maltas PII piedalās radošajā
konkursā «No sēklas līdz galdam».
Konkursa mērķis – veicināt pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu
izpratni par to, kā no sēkliņas izaug
augs, kādas rūpes tas prasa, vienlaikus pievēršot uzmanību programmas «Piens un augļi» īstenošanai
PII, veselīga uztura nozīmei, kā arī
attīstīt bērnos pašizpausmes, pašiniciatīvas un radošās spējas. Sagaidījām kurjeru ar sūtījumu un tad
sējām zirņus un vērojam, kā tie aug.
Grupa «Kāpēcīši» devās ekskursijā uz Maltas Ekostaciju (atkritumu šķirošanas vietu). Vēlreiz
sev atgādinājām, cik svarīgi ir rūpēties par tīru un sakoptu Latvijas
vidi, varējām iepazīt šķiroto atkritumu ceļu, tā nozīmi dabas bagātību saudzēšanā un saskatīt cilvēku
darbības rezultātus. Tas dod iespēju
bērniem apzināties atbildību par
savu rīcību ikdienā.
23. aprīlī bērnus iestādes pagalmā apciemoja pats Lieldienu

Zaķis, aicinot uz svētku rotaļām
un izpriecām. Lieldienas gaidot,
bērni iepazinās ar Lieldienu tradīcijām, noskaidroja, kāpēc Lieldienu rītā jāmazgā seja aukstā
ūdenī, kāpēc jāēd dzērvenes, jāripina un jāsitas ar olām. Radošajās
darbnīcās bērni gatavoja Lieldienu
apsveikuma kartītes, zīmēja, veidoja un aplicēja. Katrs bērns pa-

stāstīja, kā viņš savā ģimenē gatavojas sagaidīt Lieldienas.
24. aprīlī Feimaņu KN piedalījāmies pirmsskolas izglītības audzēkņu Mazo talantu saietā.
Saulainu, labām domām un
priecīgiem mirkļiem piepildītu pavasari!
Alīna Čistjakova,
Maltas PII «Dzīpariņš» vadītāja

Mūzikas skolā – notikumiem bagāts aprīlis

‚ 29. martā Bolderājas mūzikas un mākslas
skolā notika jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkurss «XX GADSIMTA KLASIKA». Tajā piedalījās
arī Maltas Mūzikas skola, kuru pārstāvēja vijolnieku
ansamblis (A. Gžibovska, E. Štekele, Ē. Ruhmane,
K. Šmaukstele). Septiņu ansambļu konkurencē tika
iegūta atzinība. Apsveicam!
‚ 3. aprīlī Maltas Mūzikas skolas absolventiem
bija iespēja redzēt JIRMV izglītojamo iestudēto Zigmāra Liepiņa muzikālo izrādi «ADATA». Pēc noklausītajiem muzikālajiem fragmentiem emocijas sita
augstu vilni. Brīnišķīgs muzikālais, vokālais un teatrālais izpildījums Rēzeknes mūzikas vidusskolas izglītojamo izpildījumā neatstāja nevienu vienaldzīgu.
Milzīgu darbu bija ieguldījuši gan izpildītāji, gan viņu
pedagogi. Paldies par pozitīvajām emocijām!
‚ Sadarbojoties ar JIRM vidusskolu, 15. aprīlī
Maltas Mūzikas skolā lielās zāles telpās viesojās ērģeļu klases izglītojamie ar skaistu, skanīgu koncertu.
Koncertā muzicēja Alise Sīmane, Raina Vasiļjeva,
Elīna Batare, Anda Šicāne, Diāna Backāne un Kaspars
Bačkurs, kurš paralēli mācībām Maltas Mūzikas skolā

apgūst fakultatīvi ērģeļspēli Rēzeknē. Liels paldies
Rēzeknes mūzikas vidusskolas skolotājām Gunai Kisei un Laurai Ivanovai par izglītojamo brīnišķīgu sagatavošanu!
‚ 16. aprīlī notika Skolas padomes sēde, kurā
piedalījās pašvaldības pārstāvis Zigismunds Lukaševičs, vecāku pārstāve Kristīne Ulasa, pedagogi V. Kozlovs un E. Kupcova, saimniecības pārzinis J. Prančs
un skolas direktors N. Štekels. Pašvaldības un vecāku
pārstāvji tika informēti ar skolas darba plānu, par pagājušā gada budžeta izlietojumu, kā arī pārrunāta turpmākā sadarbība skolas attīstības pilnveidošanā.
‚ Maija otrajā svētdienā, 12. maijā, paredzēts
Mūzikas skolas izglītojamo koncerts Rozentovas katoļu baznīcā uzreiz pēc dievkalpojuma, kas veltīts
Māmiņu dienai. Visi laipni aicināti!
‚ Absolventu izlaidums notiks 17. maijā plkst. 17.00.
‚ Izbraukuma koncerti – 20. maijā Kaunatā,
28. maijā Feimaņos, Tiskādos. 29. maijā koncerts Maltas daudzfunkcionālajā zālē. Uz tikšanos koncertos!
Normunds Štekels,
Maltas Mūzikas skolas direktors

16. aprīlī Nautrēnu pagasta Rogovkā notika Latgales novadu bērnu un jauniešu interešu izglītības
vizuālās mākslas un keramikas pulciņu radošais konkurss «Lieldienas».
Šo konkursu vienmēr gaida gan bērni, gan skolotāji,
jo tam piemīt īpaša aura, radoša gaisotne, mājīguma
sajūta un īpaša darba iedvesma, jo to visu rada darbošanās ar Latgales zeltu – mālu, Rogovkas «trokō» vide
un konkursa organizētāji. Īpaši pateicamies par šīm
sajūtām Maijai Gailumai, kas vienmēr ar smaidu un
viesmīlību sagaida mazos māksliniekus, iedrošinot tos
konkursa procesam, bet skolotājiem piedāvā interesantu, lietderīgu un pamācošu teorētisko un praktisko
programmu. Šogad radošajā konkursā piedalījās Maltas
BJC Keramikas pulciņa audzēkņi Miroslava Nagle,
Kristīne Gruznova (ieguva 3. vietu!) un Rolands Zeile.
Audzēkņus konkursam sagatavoja Veidošanas pulciņa
skolotāja Jana Indričāne.
17. aprīlī Lūznavas muiža kopā ar Zemessardzes
36. kaujas atbalsta bataljona karavīriem organizēja «Vides draugu dienu», kurā tika sakopts Simtozolu mežs un
Lūznavas muižas parks. Pēc tam tika svinēta arī Nacionālā Kanādas filmu diena, muižas Kulturys škiunī
skatoties mākslas filmu «Ar kajaku uz Klemtu» (angļu
valodā). Mākslas filmu seansu apmeklēja trīs jaunieši
no Maltas – Karīna Butlere, Sandra Dembovska un
Aleksandrs Mironovs, kuri ļoti pozitīvi un atzinīgi izvērtēja filmas saturu un informāciju, ko ieguva neformālā sarunā ar Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona karavīriem, Kanādas karavīriem un Kanādas
vēstniecības Latvijā pārstāvi. Filma ir iedvesmojošs
stāsts par 14 gadus vecu meiteni – dziedātāju un aktīvisti, Kanādas pirmiedzīvotāju, kura nolemj ar kajaku
apceļot Kanādas piekrasti 500 km garumā, lai cīnītos
pret vietējo varasiestāžu lēmumu pakļaut naftas pie-

sārņojumam teritorijas, kuras viņa un viņas senči apdzīvojuši jau paaudžu paaudzēs. Mākslas filma jauniešiem parādīja, kā mēs visi varam palīdzēt veicināt
tīrāku vidi, būt neatlaidīgiem, neatkāpties no iecerētā
mērķa pie pirmajām dzīves grūtībām. Paldies Lūznavas muižas pārvaldniecei Ivetai Balčūnei par uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā!
18. aprīlī DYPALL projekta «Youth Democracy
Academy» dalībnieki viesojās un iepazinās ar Maltas
vidusskolu, Maltas BJC un Maltas jauniešiem. Fantastiski jaunieši no Spānijas, Grieķijas, Rumānijas un
no Maltas BJC – Karīna Butlere – guva pieredzi
ERASMUS+ projektā.
Tāpat 18. aprīlī notika veidošanas radošā darbnīca
«Lieldienas» (skolotāja Jana Indričāne).
Inta Bule, Maltas BJC metodiķe

Maltas BJC – radošās
darbnīcas, vides draugi
un ārvalstu jaunieši

