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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

21. septembrī rudens lietus iz-
rādījās nopietns pārbaudījums vi-
siem, kas bija sanākuši, sabrau-
kuši uz Borovajas gadatirgu «Viss
kā senos laikos». Vienīgi mednieki
to uzņēma ar smaidu un jokoja,
ka lietus viņiem nav  misēklis. 

Maltas pagasta pārvaldes va-
dītājs Vitālijs Skudra sirsnīgi pa-
teicās visiem, kas nenobijās no
lietus, par atsaucību un dalību Bo-
rovajas tirgū.  

Maltā, kādreizējā Borovajā, tir -
gus bija izcilā vērtē, tādēļ vēlme
bija piesaistīt ar senatni saistītu
darbošanos, un viena no tām – me-
dības. Attiecīgi arī: šaušana ar loku,
mednieku stāsti, medību suņu pa-
rāde, trofeju izrādīšana, svaiga me-
dījuma uz uguns vārīta zupa  un
brīvdabā gatavots plovs ar stirnas
gaļu, amizantā izsolē tika piedā-
vāti bebra dziedzeri, to uzlējums,
bebra tauki un aste. Par šo visu mil-

zīgs paldies mednieku biedrībai
«Maltas caunas», bet Vladimiram
Arbidānam – par jokpilniem un
pamācošiem mednieku stāstiem!
Mednieku parādē piedalījās Juris
Prančs, Sergejs Dekterovs, Igors
Bondars ar saviem četrkājainajiem
mīluļiem un palīgiem – medību su-
ņiem. Trofeju izstādē varēja ap-
skatīt lapsas un vilku ādas, bebra
galvaskausu un ķepas, aļņa un
brieža ragus, lūša izbāzeni. Liels
paldies Jānim Prančam – par med-
nieku organizēšanu, medījuma
zupu pēc nu jau mūžībā aizgājušā
mednieka Josifa Čepeļa receptes
(ar šo zupu mednieki sildās, no-
slēdzot ik medības) un, protams,
par amizanto izsoli. Paldies Niko-
lajam Vavilovam – par stirnas ga-
ļas plova pagatavošanu.

Biedrība «No rokas rokā»  un
tās vadītāja Ina Tuče aicinā ja izzi-
nāt veselīga, dabīga un garšīga

ēdiena receptes no paš māju pro-
duktiem, piemēram, kabaču pu-
diņš. Arī mājražotāju tirdziņā
«Lobs lobam» bija dažnedažādi
pašmāju labumi un darinājumi. 

Diemžēl lietus izjauca bēr-
niem un jauniešiem darboties-
prieku. Grafikas radošā darbnīca
aicināja veidot grafikas darbus Ja-
nas Indričānes vadībā. Un maza-
jiem apmeklētājiem izpalika dar-
botiesprieks pie «Rudens omītes». 

Sirsnīgs paldies ciemiņiem –
Griškānu čigānu dziesmu ansam-
blim «Čarger» un runīgajai čigānu
kolektīva mammai Inārai Daugu-
lei. Sirsnīgs paldies Maltas KN
kolektīviem – senioru ansamblim
«Liepas», kape lai «Malta», an-
samblim «Kalinuška». Ar Lūzna-
vas kadriļas dejotājiem noteikti
tiksimies pavisam drīz.

Elīna Prusaka, 
Maltas KN vadītāja

Borovajas gadatirgus – ar lietainu, bet sirsnīgu kopābūšanu Meistardarbnīcā ļauj iepazīt grafikas mākslu
21. septembrī notikušajā Borovajas ga-

datirgū varēja iepazīt grafikas mākslu un
izveidot unikālu suvenīru uz papīra ar Bo-
rovas tirgus, Maltas vēstures muzeja un se-
nās zirgu pasta stacijas simboliku.

Grafika ir tēlotājas mākslas veids, kas ap-
tver zīmējumu un uz zīmēju mu balstītus ie-
spieddarbus – novilkumus. Lai tuvinātu mūs-
dienu tirgus apmeklētājus senā tirgus atmo-
sfērai, grafikas darbnīcā piedāvāju savus ak-
centus. Borovajas gadatirgū varēja iepazīties
ar otru grafikas pamatgrupu – iespiedtehni -
ku, kas ir sens veids, kā pavairot informāciju.
Tika piedāvāts iepazīties ar linogrie zuma tehniku – klišejas tiek izga-
tavotas no linoleja, tajā iegriežot attēlu ar speciāliem nazīšiem. Vēlāk
uz klišejas ar speciāla grafikas ruļļa palīdzību tiek klāta grafikas krāsa,
ar rokas spiedes palīdzību attēls no klišejas tiek pārnests uz papīra.  

Jana Indričāne, meistardarbnīcas vadītāja, MVM speciāliste

Rudens iemājo arī «Dzīpariņā»!
Rudenī mūsos ienāk disciplīna, vasaras vieglprātība nu ir cauri.

Ikvienam rudens ir pārmaiņu laiks, arī mēs esam nolēmuši rast jaunas
ieceres, gādāt, lai ziema mums siltāka un mājīgāka, tāpat arī apkopot
jaunas idejas un inovācijas salikt pa plauktiņiem.

Septembris pagāja, aktīvi darbojoties aktivitāšu centros, kas bērnos
izraisīja izbrīnu, ziņkāri un  radīja  pašdisciplīnu. Vērojumi, eksperi-
menti un rotaļas svaigā gaisā. 2. septembrī ieskandinājām jauno mācību
gadu. Septembra sākumā  gatavojām apsveikumus Tēvu dienai. Grupas
«Kāpēcīši» audzēkņi ar vecākiem un skolotājām devās mācību ek-
skursijā uz Aglonas Maizes muzeju.

Priecājamies, ka esam daļa no biedrības «Latvijas Platforma attīs-
tības sadarbībai» īstenotās kampaņas par migrāciju. Izglītības iniciatīvu
centra projektā «Darbīgās kopienas» mūsu pedagogi apmeklē dažādus
pasākumus un lekcijas. Piedalāmies radošo darbu konkursā bērnudār-
ziem «Uzliec pauzi plastmasai!» (konkurss notiek sadarbībā ar Latvijas
Vides aizsardzības fondu). 2019./2020. m. g. turpinām sadarboties ar
programmām «Augļi skolai» un  «Skolas piens». 

Nu jau pavisam drīz svinēsim arī Skolotāju dienu, Pateicības raksta
saņemšanai esam izvirzījuši pirmsskolas skolotāju Aiju Korklišu. Iz-
glītības iestāžu vadītājus un pedagogus sveicam Skolotāju dienā! Katru
dienu pa sapnim, pa saules pieskārienam! Lai rudenīgs rudens!

Alīna Čistjakova, Maltas PII «Dzīpariņš» vadītāja

Ja darām, tad varam!
Katru mācību gadu Maltas vidusskolā notiek Sporta diena. Šogad

tā tika organizēta 12. septembrī. Ikvienam skolēnam tiek dota iespēja
piedalīties sporta aktivitātēs, kuras veicina klases kolektīva veidošanu
un saliedēšanu, atbalstu un labvēlību klasesbiedru vidū. 

Sporta dienā tika piedāvātas vairāk nekā 25 aktivitātes: komandas
saliedēšanas spēle «Izpletnis», orientēšanās spēle «Atrodi!», «Ķen-
guri», «Lielais ķēriens», «Asini prātu!», «Lidojošie šķīvīši», «Atspoles
skrējiens», «Astoņkājis», «Lokanais aplis», «Lielie zābaki», «Kāpur-
ķēde» u.c. Piedāvātajās aktivitātēs iesaistījās 452 skolēni un 17 pirms -
skolas audzēkņi. «Visi kopā ja darām, tad varam!» atgādina sporta
skolotāji Anita Gudrika, Ruta Mika, Zigfrīds Lukaševičs.

Maltā – etnogrāfiskais ansamblis «Rikava»
«Itaida prīca vēl nabeja dzierdeita!» – šos vārdus etnogrāfiskā

ansambļa «Rikava» dalībniekiem veltīja sirma kundze, pavadot rika-
viešus mājupceļā pēc viesošanās veselības un sociālās aprūpes centrā
«Malta». Sirsnīgā sagaidīšana un neviltotās emocijas ir tas, kas ar
gandarījumu liek atcerēties šajā mājvietā pavadītos brīžus. 

Rikavieši ciemakukulim bija aizveduši programmu par Tirgus dienu,
kur latgaliešu tautasdziesmas savijās ar asprātīgiem dialogiem un stās-
tiem. Programmas noslēgumā uz aicinājumu kopā uzdziedāt dažas pa-
zīstamākās tautasdziesmas atsaucās visi sanākušie centra iemītnieki un
darbinieki. Mājas iemītnieku vārdā siltu paldies teica centra darbiniece
Ilona un aicināja uz jaunu tikšanos Maltā, saņemot no mums solījumu
atbraukt ciemos atkal. Mājup devāmies laba vēlējumu pavadīti un ar
labi padarīta darba sajūtu. «Šo 13. septembra lietaino novakari gaišu un
priecīgu padarīja arī košā dubultvaravīksne, kas mūs pavadīja no Maltas
līdz Rikavai,»  piebilst ansambļa «Rikava» vadītāja Aija Dundure.

24. septembrī, turpinot Dzejas
dienu tēmu, kas tika iesākta ar emo-
dži dzejas rakstīšanu 10. septem-
brī, Maltas BJC ar prieku uzņēma
dzejnieci, piecu grāmatu un dau-
dzu dziesmu tekstu, scenāriju autori
Inetu Atpili-Jugani, kura vadīja ra-
došas rakstīšanas meistardarbnīcu.

Nodarbības sākumā meitenēm
tika piedāvāts no rindiņām salikt
dzejoli latgaliešu valodā. Kad au-
tore nolasīja oriģinālu, sanāca, ka
meitenes nobeigumam bija izvēlē -

jušās rindas, kas autorei bija dze-
joļa sākumā, taču tādējādi meis-
tardarbnīcas vadītāja arī akcentēja
nodarbības vadmotīvu – bērniem
jāsaprot, ka katrs no viņiem rada
ko neatkārtojamu, vien jāuzdrīk-
stas, jāļaujas domu plūdumam un
jāatbrīvo savs prāts no šabloniem.

Nākamajā uzdevumā bērni
katram pirkstiņam izvēlējās savus
raksturotājvārdus, un rezultātā sa-
nāca 10 unikāli dzejoļi, un skolo-
tājas nolasītais bija 11. no tiem.

Dzejoļa kopīga rakstīšana arī bija
domātrosinoša, jo tajā katrs bērns
pierakstīja savus vārdus. Arī kat-
ram sava dzejoļa rakstīšanā bija
panākumi, jo visi bērni pat pēc
nogurdinošas dienas vēl spēja
loģis ki piefiksēt, ko redz, dzird
un jūt sev apkārt. Bet visčauksto-
šākā un arī vieglākā bija nodarbe,
kurā dzejo lis bija jāveido no avī-
zēs un žurnā los drukātiem vār-
diem. Arī šis uzdevums pierādīja,
ka bērni ir unikā li daudzveidīgi:
viens rakstos meklēja atsevišķus
burtus saviem dzejoļa vārdiem,
cits izgrieza un līmēja veselus
virsrakstus, cits atsevišķus vārdus,
vēl kāds – zīmējumus ar uzrak-
stiem. 

Vārdu sakot – paldies, meite-
nes, par atsaucību un uzdrīkstē-
šanos un paldies dzejniecei par
parādītajām iespējām, ko un kā
var darīt ar vārdiem. Pasākums
bija vārdu un garšīgu vārdu pilns!

Skaidrīte Svikša, 
Žurnālistikas pulciņa skolotāja

BJC – radošās rakstīšanas meistardarbnīca

Septembra sākumā Maltas Mū-
zikas skolā notika papildu uzņem-
šana visās mūzikas instrumentu spē-
les grupās. Skolā mācās 82 skolēni,
no kuriem 16 ir pirmklasnieki. Pa-
ralēli profesionālās ievirzes mācību
programmām skola realizē arī pie-
augušo neformālo interešu izglītī-
bas programmu instrumenta spēlē,
kurā mācīsies divi izglītojamie.

Paralēli notiek darbs pie mērķ-
dotācijas finansējuma sadales at-
likušajiem četriem mēnešiem, ko
iesūtīja Kultūras ministrija un
LNKC. 

Skolotāji pilnveido meistarību
tālākizglītības apmācības kursos,
meistarklasēs papildina praktiskās
un teorētiskās zināšanas, kā arī
apgūst jaunas metodes darbā. 

17. septembrī JIRMV notika
Latgales reģiona Mūzikas skolu va-
dītāju sanāksme, kur tika pārrunā-
tas aktuālās problēmas, radošā sa-
darbība starp skolām. Aktualizēts
un precizēts tika mācību gada pār-
baudījumu, konkursu laiks. 

Normunds Štekels, 
Maltas Mūzikas skolas

direktors

Mūzikas skolā – mācību gads ir sācies…

In
ta

s 
B

ul
es

 fo
to

I. 
G

ru
m

ol
de

s 
fo

to

I. 
G

ru
m

ol
de

s 
fo

to

«Madariņai» – 20 gadu
19. oktobrī plkst. 19.00 Maltas KN sieviešu kora «Mada-

riņa» 20 gadu jubilejas koncerts «Nekā jau nepietrūkst». 
Ciemiņi – Viļānu novada Dekšāru pūtēju orķestris «Dekšāres»

un Rēzeknes kapela «Dziga». 
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