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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

2016. gada 27. maijs

Reģistrācijas numurs 000702906

Oficiāla informācija

Plāno ierīkot automazgātuvi 1. Maija ielā 83

Rēzeknes novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi
nomāt pašvaldības īpašumā esošu zemesgabalu (0,2697 ha) ar apbūves tiesībām Maltā, 1. Maija ielā 83 automazgātuves būvniecībai.
Teritorijas plānojumā plānotā (atļautā) izmantošana šim zemesgabalam
ir publiskās apbūves teritorija.
Iedzīvotāji tiek aicināti izteikt motivētu attieksmi, viedokli un priekšlikumus attiecībā uz plānoto zemesgabala daļas nomu vai paredzēto
apbūvi līdz 2016. gada 30. maijam, iesniedzot to rakstiski Maltas pagasta pārvaldē vai Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā.
Kontaktinformācija: Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas jautājumos Anita Bringule,
tālr. 64607177, e-pasts: anita.bringule@rezeknesnovads.lv

Nr.2 (2016. gads)

Maltas BJC viesojas Latvijas interešu
izglītības iestāžu direktori un speciālisti

Pasākumi

11. maijā Maltas pirmsskolas izglītības iestādē (PII) «Dzīpariņš»
visu dienu pavadījām kopā ar pirmsskolas pedagogiem no Zviedrijas.
Dienas garumā dalījāmies darba pieredzē. Viņus interesēja dzīve
bērnudārzā, pasākumu organizēšana, nodarbības, darba plāni, noformējums, darbs ar vecākiem. Ciemiņi bija patīkami pārsteigti par iestādes darba organizāciju, nodarbību norisi, pašgatavoto metodisko materiālu daudzveidību. Noslēgumā vienojāmies kopējā pasākumā «Manas vējdzirnaviņas mieram», kurā katrs audzēknis nāca ar savām pašgatavotām vējdzirnaviņām, no kurām Eiropas dārzā izveidojām miera, draudzības un pavasara simbolu – sauli. Visi kopā gājām rotaļās,
dziedājām dziesmas.
Maltas PII vadītāja Regīna Pranča

Publicitātes foto

«Pavasara tiergs Borovajā» – ar dziesmām un dejām

Šogad tirgū 1. maijā satikās maltēnieši un ciemiņi, saimnieki un
saimnieces ar dažādu produkciju, pircēji ar savām vēlmēm un pašdarbnieki ar kultūras programmu. Dažādi kolektīvi iedziedāja un
iedejoja pavasari.
Līdztekus daudzajiem tirgotājiem savas zināšanas dāvāja: zāļu
sieva un pirtniece Nellija Kisčenko, saimniece Anna Tereskina
(sviesta kulšanā), rokdarbniece Aleksandra Čekriževa (ar vilnas
zeķēm), vidusskolas māmiņu klubiņa dalībnieces ar dažādām interesantām, smalkām pašdarinātām lietiņām. Tirgus izvērtās arī kā
skaista koncertsaruna. No Varšavas puses Borovajas tiergā viesojās
folkloras kopa «Atzola» no Dubnas (Daugavpils novads). Izrādās, arī
viņu pusē ir tāda vieta «Borovaja», un viņi pat nenojautuši, ka tas
saistīts ar iebraucamo vietu. No Sanktpēterburgas puses sengaidīti
viesi – folkloras ansamblis «Harmonija» (Rēzekne). Maltas senioru
ansamblis «Varaveiksna», līnijdeju grupa «Pieneņpūka», ansamblis
«Kalinuška», austrumu deju grupa «Šeherezada», kapela «Malta» un
ciemiņu kolektīvi iedziedāja un iedancoja pavasari.
Maltas KN vadītāja Elīna Prusaka

Maltēniešu sasniegumi

• 2. vieta konkursā «Erudīts
2016» (attēlā). 2. maijā noslēdzās
konkursa Rēzeknes novada skolēniem «Erudīts 2016» piecu spēļu cikls. Šogad konkurss norisinājās sadarbībā ar Europe Direct
Informācijas centru (EDIC) Austrumlatgalē, tāpēc jautājumi bija
sagatavoti par un ap 28 Eiropas
Savienības dalībvalstīm. Konkursā piedalījās 12 skolēnu komandas, tostarp trīs komandas no Maltas vidusskolas. Līdz pat pēdējai
konkursa kārtai līderpozīcijās turējās Maltas vidusskolas II komanda, taču 2. maija spēlē Nautrēnu vidusskolas I komanda strauji pietuvojās, līdz ar to konkursu
abas komandas noslēdza ar 81,5
punktiem un dalītu pirmo vietu.
Spēles likteni izšķīra papildkārta. Finiša taisnē ar nelielu pārsvaru uzvaru izcīnīja Nautrēnu vidusskolas I komanda. Trešo vietu
konkursā izcīnīja Maltas vidusskolas I komanda, informē Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Madara
Ļaksa.
• Maltas vidusskola – trešā
kuplākā skrējienā «Rāzna–
Muokūņkolns». 7. maijā Mākoņkalna pagasta Lipušku ciemā,
Rāznas ezera krastā pulcējās teju
200 sportisku un enerģisku dalībnieku ar vēlmi noskriet aptu-
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12. maijā Maltas Bērnu un jauniešu centrā (BJC) viesojās 51 interešu izglītības iestāžu vadītājs un
interešu izglītības speciālists no
visas Latvijas, lai gūtu informāciju,
kā tiek organizēta interešu izglītība Rēzeknē un Rēzeknes novadā.
Maltas BJC goda viesi bija
Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa. Semināra sākumā ciemiņus uzrunāja
Maltas pagasta pārvaldes vadītājs
Vitālijs Skudra. Viņš pastāstīja par
Maltas pagasta infrastruktūru, par
jau pabeigtiem projektiem un pašlaik aktuālām iecerēm un radīja
brīnišķīgu noskaņu, pievēršot klausītāju uzmanību ar ļoti pozitīvu
atsauksmi par katru pagastā darbojošos iestādi un darbiniekiem ta-

jās. Savukārt Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra viesus iepazīstināja ar bērnu un jauniešu
interešu izglītības programmu pieejamību un iespējām, sasniegtajiem rezultātiem un lielākajiem
gada pasākumiem interešu jomā.
Pārvaldes vadītājs minēja labākos
piemērus, kā tiek piesaistīti jauni
audzēkņi interešu programmās,
kā tiek veidota cieša sadarbība ar
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju,
domājot par jauniešu izglītības
pēctecību un jau pamatskolā pievēršot lielu uzmanību jauno tehnoloģiju ieviešanai un apgūšanai.
Par jauniešu iespējām un aktivitātēm
Rēzeknes novadā viesus informēja
Rēzeknes novada jaunatnes lietu

speciālists Jānis Šaudiņš. Viņš
pastāstīja, kā tiek veicinātas jauniešu iniciatīvas, kā Rēzeknes novada pašvaldība ir radusi iespēju
finansiāli atbalstīt jauniešu vajadzības. Šāda veida pieredze citos
Latvijas novados ir inovatīva. Semināra noslēgumā Maltas BJC
vadītāja Vija Danilova iepazīstināja ar centra darbību un specifiku, pastāstīja par dažādām izmaiņām un izrādīja nodarbību telpas.
Liels gandarījums ir apzināties, ka tik salīdzinoši nelielā Latvijas pagastā kā Malta bērniem ir
tik daudz iespēju un nodarbju, lai
lietderīgi, interesanti un mērķtiecīgi pavadītu savu brīvo laiku!
Maltas BJC metodiķe
Inta Bule

veni 3,5 kilometrus garu distanci,
piedaloties nu jau sestajā pēc
kārtas masu skrējienā «Rāzna –
Muokūņkolns 2016». Skrējienā,
kura distances pēdējos 400 metrus bija jāpieveic, skrienot stāvajā kalna virsotnē, piedalījās 192
sportisti. Nominācijā «Kuplākā
skola» 150 eiro naudas balvu, ko
varēs izmantot sporta inventāra
iegādei, saņēma Nautrēnu vidusskola, kas nopelnīja skrējiena kuplāk pārstāvētās skolas titulu, aiz
sevis atstājot Tiskādu vidusskolu, kā arī Maltas vidusskolu. Kopējais balvu fonds šogad bija
1000 eiro, informē Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu
speciālists Jānis Šaudiņš.

• Arhitektūras Gada balva.
19. maijā jau divdesmit pirmo reizi tika pasniegts prestižākais apbalvojums arhitektūras jomā –
Latvijas arhitektūras Gada balva.
Nominācijā «Pārbūve» galveno
balvu saņēma Maltas vidusskolas
rekonstrukcijas projekts (autors
SIA «SAALS»). Lai novērtētu aizvadītā gada arhitektūras sasniegumus, 51 iesniegto darbu sākotnēji vērtēja nacionālā žūrija astoņu ekspertu sastāvā, savukārt
tālāko pusfinālistu vērtēšanu veica
starptautiska žūrija – arhitekti Pēters Loo (Igaunija), Marius Šaliamoras (Lietuva), Eva Kuriloviča
(Polija), kā arī dizainere un publiciste Tamāra Šafrīra (Izraēla/Nīderlande).
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Maltas PII viesojas pirmsskolas pedagogi no Zviedrijas
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«Maltas Ziņas»

Personības

2015./2016. mācību gada labākie skolēni,
skolotāji un vecāki Maltas vidusskolā

Tuvojoties mācību gada noslēgumam, jau vairākus gadus Rēzeknes novada pašvaldība kopā pulcē skolēnus, kuri sasnieguši izcilus
rezultātus valsts olimpiādēs, sporta sacensībās un citos augsta līmeņa
konkursos.
Valsts posmu olimpiāžu laureāti: Žanis Lācis, Maltas vsk. 9. kl. – 2.
vieta valstī vēstures olimpiādē (paldies vecākiem Ludmilai un Aigaram Lāčiem, kā arī skolotājai Valentīnai Čepelei); Vita Tarasika,
Maltas vsk. 11. kl. – 3. vieta valstī krievu valodas olimpiādē (paldies
vecākiem Edītei un Valērijam Tarasikiem, kā arī skolotājai Regīnai
Bikovičai); Marija Kaļiņina, Maltas vsk. 12. kl. – 3. vieta valstī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē (paldies vecākiem Inai
un Pjotram Kaļiņiniem, kā arī skolotājai Sandrai Štekelei).
Skolēni ar augstiem sasniegumiem mūzikas jomā: Milla Ketija
Seņkova, Maltas Mūzikas skolas 3. kl. un Maltas vsk. 4. kl. – 3. vieta
starptautiskajā klaviermūzikas konkursā (paldies vecākiem Intai Sjatkinai un Georgijam Seņkovam, kā arī skolotājai Tatjanai Naglei);
Jana Ščurevska, Maltas vsk. 12. kl. – 2. pakāpe dziedāšanas konkursā valstī (paldies mammai Jevģēnijai Ščurevskai, kā arī skolotājai
Irēnai Ivanovai).
Sporta sacensību uzvarētāji: MT-7 grupas meiteņu futbola komanda: Laura Antāne, Arina Berķe, Elīza Bogdanova, Krista Greiža,
Loreta Daina Krasnobaja, Karīna Semjonova, Evita Ivanova,
Elīza Poiša – 2. vieta Latvijas čempionātā (paldies vecākiem Elgai un
Aldim Antāniem, Svetlanai un Mārim Berķiem, Inārai un Igoram
Bogdanoviem, Inesei un Aivaram Greižiem, Nellijai un Dainim Krasnobajiem, Tatjanai Kuznecovai, Ingai un Andrim Ivanoviem, Arnitai
un Imantam Poišiem, kā arī trenerim Igoram Derjaginam).

Piektdiena, 27. maijs, 2016

Maltas jaunie žurnālisti ar skolotājām spēlē
«Valodas brīnumu lauku»

Kopš 2013. gada Latvijā 13. maijā, valodnieka
Jura Alunāna dzimšanas dienā, tiek svinēta mūsu
Valsts valodas diena. Šogad tajā ar savu aktivitāšu
plānu piedalījās arī Maltas BJC Žurnālistikas pulciņš. Jāpiebilst, ka no Latgales pasākumā iesaistījās
vien sešas skolas.
Vispirms bērni kopā ar pulciņa skolotāju izveidoja latviešu valodas «Smagvārdiņu domino»: no
dažādiem avotiem izvēlējās lietvārdus un īpašības
vārdus, kuru rakstība rada problēmas, tad kopīgi tie
tika uzlīmēti uz kartona kartītēm. Rezultātā tapa
40x40 vārdu kartotēka-spēle, kas tika prezentēta
pasākumā 10. maijā un kas ir izmantojama brīvbrīžos.
Tā kā viens no Jura Alunāna mūsu valodā ieviestajiem vārdiem ir «skolotājs», tad uz valodisku
pēcpusdienu tika aicinātas Maltas vidusskolas latviešu valodas skolotājas, kuras mūsu valodas bagātību skolā palīdz atklāt BJC Žurnālistikas pulciņa

Leontīna un Vladislavs Poplavski
savu mūža derību slēdza ziemas skaistākajos svētkos – Ziemassvētkos. Pāris mājvietu savai ģimenes ligzdiņai
raduši Pušas pagastā. Ģimenē izauklēti pieci bērniņi, Zelta pāri priecē
12 mazbērni, un jau sagaidīti divi
mazmazbērni!

Publicitātes foto

Juris Guntis Vjakse vadīs SIA «Maltas dzīvokļu
komunālās saimniecības uzņēmums»

17. maijā Rēzeknes novada pašvaldības
Maltas pagasta pārvaldē notika darba intervijas ar pieciem pretendentiem vakantajam
pašvaldības SIA «Maltas dzīvokļu komunālās
saimniecības uzņēmums» («Maltas DZKSU»)
valdes locekļa amatam. Saskaņā ar komisijas
locekļu vērtējumu, lielākais punktu skaits tika piešķirts Jurim Guntim Vjaksem, kurš
darbu «Maltas DZKSU» uzsāks 4. jūlijā.
Jurim Guntim Vjaksem ir LLA iegūta
augstākā izglītība, kvalifikācija inženieris – mehāniķis; LU iegūta
profesionālā izglītība specialitātē «Nekustamā īpašuma vērtēšana un
pārvalde», pašlaik uz laiku pārtrauktas studijas LLU Ekonomikas
fakultātes maģistrantūrā specialitātē «Reģionālā plānošana un pārvalde». Pieredze un darba prasmes gūtas iepriekšējās darba vietās:
VSIA «Šampētera nams»; Valsts ieņēmumu dienestā, organizējot
Labklājības ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Latvijas teritorijā; Centrālajā
dzīvojamo māju privatizācijas komisijā, veicot dzīvojamā fonda privatizācijas procesu Balvu rajonā; AS «Latvijas Dzelzceļš» nodrošinot
kompānijas nekustamo īpašumu – dzīvojamā fonda apsaimniekošanu;
gan uzņēmēju intereses pārstāvošās organizācijās – biedrībā «Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera», «Rēzeknes uzņēmēju biedrība»,
AS «Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona», tāpat ir darba pieredze
vadošā amatā Rēzeknes pilsētas pašvaldībā.

Vijas Danilovas foto

13. maijā Lūznavas muižā pulcējās Rēzeknes novada Zelta ģimenes –
septiņi pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus. Viņu vidū šogad ir arī:
Vitālijs un Veronika Romuļi no
Maltas pagasta. Veronika, kā jau visi
jaunieši, reizēm apmeklēja vietējo klubiņu, kur varēja izdejoties. Kādā reizē
viņu uz deju uzlūdza svešs puisis,
kurš bija tikko atgriezies no dienesta… 1966. gada 31. decembrī Rozentavas
baznīcā pāris viens otram teica «Jāvārdu». Jaunā ģimene sāka saimniekot
vecāku mājās Maltas pagastā, bet visu
mūžu nostrādāja sovhozā «Garkalni».
Par labi padarītu darbu Verai tika
piešķirts brauciens uz Čehoslovākiju, kas padomju gados bija liels
retums. Romuļu ģimeni Dievs svētījis ar trim bērniem – Valēriju,
Anitu un Ivetu, sagaidītas trīs mazmeitas un mazdēliņš Kristaps, kurš,
kā vislielākā dāvana, piedzima tieši
vectēva dzimšanas dienā.

Madaras Ļaksas foto

Madaras Ļaksas foto

Novada Zelta pāru vidū arī
Maltas un Pušas pagasta iedzīvotāji

Inese Greiža ir dzimusi Pušā un augusi kopā ar
jaunāko māsu un brāli, mācījusies Pušas pamatskolā,
Maltas vidusskolā, Rēzeknes Augstskolā (specialitāte – latviešu valoda un literatūra pamatskolā un
vidusskolā, kā arī kulturoloģija). Skolā strādā jau
20 gadus. «Skolotāja profesija man bija bērnības
sapnis, lai gan ar tagadējo izpratni un pieredzi,
domāju, ka vairs negribētu par to sapņot, jo ar
gadiem tas sapnis kaut kā izbalēja. Bet vidusskolā
man bija stingra latviešu valodas skolotāja, viņas
ietekmi es neapšaubu, bet arī man pašai patika gan
lasīt, gan arī gramatika! Tiesa, ļoti labi padevās arī
valodas. Studēju vēl 4. kursā, kad mani paaicināja
uz Maltas vidusskolu mācīt pamatskolas klases, pēc
tam aizgāja skolotāja Elija Tāraude, un sāku mācīt
arī vidusskolā. Pašlaik pamatā ir vidusskolas klases un tikai 6. klase pamatskolā.»
Skaidrīte Babre ir dzimusi Feimaņos, mācījusies
Feimaņu pamatskolā, Maltas vidusskolā, Daugavpils
Pedagoģiskajā universitātē un Latvijas Universitātē.
Augusi kuplā ģimenē – ar trim māsām un diviem
brāļiem. Viņa ir sākumskolas un latviešu valodas
un literatūras skolotāja pamatskolā. Par skolotāju
strādā kopš 2000. gada, un kopējā stāžā klāt liekams vēl viens gads, kad mācījusi studiju laikā
praksē. Par profesijas izvēli Skaidrīte saka, ka «tā
dzīve visu pagriezusi»: «Bērnībā man visas rotaļlietas sēdēja uz dīvāna ar burtnīcām klēpī un pildīja mājasdarbus. Pēc vidusskolas beigšanas nesanāca iestāties tur, kur gribēju, taču tagad nenožēloju,
ka izvēlējos pedagoģiju. Pēc studijām atnācu uz
Maltu, bet 1. septembrī izformējās klase un nebija
darba, man piedāvāja vien pāris stundas sākumskolā
un latviešu valodu 5. klasei. Toreizējā direktore Marija Podnieka tajā brīdī ieteica pārkvalificēties. Tā
nu esmu te, kur esmu.»

Vai ir cilvēki, kuriem gribētu pateikties par
viņu pozitīvo ietekmi?
Skaidrīte: – Tāds cilvēks noteikti ir skolotāja
Glušina – bija stingra, bet stundas pie viņas bija tik
interesantas! Vidusskolā, neapšaubāmi, Elija Tāraude
šķita skolotājas paraugs.
Inese: – Man ļoti labas atmiņas ir par skolotāju
Petrāni, kura arī bija stingra, bet tas tikai nāca
mums par labu. Mēs uzdrošinājāmies nenodot laikus domrakstus, un kā viņa mūs kaunināja! Mūsdienās tas nebūtu pieļaujams, bet tolaik to varēja:
kuram bija slikts rokraksts, burtnīcas lika izstādē,
un visi tās pētīja.

meitenēm: Skaidrīte Babre (pamatskolai) un Inese Greiža (vidusskolai). Viņas izlozes veidā kļuva
par divu komandu balstiem ceļojumā pa «Valodas
brīnumu lauku»: Skaidrīte darbojās kopā ar Eviju
Laizāni, Vitu Tarasiku un Inesi Keidāni, savukārt
Inese – ar Danielu Lozdu, Jāni Ziediņu un BJC
metodiķi Intu Buli.
Brīnumrata 24 sadaļas tika itin veikli uzminētas,
apliecinot komandu zināšanas par mūsu valodu.
Pasākuma darbīgo daļu noslēdzām ar «Alunānvārdu
TOP 10» noskaidrošanu. Maltēniešiem tīkamākie
vārdi ir: atdzimšana, cilvēcība, daiļot, dziesminieks,
jautrība, kokvilna, krātuve, rakstnieks, siltumnīca,
skolotājs. Telpu noformēšanā īpašā pateicība
7. klases meitenēm Angelinai Filatovai un Lanai
Delikatnajai, kā arī Jānim Ziediņam (8. klase).
Gan saistībā ar minēto pasākumu, gan mācību
gada izskaņā piedāvājam mazliet vairāk iepazīties
ar minētajām skolotājām.

Brīvais laiks. Jo daudziem šķiet, ka skolotājiem
tā vispār nav.
Skaidrīte: – To var un vajag atrast! Labprāt skatos
filmas (tādas, lai smadzenes atpūšas), grāmatas lasu,
bet salīdzinoši maz, pēdējā iespaidīgākā ir Ingas
Ābeles «Klūgu mūks». Mans hobijs ir dejas – gan
dejoju Maltas vidējās paaudzes deju kopā «Rutuļi»,
gan arī trešo gadu jau mācu pati: 2.–3. klasē
26 un 4.–5. klasē – 21 dejotājs, un tas prasa pamatīgu
pacietību un daudz laika. Mans hobijs savā ziņā ir
vecāku mājas, kurp ar ģimeni brīvdienās dodamies,
un ne velti saka, ka «nekur nav tik labi kā mājās», jo
tieši tur gribas pavadīt katru brīvu brīdi. Par šo
sajūtu esmu pateicīga saviem vecākiem, ka viņi to
man ir iepotējuši. Tad nu tur es veldzi rodu tādā
nodarbē kā puķu audzēšana, to man ir ļoti daudz,
patīk visas, kas zied.
Inese: – Esmu iemācījusies visu izdarīt skolā.
Piekrītu vīram, kurš pateica: «Es savu darbu nenesu
uz mājām, tev arī tas nav jādara!» Praktiski tikai decembrī un maijā ņemu burtnīcas uz mājām. Brīvajā
laikā ar lielāko prieku lasu – detektīvus, psiholoģiskas,
dziļas grāmatas, skatos arī līdzīga satura filmas, bet
tā kā dzīvoju privātmājā, tad vasara un pavasaris
paiet dārzā, tur es varētu darboties augām dienām,
un pēc skolas tieši tas ir vislieliskākā atbrīvošanās.
Kāda ir bērnu ieinteresētības līmeņa līkne un
attieksme pret latviešu valodu?
Skaidrīte: – Tas laikam tomēr atkarīgs no klases, ne tik daudz no laika posma. Ir tādas, kurās
viegli strādāt, bet ir arī, kur informāciju vienkārši
neuztver. Sava valsts valoda ir vērtība, tā mums
būtu jākopj, jo mēs esam mazi, salīdzinot kaut vai
ar krievu valodu un tās literatūras šedevru klāstu.
Diemžēl jāsecina, ka šīs lielvalodas ietekme ir ļoti
liela. Bet mūsu bērni ir radoši, un tas vieš cerību.
Inese: – Vislielākais gandarījums ir būt klasēs,
kur jūti atdevi un savu ieguldījumu bērnu labā. Jau
pašlaik ir ļoti spēcīgas klases, kurās, ziniet, nebrīnos, ja ir nākamie ministri. Es uzskatu, ka mūsu valoda pastāvēs, jo es vidusskolā novēroju, ka bieži vien
pat nevar atšķirt, kuras tautības bērns ir, jo tekoši
runā latviešu valodā. Tas liecina par labu tendenci!
* * *
Skolotājas atbildēja arī uz jautājumiem, kurus
izvilka no īpaši sagatavotās dažādo jautājumu lādītes. Tā uzzinājām, ka skolotājas Skaidrītes ikdienu
iekrāso bērnu smaidi, aktivitāte, sajūta, ka viņi dara! Unikālākā dāvana, ko viņai pasniedza skolēni –
brīnišķīgu video, kurā bija aptaujāti visi skolotāji,
kuri pauda domas par viņu. Katram cilvēkam uzskatu formēšanā Skaidrīte iesaka izlasīt Rūdolfa
Blaumaņa un Imanta Ziedoņa darbus. No brīnumdāvanām viņa vispirms izmantotu septiņjūdžu zābakus, lai savā ikdienas ritmā visu paspētu, taču
noderētu arī galdiņš, kas pats klājas.
Savukārt skolotājas Ineses saņemtā oriģinālākā
dāvana ir pirmās audzinātās klases uzdāvinātais lielais
rozā zaķis, kurš turpina dzīvot arī pēc «brauciena veļas mazgājamajā mašīnā». No brīnumdāvanām viņa
vēlētos galdiņu, kas pats klājas, jo tas bieži noderētu
un gatavošanas laiku varētu piepildīt lietderīgāk. Par
visdrošāko vietu pasaulē viņa uzskata savas mājas,
kur jūtas vislabāk. Aizejot uz darbu, gaida brīdi, kad
ies atpakaļ. «Tas patiesībā laikam ir ļoti labi! Un
visiem novēlu tā justies!» rezumēja skolotāja Inese.
Žurnālistikas pulciņa skolotāja Skaidrīte Svikša
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