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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Jau piekto gadu Rēzeknes no-
vada pašvaldība rīko konkursu
«Rēzeknes novada uzņēmums».
Šogad konkursam tika pieteikti
28 pretendenti deviņās nomināci -
jās (divi pretendenti atteicās no
dalības konkursā, tāpēc komisija
izvērtēja 26). No oktobra vidus
līdz decembrim konkursa vērtēša -
nas komisija apbraukāja pieteiktos
pretendentus, lai izvērtētu uzņēmu -
mu darbību, investīciju piesaisti,
jaunu darbavietu radīšanu, ražoto
produktu vai pakalpojumu kvali -
tāti, oriģinalitāti, vides sakoptību
un citus aspektus. Kā ierasts,
uzva rētāju vārdi tiks atklāti vien
šī gada 19. martā, kad Latgales
vēst niecībā «GORS» notiks «Rē-
zeknes novada Uzņēmēju diena»
un svinīga balvu pasniegšanas
cere monija. 

Taču prieks, ka pieteikto uz-
ņēmēju vidū ir arī maltēnieši.

Nominācijā «Gada jaunais uz-
ņēmums» ir pieteikta SIA «Malt -
Auto RJ» (valdes loceklis Ju ris
Ragozins). Uzņēmums, kas dar -
bību sācis 2013. gadā, nodar -
bojas ar automašīnu tirdzniecī -
bu un automašīnu sagatavošanu

tirdzniecībai. Uzņēmums saņēmis
ap liecinājumu no AS «MOGO»
kā 2015. gada labākais Latgales
partneris. Pašlaik uzņēmumā strādā
pieci cilvēki. «Plānojam, ka jau
drīzumā varēsim paplašināties,
īstenojot Lauku atbalsta dienesta
projektu par jaunas ēkas būvnie -
cību, kurā būs gan serviss, gan
plašākas telpas pulēšanai un citiem
vizuālajiem remontdarbiem,» pa-
stāstīja Juris Ragozins.

Nominācijai «Gada amatnieks»
pieteikta rotkaļu studija «Dzeļi»
(vadī tājs Rihards Ciblis). Jau vai -
rāk nekā 20 gadus R. Ciblis Mal -
tā izgatavo senās latgaļu rotas.
Īs teno jot projektu, rotkaļu studi -
ja «Dze ļi» ieguvusi līdzekļus rot -
kaļu darbnīcas iekārtošanai Mal -
tas vidusskolas telpās. Studijā re-
gulāri dar bojas vairāk nekā 50 jau -
nieši, ku ri apgūst rotkalšanas pras -
mes un popularizē seno latgaļu
rotkaļu tradīcijas. R. Ciblis izdevis
grāmatu par latgaļu rotu kalšanas
praktisko pusi.

Nominācijā «Gada tūrisma pa -
kalpojumu sniedzējs» nominēta
«Čiekuru pirts» (pirtnieki Andris
un Nellija Kiščenko). Pirts Maltas

pievārtē, burvīgā meža ielokā, sā -
kotnēji bija paredzēta kā ģimenes
pirts, taču laika gaitā izveidojusies
par iecienītu atpūtnieku galamērķi.
Pēdējā gada laikā, pateicoties no-
dibinājuma «Lauku ekonomikas
attīstībai Rēzeknes novadā» līdz-
finansējumam, blakus «baltajai»
pir tiņai top arī melnā pirts.

Nominācijā «Gada uzņēmums»
pieteikta SIA «Forsītija MS» (val -
des priekšsēdētāja Sandra Kud -
le). Pārtikas un rūpniecības preču
vei kals «Forsītija MS» dibināts
1992. gadā. Maltā arī konkurence
ir ļoti liela – pagastā ar nepilniem
trim tūkstošiem iedzīvotāju ir
septiņi veikali! «Forsītija MS»
ska nīgo nosaukumu ieguvusi, jo
aprīlī, kad saimniece formējusi
veikala dokumentus, tieši ziedējis
šis krāšņais krūms. Jāteic, ka arī
tagad ik pavasari veikala priekšā
zied un pircējus priecē saules dzel-
tenās forsītijas. Dzimšanas dienu
veikals svin 2. maijā. Saliedētais
kolektīvs jau tagad ieplānojis svēt -
ku svinēšanu ar gardu torti un ko -
pīgu kāda koncerta apmeklē jumu
GORĀ.

Maltēnieši pieteikti konkursam 
«Rēzeknes novada uzņēmums»

No 7. līdz 13. janvārim Rē -
zeknes novada Čornajas pagasta
viesu namā «Rāznas līcis» notika
starptautiskās apmācības par jau-
niešu līdzdalību lēmumu pieņem-
šanas procesos («Youth actors in
decision making»). Apmācībās pie -
dalījās ap 30 dalībnieku, sabie d -
risko organizāciju pārstāvji, jau-
natnes darbinieki, jauniešu līderi
un pašvaldību pārstāvji no 9 valstīm:
Grieķijas, Itālijas, Maķedonijas,
Polijas, Portugāles, Rumānijas,
Zviedrijas, Turcijas un Latvijas.

Kā pastāstīja apmācību dalīb-
niece, Maltas BJC jauniete Vita
Tarasika, tad apmācību mērķis
bija izdomāt stratēģiju, ar kuras
palīdzību jaunieši paši varētu pie -
ņemt lēmumus, paust savas idejas
un uzreiz arī realizēt tās, nevis
tikai piekrist pašvaldībām un ci -
tiem cilvēkiem. Nedēļas laikā  in -
tensīvi notika gan teorētis kās, gan
praktiskās nodarbības, tika orga -
ni zēts starptautisks vakars, kur

dažādu valstu pārstāvji pastās tīja
par savu valsti un ļāva arī nogaršot
tradicionālos ēdienus. 

10. janvārī Rēzeknes novada
pašvaldībā notika neformālas dis-
kusijas «Kafija ar politiķiem», pa -
stāstīja Rēzeknes novada jaunat -
nes lietu speciālists Jānis Šaudiņš.
Pēc tam tika apmeklēts ARPC
«Zeimuļs». Bet pēcpusdienā viesi
no dažādām valstīm apmeklēja
Maltas BJC, kur uzstājās Lilija
Orlova ar savu skanīgo balsi, dzie -
dot Merlinas Monro dziesmu. Da -
niela Lozda prezentēja video par
Maltas pagastu, ar kuru jaunieši
piedalījās Rēzeknes novada kon-
kursā «Rēzeknis nūvods – jaunīšim
draudzeiga vide!» un ieguva 2. vie -
tu Rēzeknes novadā. Pēc tam Sin -
tija Bundere, Līga Runčis, Lilija
Orlova, Daira Aleksandroviča, Vi -
ta Tarasika un skolotāja Inta Bule
no jauniešu kluba «Kāpnes» dej o -
ja savu «Black star mafia is back»
priekšnesumu. Bija arī ieradušās
meitenes no 9.a klases: Loreta Dei -

na Krasnobaja, Krista Greiža, Dai -
ra Aleksandroviča, Laura Antāne,
Beatrise Ignatjeva, Beate Lozda,
Agnese Zunda un Elīza Bogadno -
va, lai pārsteigtu ar savu deju. Vi -
siem viesiem tika pasniegtas Mal -
tas BJC skolotāju ceptās piparkū -
kas. Viesu vakars noslēdzās Lūz-
navā, kur, kā pastāstīja Vita Tara -
sika, tika izdancotas latgaļu dejas
kopā ar folkloras kopu «Vīteri». 

Vita bijusi visjaunākā no ap-
mācību dalībniekiem un noslēgu -
mā atzina: «Pēc apmācībām es
jūtos motivēta un iniciatīvu pilna,
kaut arī projekta sākumā nedaudz
kautrējos, jo biju ar minimālo
pieredzi un valodas barjeru, jo ap -
mācības notika angļu valodā. Bet
pašlaik es plānoju uzrakstīt ini -
ciatīvu projektu, kas interesēs
Maltas BJC jauniešus un varbūt
arī pievērsīs citus.»

Sagatavoja Līga Runčis,
Mal tas BJC Žurnālistikas 

pulciņa dalībniece

Maltas BJC viesojas starptautisko apmācību
dalībnieki no deviņām valstīm

   
  
 

   
 
  
   

Maltas pirmsskolēni un skolēni 
saņem atstarojošas vestes

Sekojot Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja
Guntara Skudras iniciatīvai un domājot par bērnu drošību diennakts
tumšajā laikā un izglītības iestādēs organizēto āra aktivitāšu laikā,
Rēzeknes novads ir iegādājies atstarojošās vestes visiem novada
pirms skolas izglītības iestāžu audzēkņiem un novada skolu 1. klašu
skolēniem. Tuvākajā laikā ar vestēm plānots nodrošināt arī visus sā -
kumskolas skolēnus. Šīs vestes tiek nodotas izglītības iestāžu īpašu -
mā, informē Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
speciāliste Biruta Rīvāne. Arī Maltas PII un Maltas vidusskolas 
1. klases skolēni tikuši pie šādām vestēm. 

Bērnudārzā svinēs Sveču dienu
«Sveču dienai organizēsim izstādi «Stikla burciņas pārvērtības».

Vecāki kopā ar saviem bērniem izrotās/ apzīmēs/ aplīmēs stikla
burciņu ar pieejamiem materiāliem, un to izmantosim kā svečturi
mazai svecītei. Izstādi varēs aplūkot no 30. janvāra līdz 3. februārim,
kad mēs rīkosim Sveču nedēļas noslēguma tematisku pasākumu.
Sveču dienu var pavadīt, veidojot jaukas un labu domu piestrāvotas
sveces, tāpēc arī mēs kopā ar audzēkņiem liesim sveces un ar laba vē-
lējumiem dāvināsim tās viens otram. Tāpat pašlaik cītīgi gatavojamies
Rēzeknes novada pirmsskolas skolotāju metodisko darbu skatei.
Iestādē jau notiek pirmās prezentācijas,» informē Maltas PII vadītāja
Alīna Čistjakova.

Maltas vidusskolas komanda – 
līderis spēlē «Erudīts»

Rēzeknes novada un Viļānu novada erudīcijas konkursa «Latvijas
kultūrvēsturiskie novadi» otrajā spēlē komandas rādīja savas zināšanas
par Zemgali. Apkopojot spēles rezultātus, tika noskaidrots, ka 1. vietā
ar 28 punktiem ierindojās abas Nautrēnu vidusskolas komandas. 
2. vietā ar 24,5 punktiem palika Maltas vidusskolas I komanda,
savukārt 3. vietu ar 24 punktiem ieguva Maltas vidusskolas II ko -
manda. Pēc divām spēlēm līdera pozīcijas joprojām saglabā Maltas
vidusskolas I komanda ar 54 punktiem, informē Rēzeknes novada
Izglītības pārvaldes interešu izglītības speciāliste Anita Rudziša.

Muzejā atklās fotoizstādi «Bērnības zeme»
Līdz 2. februārim Maltas vēstures muzejā skatāma Dinas Ābeles

gleznu izstāde «Tuvāk būt». Savukārt no 7. februāra līdz 4. martam
muzejā ikviens interesents varēs aplūkot Lauras Repeles fotogrā-
fiju personālizstādi «Bērnības zeme». Izstāde tiks atklāta 11. feb-
ruārī plkst. 14.00, informē muzeja vadītāja Silvija Pīgožne. Lauru ar
Maltu vieno bērnība, kas pavadīta pie vecvecākiem, un viņa saka, 
ka «Latgale ir vieta, kas saistās ar mājām, un šeit vienmēr gribas at-
griezties».

Dažos teikumos
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Absolventu vakars Maltas vidusskolā
4. februārī Maltas vidusskola aicina latviešu un krievu

plūsmas absolventus uz tikšanās vakaru.
Īpaši aicināti bijušie skolotāji un jubilejas gadu absolventi.

Reģistrācija no plkst. 17.00. Sākums plkst. 18.00. Būs pieejami
fotokompānijas pakalpojumi. Pasākumā spēlēs grupa «Nakts
pastaiga» (Rēzekne) un DJ Edgars (Ludza). Dalības maksa – 

3 eiro. Tālrunis uzziņām 64634355.
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Maltas ziņas

30. decembrī Maltas kultūras
namā notika Vecgada maskotais kon -
c erts, kuram katrs kolektīvs ar savu
odziņu, savu humora devu, vēstījumu
vai vēlējumu bija gatavojies.

Vientuļš muzikants, cukurgai -
līši, modes aksesuāri Gaiļa gadam,
Jaungada plaukšķenes un svilpes,
asins desas, silti kažoki, nomaldī -
jies zvejnieks, gaiļa dziesma un
tautas ticējumi – tas viss tirgus
placī pirms jaunā gada, ko uzbūra
amatierteātris «Noktirne», rosinot
skatītājus pasmaidīt par sevi un
dzīvi. Andra Eriņa dziesma «Visa
dzīve» ienesa sirsnīgu pārdomu
mirkli, ko negaidīti pārtrauca at -
sūtīta Apsveikuma telegramma no
Maltas pagasta pārvaldes va dītāja
Vitālija Skudras kunga. Tir gus placis
pārvērtās deju placī – Disko un
Latino deju placī ar līnijdeju grupas
«Pieneņpūka» gādību. 

Ar mūzikas, dziesmu un maskotu
lomu spēli latgalisku humo ra devu
ienesa kapela «Malta». Te gailis, či -
gāniete, čigāns un līgavainis, teicējs
un muzikanti cēla līgaviņu «No rī -
tiņa agrumā». Novadnieka Jura Os-
trovska dzies ma «Hei, brōļ latgalīt!»
noslēdza šo latgaliski azartisko uz-
stāšanos. 

Liela jautrība zāli pāršalca, kad
placi ieņēma simpātisku, maskotu
«vistu» kompānija, kas pēkšņi pār -
vērtās skanīgās un dejojošās «Top -
modelēs». Tāds bija kora «Madari -

ņa» priekšnesums. «Ar tumsas rak-
stiem sniega raksti mijas. Kā cimds
ir svētku vakars noadīts», «Es pie
tevis braukšu sapņu zirgā, pasacīt
par draudzību paldies», «Miglā
asaro logs» – šīs ir dzies mas, vārdi
un vēstījums, ar ko ansamblis «Va-
raveiksna» uzrunāja skatītājus. Ar
dziesmām un laba vēlēju miem
dāmas uzbūra mieru un sirsnību. 

Gada nogale bija tāda lietaina.
Tāpēc uzburt salu, sniegu, ziemas
balto noskaņu un svētku noskaņu
dziesmās izdevās ansamblim «Ka-
linuška». Arī dziesmas iz dzīves un
Jaungada apsveikums no kolektīva
uzrunāja skatītājus. 

Apsveikums pasaulei Jaunajā

2017. gadā no mums – maltēniešiem
– austriešu deja, ko izdzīvoja un iz-
dejoja deju kolektīvs «Rutuļi». 

Bet, lai visas šīs skatuves pār -
mai ņas notiktu, bija jāzina maģis ki
vār di – Nika Matvejeva dziesmas
mo to «Bet dzīve tik lēkšo uz priek -
šu, to apturēt nav mūsu spē kos. Bet
man tas pavisam, pavisam pie el -
ko ņa un citām ķermeņa da ļām».
Tad nu, lai kādā placī tirgus placis
pārvērtās, vispirms visi zā lē sēdo -
šie cēlās kājās un jautri izdziedāja
šos maģiskos, humora pilnos un op -
timistiskos vārdus, kas bija šī mas -
kotā Vecgada kon certa moto.

Elīna Prusaka,
Maltas kultūras nama vadītāja

Maltas KN – maskotais Vecgads

13. janvāra vakarā Maltā paš -
darbības kolektīvi, izpildītāji no
Daugavpils, Bērzgales, Rēzeknes
un Maltas nu jau sesto reizi sati kās
amatiermākslas festivālā «Dažādi
estrādes žanri, skatuve un es». Sa -
tikās, lai piepildītu skatuvi, zāli un
skatītāju sirdis ar prieku. 

Festivālā skatītājus priecēja un
jauku gaisotni ienesa Maltas mūzikas
skolas audzēkne Intra Koroļonoka
ar saksofona spēli (koncertmeistare
Tatjana Nagle, pedagogs Vasīlijs
Kozlovs), Milla Ketija Seņkova ar
klavierspēli (pedagogs Tatjana Nag -
le), Boriss Baikovs no Rēzeknes ar
ģitār spē li un solo dziesmu. Dziedāša -
na sa ved kopā dažādus cilvēkus,
rada laimes sajūtu, rada prieku. Par
to pārliecināti Maltas senioru ansam -
blis «Varaveiksna» (vadītāja Helē -
na Turlaja), Rēzeknes NB centra
an samblis «Harmonija» (va dītāja Ol -
ga Gaile) un Daugavpils lietu viešu
biedrības dziesmu ansamblis «Rasa»
(vadītāja Ļubova Prakapavičiene).
Ansambļa «Harmoni ja» skanējumu
kuplināja Boriss ar ģitārspēli, Dau-
gavpils ansamb ļa «Rasa» dalībnieki
līdzi dzie dāša nai muzicēja ar vijoli,

diviem akor deoniem un kontraba -
su. Mūs die nu skatuves deju pārstā- 
vēja Bērz gales KN līnijdeju gru -
pas «Džindžerī» jaunieši (vadītā ja
Ani ta Turlaja) un maltēniete Simo -
na Skudra. Savukārt radošu mākslas
veidu – dze ju – pār stāvēja maltēnie -
te Elvīra Pinka ar pašsacerētām
dze jas rindām. Elvīras dzeja publicē -
ta «Tāvu zemes kalendarā», «Olū -
tā» un citos litera tūras izdevumos.

Izskanējis nu jau sestais ama-
tiermākslas festivāls. Paldies paš -
darbniekiem, kuri, neskatoties uz
laika trūkumu, nogurumu, ikdienas
rūpēm, dara mūsu dzīvi krāsaināku.
Paldies skatītājiem, kas bija kopā
ar mums. Paldies, ka mums ir
kultūras nams un vēlēšanās kopā
būt. Paldies visiem!

Elīna Prusaka, 
Maltas kultūras nama vadītāja

Izskanējis jau sestais amatiermākslas festivāls 

2016. gada nogalē Maltas bib -
liotē kas telpās un vestibilā apmeklē -
tājus sagaidīja izrotātas eglītes,
mirgojošas gaismiņas un ar krāš -
ņām dāvanām noformētas kāpnes.
Pie griestiem šūpojās sniegpār -
s liņas, plauktos rindojās literatū -
ras izstādes par ziemu un Ziemas -
svētkiem.

Gads Bērnu/jauniešu/vecāku
lasīšanas veicināšanas projekta
žūrijas ekspertiem ir paskrējis āt -
ri. Gada nogalē tā dalībnieki pul -
cējās uz kārtējo noslēguma pasā-
kumu bibliotēkā, lai dalītos ie-
spaidos, kā ir veicies, kuras grā -
matas patika vislabāk, kā arī lai
izvēlētos jaunas grāmatas. 

Šajā sezonā aktīvo lasītāju
pulc iņš bija krietni kupls. Pieda -
lījās 33 eksperti. Visvairāk dalīb -
nieku bija 5.–7. klašu grupā. Šo -
gad čaklajiem lasītājiem jaunāko
lasītāju grupiņā piebiedrojās:
Diāna Igolniece, Liāna Daniela
Lāce, Adriana Jahnoveca, Egija
Terēza Babre, Marta Koroļonoka,
jauniešu grupā: Sandra Dembov -
s ka, Daira Aleksandroviča.

Ir liels prieks par ikvienu, kas
iesaistījās grāmatu lasīšanā un vēr -
tēšanā. Tie ir: Kristīne Gruznova,
Viktorija Grigorjeva, Marks Tučs,
Māra Kancāne, Anna Itkače, Eve -
rita Štekele, Aleksandra Šibanova,
Intars Štekels, Henriete Ignatjeva,
Dagne Tuče, Diāna Sala, Marika

Smirnova, Daina Leiniša, Amanda
Afanasjeva, Daniela Paplavska,
Indra Koroļonoka, Laine Elizabete
Stepiņa, Laura Marija Babre, Da-
niela Danilova, Lilija Orlova,
Līga Runčis. Paldies arī Vecāku
žūrijas pārstāvjiem – Vitai Kā-
postiņai-Tučei, Andrai Ignatjevai,
Rasmai Dzenei, Anitai Stepiņai,
Imantam Tučam.

«Bērnu/jauniešu/vecāku žūri -
jas» eksperti saņēma Pateicības
rakstus un nelielas piemiņas balvas
par piedalīšanos un grāmatu vēr-
tēšanu savās vecuma grupās. Jaut -
rā un sirsnīgā gaisotnē cienājā -
mies ar svētku kūku, saldumiem
un man darīniem. Diskutējām par
iz lasīta jām grāmatām, atraktīvā

vei dā, atbilstoši vecuma grupām,
iepazi nām jaunākās grāmatas,
spēlējām galda spēles. Iepriecinā -
ja Annas Itkačes un Aleksandras
Šibanovas klavierspēle, kas bija
kā muzikālais sveiciens pasāku -
ma dalībniekiem. Paldies visiem
čaklajiem lasītājiem, šī nozīmīgā

darba atbalstītājiem ģimenēs,
skolās, Maltas pagasta pārvaldei!
Lai arī turpmāk mums izdodas
nepazaudēt gaišo taciņu, kas ved
uz brīnumaino un aizrau jošo grā-
matu pasauli!

Elvīra Pinka,
Maltas pagasta bibliotekāre

Pušā aizvadītas zemledus
makšķerēšanas sacensības

Jau piekto gadu Pušas pagastā notika zemledus makšķerēšanas
sacensības, kas šogad entuziastus pulcēja, lai noķertu «Olimpisko
zivi». Dalībnieku skaits šogad bija daudz lielāks, kam par
iemeslu jāmin siltie laika apstākļi un pašu makšķernieku ieinte-
resētība.

Tāpat kā iepriekšējos gados pušāniešiem konkurenci radīt
bija ieradušies arī dalībnieki no citiem novadiem un pagastiem –
Aglonas, Preiļiem, Madonas, Līvāniem, Pelēčiem, Priekuļiem
un Maltas. Par lielākā loma īpašnieku kļuva preilietis Sandis
Gribuška, aiz sevis atstājot novadnieku Dzintaru Matisānu un
aglonieti Anatoliju Pupicu. Šogad lielākā veiksme uzspīdēja
pašiem pušāniešiem un daiļā dzimuma pārstāvēm: par lielākās
zivs īpašnieci kļuva Indra Dzene, aiz sevis atstājot Inesi Utināni
un Rafailu Čivkuli.

Jaunākā un vecākā makšķernieka nominācijās par uzvarētājiem
kļuva pušānietis Vladislavs Poplavskis, bet visjaunākais – Rafails
Čiv kulis. Starp sievietēm savu copētprasmi arī šogad vislabāk
pierādīja ļaudoniete Ilze Barūkle. Savu talantu makšķerēšanā
bērnu konkurencē meiteņu vidū sevi vislabāk pierādīja Amanda
Afanasjeva, bet zēnu – Guntis Bogotais no Priekuļiem. 

Kamēr zemledus makšķernieki sacentās copēšanā, pārējiem
pa sākuma apmeklētājiem un līdzjutējiem tika dota iespēja
vizināties ra ga vās ar sniega motociklu, par ko jāpateicas Maltas
pagasta pārvaldei, kas pasākumu atbalstīja arī finansiāli, un
sniega motocikla stūrmanim Aldim Barovskim par izturību
visas dienas garumā.

Uzvarētāji saņēma diplomus un dāvanas, kas noderēs turp -
mākai copēšanai, kā arī piemiņas balvas no Rēzeknes novada
pašvaldības. Pēc sacensībām dalībnieki sildījās pie karstas tējas
krūzes un garšīgas soļankas, par ko jāpateicas Svetlanai Tučei
un palīdzei Viktorijai Bei tā nei. Sirsnīgs paldies arī «Ponivillas»
īpašniekiem, Leontīnei Pop lavskai, kura ļāva sniega motocikla
ātruma baudītājiem izbaudīt zie mas priekus plašākos laukos.

Mārīte Krasnobaja, Pušas tautas nama vadītāja

Maltēnieši sadziedāšanās pasākumā
«Baltā dziesma» Feimaņos

11. janvārī Feimaņu kultūras namā izskanēja skolu koru un
vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums «Baltā dziesma»,
kurā izdziedāt Ziemassvētku dziesmas kopā sanāca 10 mūzikas
kolektīvi no dažādām izglītības iestādēm.

Liels paldies šī pasākuma iniciatorei un rīkotājai Irēnai
Ivanovai, īpašs paldies Feimaņu pagasta pārvaldes vadītājai
Anitai Verčinskai par viesmīlīgo uzņemšanu, paldies Aivaram
Mežatučam par skaņas un gaismas nodrošinājumu, kā arī visiem
šī pasākuma dalībniekiem: Maltas BJC meiteņu popgrupai,
Maltas vidusskolas 1.–3. klašu meiteņu popgrupai un 5.–10.
klašu korim (vadītāja Irēna Ivanova); Maltas vidusskolas 1.–4.
klašu vokālajam ansamblim (vadītāja Inta Pauliņa); Maltas
vidusskolas vokālajam ansamblim «Rūžeņa» (vadītāja Tatjana
Klomāne); Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 1.–4. klašu
korim (vadītājs Jānis Veličko); Dricānu vidusskolas 3.–7. klašu
vokālajam ansamblim (vadītājs Jānis Veličko); Feimaņu pa -
matskolas popgrupai «Zvārgulīši» (vadītāja Vija Kruste); Maltas
speciālās internātpamatskolas solistam Marekam Čudaram
(vadītājs Juris Dervanovs); Kaunatas vidusskolas duetam – Kas -
pars un Ieva (vadītāja Maruta Čudare).

Pasākumā dalībniekus uzrunāja Feimaņu un Maltas katoļu
drau dzes mācītājs Rinalds Broks. Koncerta noslēgumā kopkora
izpildītās «Baltās dziesmas» vārdi izskanēja kā novēlējums:
«Baltus sapņus sapņosim, baltus vārdus sacīsim, baltas domas
domāsim, iesim baltu ceļu». Pasākuma noslēgumā dziedātāji
varēja cienāties ar sarūpētajiem našķiem un izlocīt kājas jautros
deju ritmos.

Anita Rudziša, Rēzeknes novada
Izglītības pārvaldes interešu izglītības speciāliste
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Bibliotēkā tiekas lasīšanas veicināšanas
žūrijas eksperti
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