30.novembris 2018_VIETEJA 29.11.2018. 14:25 Page 15

2018. gada 30. novembris

Vidusskolā

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
Reģistrācijas numurs 000702906

Latvijas simtgadei veltītas aktivitātes Maltā

Gatavošanās dzimšanas dienai aizsākās jau 2017. gadā,
kad Maltas vidusskolas skolotājas Jolanta Kotebo, Inga Lubāne
un Valentīna Čepele piedalījās Rēzeknes novada izsludinātajā
starpdisciplināro mācību priekšmetu projektā. Piesakoties projektam, skolotājām radās doma, ka Maltas vidusskolas skolēni
Latvijai un skolai varētu uzdāvināt īpašus ziedus. Šāda iespēja
radās, jo par projekta piešķirtajiem līdzekļiem varēja iegādāties
250 īpašas šķirnes tulpes «Latvija». Šo šķirni 2015. gadā Latvijai uzdāvināja Nīderlandes selekcionāri laikā, kad Latvija
bija ES prezidējošā valsts. Šī gada rudenī tulpes «Latvija»
kopā ar citām skolēnu un skolotāju dāvinātajām tulpēm savu
mājvietu rada vidusskolas puķu dobēs. Tulpes stādīt palīdzēja
4.b, 7.c , 8.a , 8.b un 8.c klases skolēni.
11. septembrī kopā ar skolēniem skolotājas Rita Siņavska
(ar 6.a klases 10 meitenēm), Antoņina Vasiļjeva un Vita Kāpostiņa-Tuče (ar 27 skolēniem) veidoja rudens ziedu paklāju
abu korpusu zālienos. Par godu Latvijas svētkiem paklājs
tika veidots kā uzraksts Latvija 100. Pirmsskolas, 1.–4. klašu
skolēni piedalījās radošo darbu izstādē «Mana Latvija», veidojot zīmējumu A4 formātā, bet 5.–12. klašu skolēni tika aicināti piedalīties radošo darbu izstādē «Latvju rakstu zīmes»,
izmantojot tikai dabas materiālus, kuri nebojājas. Visi darbi
tika izvietoti skolas vestibilā kā veltījums Latvijas 100.dzimšanas dienai.

Bibliotēkā

Par godu Latvijas simtgadei Maltas pagasta bibliotēkā
notika virkne pasākumu. Svinīgi tika noformētas telpas. Logus izgaismoja sarkanbaltas gaismiņas, vestibilu rotāja ziedu
kompozīcija, radošie dekoratīvie darbi. Mastā plīvoja valsts
karogs. Tika izliktas iespieddarbu izstādes. Bērnu literatūras
nodaļā tika izlikta un svētkiem atbilstoši noformēta izstāde
«Saules mūžu Tev, Latvija!». Tajā varēja iepazīt grāmatas par
seno Latviju, valsts nacionālajiem simboliem, valsts veidošanu, karoga vēsturi, neatkarības atjaunošanu, patriotiskos dzejoļus. Pieaugušo lasītāju nodaļā varēja iepazīt izstādes «Lasītākās grāmatas par Latviju 2018» un novadpētniecības izstādi
«Maltas otas meistari». Tajā varēja iepazīt mūsu novadniekus
gleznotājus un viņu daiļrades gaitas. Vestibilu rotāja bērnu
un jauniešu zīmējumu izstāde «Latvija bērnu acīm». Tajā
tika attēlotas pagasta iestādes, Maltas ciemats, daba, dzīvnieki.
Maltas vidusskolas 4. klašu skolēniem notika konkurss «Ko
tu zini par Latviju?». 2018. gadā Rēzeknes reģiona novadu bibliotēkās notika lasīšanas maratons «100 lasītākās grāmatas par
Latviju», kurā aktīvi iesaistījās arī Maltas pagasta bibliotēka
(mērķis bija Latvijas tēmas aktualizēšana lasīšanas procesā,
un par lasītāko grāmatu atzīta N. Ikstenas «Mātes piens»).
(Sagatavoja Maltas pagasta bibliotekāre Elvīra Pinka.)

Nr. 11 (2018. gads)

Pirmsskolas izglītības iestādē

Maltas PII «Dzīpariņš» saimē norisinājās patriotisma nedēļa, kurā tika organizēti vairāki pasākumi. Pirmssvētku laikā
bērni kopā ar skolotājām uz lapiņām (un pat asfalta) rakstīja
novēlējumus Latvijai. Iestādē tika organizēta radošo darbu
izstāde «100 krāsaini mirkļi Latvijas dzīparā», 14. novembrī
noritēja skatuves runas konkurss «Manai Latvijai 100» (žūrijas
lomā iejutās audzēkņu vecāki – Inese Leitāne, Marija Šaudiņa
un Marija Fedoruka), 15. novembrī bija bērnu rīts «Ar mīlestību Latvijai!». Par godu Lāčplēša dienai iestādē tika organizēts
tematisks pasākums, kur tika aicināti ciemiņi – darba rūķi,
kas sargā Latvijas robežas, sargā savu valsti, palīdz cilvēkiem
nelaimē. Katrs profesijas pārstāvis pastāstīja par savu darba
specifiku, par saviem pienākumiem, ekipējumu, par funkciju,
ko viņi veic valsts un cilvēku labā. Maltas PII «Dzīpariņš»
saimes vārdā gribam pateikties policistam Dainim Igolniekam,
robežsargam Arnim Tjarvem zemessargiem Sergejam Bukovskim un Mārim Skrivļam-Čeveram, ugunsdzēsējam Jānim
Gruntam par tik plašu un interesantu informāciju. SIA
«ALAAS» konkursa «Mana puķe Latvijai» 1. vietu ieguva Melisa Gorina, Jans Sevastjanovs un grupas «Bitīte» audzēkņi
Alise Žagare, Milana Sovane, Stanislavs Ribakovs ar skolotāju
Žannu Čerņavku. 2. vietu ieguva Ieva Novika, 3. vietu – Aksels
Barovskis. Bet no Maltas pagasta pārvaldes par godu Latvijas
simtgadei iestādes audzēkņi dāvanā saņēma ledenes mūsu
valsts karoga krāsās. (Sagatavoja Maltas PII «Dzīpariņš» vadītāja Alīna Čistjakova un mūzikas skolotāja Edīte Kroiče.)
Bērnu un jauniešu centrā

Kultūras namā

Novembrī skolā notika: radošās darbnīcas lentīšu locīšanā
1.–4. klašu audzinātāju stundās; erudīcijas konkurss 8.b, 9.a, b
klašu skolēniem «Es, Tu, mēs – Latvija»; lāpu gājiens Latvijas
brīvības cīnītāju godināšanai; konkurss 1.–4. klašu skolēniem
«Mana Latvija, Latgale, Malta»; svētku koncerts pirmsskolas
audzēkņiem, 1.–4. klašu skolēniem, 5.–8. klašu skolēniem
«Manai Latvijai – 100», 9.–12. klašu skolēniem. 8. novembrī
Maltas vidusskolas 1.–2. klašu un 3.–7. klašu kori un popgrupa (vadītājas Irēna Ivanova un Tatjana Klomāne), kā arī
Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskola vokālais ansamblis «Mākonītis» (vadītāja Ināra Blinova) piedalījās pasākumā «Mana dziesma Latvijai» Lendžos. 8. novembrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī
apbalvoja skolēnu radošo darbu konkursa «Mana kā Valsts
prezidenta uzruna Latvijas simtajā dzimšanas dienā» laureātus. Šogad tika saņemti vairāk nekā 150 darbi no visas Latvijas. 5.–6. klašu skolēnu kategorijā Marks Tučs iekļuva trīs
Latvijā labāko autoru vidū. 18. novembrī notika mācību ekskursija nomināciju «Skolas lepnums izglītībā, mākslā,
sportā» uzvarētājiem – Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgais pasākums Rīgā (svētkus galvaspilsētā
izbaudīja arī Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskola 10 aktīvākie skolēni). 26. novembrī Maltas vidusskolas I komanda izcīnīja 1. vietu Rēzeknes un Viļānu novada erudīcijas spēlē «Mana Latvija». (Pēc mājaslapas
skola.malta.lv materiāliem)

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, jau vasaras saulgriežos
to ielīgojām ar Jāņa zīmes – gaismas un auglības spēku zīmes
– atklāšanu laukumā pie Maltas KN un pašdarbnieku vēlējumu: «Vēl simts gadus te līgot! Vēl simts gadus Maltupītes
krastā laimīgiem būt un jāņuguni kurt, jāņabērni lai sanāk un
Līgo dziesmas lai skan! Vēl simts gadus Latvijai būt!». Zīmi
veidoja metālkalējs Norberts Kudiņš. Ielīgojām ar 100 puķu
pušķiem no Latvijā plūktām Jāņu zālēm, ko Maltas upe kā
sveicienu aiznesa Latvijai no maltēniešiem. Laba vēlējumi
Latvijai krājas jau no simtgades ozolu stādīšanas 2017. gada
4. maijā. Bet 100. dzimšanas dienā, kā katru gadu laiks un
vieta netika mainīta, 18. novembrī plkst. 18.00 Maltas kultūras namā pulcējās Maltas iedzīvotāji. Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra sveica klātesošos svētkos, pasniedza 62 pateicības rakstus par profesionālu, godprātīgu un
radošu darba devumu sava pagasta, novada un valsts labā.
Pasākumā priecēja dzejas teātra «Domugrauds» aktieri
(Imants Tučs, Ingūna Grumolde, vad. Elīna Prusaka), piedalījās Maltas pūtēju orķestris «Vikords» (vad. V. Kozlovs), kā
arī Maltas Mūzikas skolas izglītojamie un viņu pedagogi.
Pēc pasākuma iedzīvotāju priekam notika krāšņs salūts. (Sagatavoja KN vadītāja Elīna Prusaka.)

Bērni un jaunieši, kuri apmeklē Maltas BJC, Latvijas simtgades tuvošanos izjuta caur dažādām aktivitātēm visa gada garumā. Pēc vasaras brīvlaika sākās aktīvāka gatavošanās valsts svētkiem. Rudens brīvdienu nedēļā apsveikumi Latvijai tapa gan
mālā, gan grafikas tehnikā, gan aužot celaines. Un kur nu vēl
daudzie zīmējumi un telpu rotājumi, kā arī bērnu darbu izstāde!
Vēl jaunieši (no astoņām meiteņu iesūtītajām foto ar spilgtākajiem kadriem no Latvijas viņu acīm un iespaidiem) Latviju apsveica dzimšanas dienā ar videoapsveikumu, kas skatāms vietnē
Facebook. Tāpat Žurnālistikas pulciņā tapusi svētkiem veltīta
avīze, kurā bērni izvēlējušies interesantākos faktus par Latviju.
Viens no akcentiem simtgades svinībās BJC bija latgaliešu
valodas – mūsu valsts valodas likumīgās māsas – godā celšana.
Pirmoreiz tas darīts 19. februārī – Dzimtās valodas dienas gaidās ar aktivitāti «Muna dzymtō volūda – latgalīšu», iepazīstot
jaunākās grāmatas latgaliski. Otrreiz un valsts mērogā BJC
vārds izskanēja (pat ar rakstu laikrakstā «Izglītība un Kultūra»
2018. gada 10. maijā) pēc RTA novadmācības stundas ietvaros
rīkotā 26. aprīļa pasākuma «Maltys bārnu rūzeitis Latgolai»,
kurā notika visu pulciņu radošās darbnīcas, apspēlējot Rūžeņas
(Rozes) un ziedu tēmu. Savukārt maijā, jau trešo gadu piedaloties Valsts valodas dienas svinībās, BJC bērni aizpildīja zibanketu «100 un 1 sirdsvārds mammai» un tika apkopota informācija par latviešu valodas skolotājām Maltas vidusskolā.
Bet valsts simtgades mēneša izskaņā BJC dejotāji un
dziedātāji piedalās Maltas pagasta grāmatas atvēršanas svētkos, kas sadarbībā ar muzeju tiek rīkoti tieši BJC. (Sagatavoja
Žurnālistikas pulciņa skolotāja Skaidrīte Svikša.)
(Turpinājums 12. lpp.)
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(Sākums 11. lpp.)

«Maltas Ziņas»

Muzejā

Latvijas simtgades noskaņās 4. maijā notika Baltā galdauta svētki, kuros tika sumināti Maltas Goda pilsoņi, vēsturnieks Agris Dzenis stāstīja par faktiem no Maltas vēstures,
grāmatu izdevējs Jānis Elksnis iepazīstināja ar maltēniešu
u.c. LKCI grāmatām, bet Anna Babre runāja par vēsturisko
pareizrakstību Latgalē. Šogad muzejs piedāvāja apskatīt arī
Latgales Kultūrvēstures muzeja izveidoto izstādi «Pāri slieksnim», kas veltīta vēsturiskā Latgales kongresa simtgadei,
kā arī ceļojošo izstādi «Lelles Latvijas novadu tautastērpos».
Latvijas simtgades gadā muzejs uzsācis stāstu ciklu «Tuvāk
saknēm», un šogad ar savu dzimtu stāstiem muzejā jau viesojušies Vilis Skudra un Līga Tulinska. Katru gadu maijā

muzejs rīko pasākumu «Agrās vakariņas», kurā tiek godinātas
ģimenes – stipru dzimtu pārstāvji, un Latvijas simtgades
gadā tika godināta Koroļonoku ģimene. Muzejā notika arī
tikšanās ar slaveniem maltēniešiem, tādiem kā Pēteris Korsaks, Veronika Tenča-Goldmane, kuru abu sadarbības rezultātā tapusi grāmata «Vējos izkaisītie» (sabiedriski vēsturisks
stāsts par Maltas pagasta partizānu likteņiem). Grāmata tika
prezentēta Maltas Vēstures muzejā 11. novembrī – dienā,
kad pie Rozentovas Romas katoļu kapiem tika atklāts piemiņas akmens nacionālajiem partizāniem (kura idejas autors
un tapšanas organizators bija P. Korsaks).
Taču viens no vērtīgākajiem muzeja pienesumiem Latvijas
simtgades gadā ir ar muzeja gādību un sadarbībā ar citām
Maltas pagasta iestādēm, bijušajiem un esošajiem maltēniešiem tapusī unikālā divdaļīgā, 376 lapas biezā grāmata «Maltas
pagasts pētījumos un atmiņās». Tās izdošanu finansiāli atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds, līdzfinansējumu nodrošināja
Maltas pagasta pārvalde. 30. novembrī plkst. 17.00 Maltas
Bērnu un jauniešu centra telpās notiks grāmatas atvēršanas
svētki. Laipni aicināti visi maltēnieši un Maltas draugi! (Sagatavoja muzeja vadītāja Silvija Pīgožne.)

Mūzikas skolā
Bez Maltas Mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumiem
nav iedomājams praktiski neviens pasākums Maltā. Tālab
viņu ieguldījums simtgades pasākumu klāstā ir nemateriāls,
bet baudāms gan. Taču šī gada novembrī tika īpaši svinīgi
tematiski noformēta skola – gaiteņos iekārti mazi auseklīši,
logos – lielāki, bet pie skolas ieejas telpās – rakstu zīmju no-

Piektdiena, 30. novembris, 2018

formējums. 11. novembrī notika pieminekļa atklāšana Maltas
partizāniem, kur piedalījās Maltas pūtēju orķestris (70 % ir
mūzikas skolas izglītojamie). 16. novembrī Maltas Mūzikas
skolas izglītojamie sniedza koncertu Maltas vidusskolas
daudzfunkcionālajā zālē. Bet 18. novembrī Maltas KN muzikāli skaistināja Maltas Mūzikas skolas izglītojamie un viņu
pedagogi: saksofons – Gabriela Smane, ped. Vasīlijs Kozlovs,
koncertmeistare Tatjana Nagle; klarnešu kvartets – Adrians
Romanovs, Lauris Antiņš, Vlads Ulass un pedagogs Juris
Dervanovs; klavieres – Kaspars Bačkurs, pedagogs Tatjana
Nagle; ģitāra – Artis Dairis Kroičs, pedagogs Arno Everss;
vijolnieku trio – Ksenija Šmaukstele, Ērika Rukmane un pedagogs Rita Zujeva, koncertmeistare Ludmila Semjonova.
«Mūsu darbs ir spēlēt,» saka mūzikas skolas direktors Normunds Štekels. Lai arī nākamajā Latvijas simtgadē «Labi skan»
un bērni nerimst meklēt sevi skaistajā mūzikas pasaulē!

Rihards Ciblis – ilggadējs Maltas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs,
rotkaļu studijas «Dzeļi» dibinātājs un vadītājs, rotkalis. Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2018.
gada 19. oktobrī nolēma piešķirt par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Atzinības
krusta IV šķiru un iecelt par ordeņa virsnieku. Apbalvojums tika pasniegts 2018. gada
17. novembrī Rīgas pils Ģerboņu zālē par
apzinīgu, radošu ieguldījumu kultūras un izglītības darbā, ārpusskolas interešu izglītībā
un seno latgaļu amatniecības prasmju saglabāšanā un popularizēšanā. R. Ciblis Rēzeknes
novada Maltā ir vienīgais seno Latgaļu rotu

Andreja Vasjukeviča foto

Foto no R. Cibļa personīgā arhīva

pētnieks un izgatavotājs Latgalē. Pirms teju
30 gadiem viņš Maltas internātskolā izveidoja
rotkaļu studiju «Dzeļi», kura nu Latvijā ir
vienīgā šāda veida mākslas studija skolā ar
ministrijas akreditētu mācību programmu.

Anna Babre – pensionēta skolotāja, folkloriste, sabiedriskā darbiniece, Maltas Vēstures muzeja dibinātāja, Maltas folkloras ansambļa izveidotāja, vēsturiskās latgaliešu
rakstu valodas dedzīga aizstāve. Viņa ar īpašu
sirds degsmi, drosmi un pārliecību darbojusies Maltas pagastā Atmodas laikā. Viņa nodibinājusi un desmit gadus vadījusi Maltas

Aktualitātes

Maltas Mūzikas skolas aktualitātes

Oktobra beigās Maltas Mūzikas skolā notika plānotā Skolas padome sēde, kurā piedalījās Normunds Štekels – skolas
direktors, Zigfrīds Lukaševičs – pašvaldības pārstāvis, Jānis
Prančs – saimniecības pārzinis, Vasīlijs Kozlovs un Elita
Kupcova – pedagoģiskie darbinieki un Kristīna Ulase – izglītojamo vecāku pārstāve.
Padomes sēdē tika apspriesti šī gada budžeta racionāla
izlietojuma un nākošā gada budžeta plānošanas jautājumi,
pārrunāti turpmākie sadarbības virzieni mācību procesa kvalitātes uzlabošanai, risināti vispārīgie aktuālie jautājumi.
Paralēli koncertdarbībai mūzikas skolas izglītojamie cītīgi gatavojas arī konkursiem. Viens no tiem notiks 1. decembrī –, XIV P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju konkursā Koknesē Maltas Mūzikas skolu pārstāvēs Kaspars
Bačkurs (ped. T. Nagle).
Visiem mācību nodaļu izglītojamajiem tuvojas pirmā mācību pusgada beigšanas ieskaites. Novēlu visiem izglītojamajiem sekmīgi pabeigt šo mācību pusgadu un saņemt gan
liecības ar labām sekmēm, gan jaungada dāvanas. Bet Mūzi-

Vija Danilova – Maltas Bērnu un jauniešu centra vadītāja; Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras (JSPA) projekta «PROTI UN DARI!» mentors un programmas vadītājs; Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļas sieviešu kora «Jutrzenka» dalībniece.
Vija Danilova ir dzimusi, augusi un joprojām
ir uzticīga Maltas pagastam. Strādājusi par
pionieru vadītāju, metodiķi Rēzeknes rajona
jauno tehniķu stacijā, bet kopš 1992. gada ir
Maltas Bērnu un jauniešu centra vadītāja. Papildus šim amatam daudzus gadus vadīja interešu izglītības pulciņu «Jaunāko klašu tehniskā
modelēšana». Aktīvi piedalās sabiedriskajā
dzīvē, interešu izglītības un jaunatnes darba

kas skolas izglītojamo vecākiem «vecāku sapulce» notiks
20. decembrī plkst.16.00. 1. daļā – izglītojamo koncerts;
2.daļā – skolas aktuālā informācija un kopējā turpmākā sadarbība.
Normunds Štekels, Maltas Mūzikas skolas direktors

Bērnu/ jauniešu/ vecāku žūrijas
ekspertu ekskursija

Maltas pagasta bibliotēka ar Bērnu/ jauniešu/ vecāku žūrijas ekspertiem dodas ikgadējā izzinošā ekskursijā, šogad
mūsu ceļš veda uz Krāslavas novadu.
Vispirms visā savā krāšņumā majestātiski sagaidīja grāfu
Plāteru pils komplekss. Mēs bijām pirmie apmeklētāji nupat
atklātajai jaunajai ekspozīcijai «Pi vīna golda», kas ir veltīta
Krāslavā dzīvojošo piecu tautību kulinārajam mantojumam
(varēja iepazīt novadam raksturīgo ēdienu dažādību, kā arī
aplūkot Krāslavā dzīvojošo tautību virtuves traukus, piederumus un rīkus). Interaktīvajā stendā mēģinājām vārīt gan
Aulejas kļockas, gan lasījām ticējumus, kas saistīti ar virtuves
tēmu, gan noskatījāmies filmiņu par Krāslavas ēdnīcas dzīvi
60. gados. Neparastā ekspozīcija «Pieci airi», kas izveidota
17 m garā improvizētā laivā, iepazīstināja ar Krāslavas izaugsmi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Pils parkā

Bibliotēka piedāvā izdevumu piegādi uz mājām

Maltas pagasta bibliotēka piedāvā pakalpojumu saviem lasītājiem – grāmatu un žurnālu piegāde uz mājām. Maltas ciemata un
Maltas pagasta senioriem, kuriem nav iespējas nokļūt līdz bibliotēkai, un iedzīvotājiem ar kustību vai citiem funkcionāliem traucējumiem piegādi paredzēts veikt vienu reizi mēnesī.
Ja vēlies pieteikties vai uzzināt ko vairāk:
tālr. 64632078 (bibliotēka),
mob. tālr. 29289623 (sociālais darbinieks).
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folkloras ansambli. 1992. gadā «atdzīvināja»
«Rozentovas kadriļu», ko Rēzeknes deju kopa
«Dziga» iekļāvusi savā repertuārā. Tāpat, pateicoties viņai, ir atdzimis Rozentovas tautastērps. Bijusi Latvijas tautas frontes 32. (Maltas)
atbalsta grupas vadītāja. Anna Babre ir Maltas
pagasta neoficiālās himnas «Slavas dziesma
Maltai» vārdu autore. Sastādījusi grāmatu
«Represētie maltēnieši», joprojām publicē
rakstus periodikā, visu mūžu ir vēsturiskās
latgaliešu rakstu valodas dedzīga aizstāve,
Pētera Stroda «Pareizraksteibas vōrdneicas»
pārizdošanas un digitalizācijas virzītāja. Vēl
viens liels dzīves garadarbs ir dzimtās tēva
mājas Dricānos, kurās ierīkots muzejs.

Skaidrītes Svikšas foto

Valsts un novada mērogā Latvijas simtgadē godinātie maltēnieši

jomā gan Rēzeknes, gan valsts mērogā. Regulāri ir Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku Rēzeknes novada darba grupā.
No 2001. līdz 2005. gadam aktīvi darbojās vietējās sabiedrības labā kā Maltas pagasta deputāte un 2007. gadā Vijai Danilovai tika piešķirts «Maltas Goda pilsoņa» apbalvojums.
Anna Babre un Vija Danilova 17. novembrī Latgales vēstniecībā GORS saņēma Rēzeknes novada Atzinības rakstus «par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu
sava novada un valsts labā».

izgājām noslēpumaino «pazemes eju» ar pils sargu – lauvu.
Savukārt no skatu laukuma pie pils pavērās aizraujošs skats
uz rudens krāsām iekrāsotiem kokiem gar Daugavas upes
lokiem un pilsētu.
Mīļas bērnības atmiņas atsauca ekskluzīvā porcelāna leļļu
galerija «Kad piepildās bērnības sapņi», kas izvietota Krāslavas novada tūrisma informācijas centrā. Kolekcijā ir gandrīz
1500 lelles, leļļu mājiņas, kā arī ļoti seni leļļu ratiņi, kas ir
roku darbs. Tā bija īsta leļļu karaļvalsts! Daudz pozitīvu
emociju guvām arī jaunatklātajā «Laimes muzejā» Krāslavas
novada Indras pagastā. Interaktīvā ekspozīcijā, praktiski darbojoties, var meklēt pozitīvas emocijas, radīt, ļauties jauniem
iespaidiem. Uz laimi sitām traukus, ar naglu pienaglojām
savu laimi, izveidojām savu laimes smaržu buķeti, muzicējām
uz baltajām klavierēm, stāvējām zem krāsu dušas, no skatu
torņa vērojām krītošas zvaigznes un… bijām laimīgi.
Paldies Maltas pagasta pārvaldei par ekskursijas īstenošanu un šoferim Aleksandram Romanovam par Bērnu/ jauniešu/ vecāku žūrijas ekspertu drošu vizināšanu visas ekskursijas laikā.
Antoņina Krūza,
Maltas pagasta bibliotēkas vecākā bibliotekāre

30. novembrī plkst. 17.00 Maltas Bērnu un
jauniešu centra telpā notiks jaunizdotās grāmatas
«Maltas pagasts pētījumos un atmiņās» atvēršanas
svētki. Vairāk informācijas pa tālr. 26189569.
1. decembrī plkst. 14.00 KN Maltas pagasta
pensionāru 2018. gada balle. Programmā: koncerts,
rotaļas, spēles. Balli spēlēs Valdis un Normunds. Pieteikšanās pa mob. tālr. 26117782 vai tālr. 64632065.
26. decembrī plkst. 15.00 KN Ziemassvētku

koncerts «Ar mīlestību sirdī», uzstājas Maltas KN
pašdarbnieki.
29. decembrī plkst. 12.30 KN Jaungada eglīte
Maltas pagasta bērniem, kuri neapmeklē skolu vai
bērnudārzu. Saņemot dāvanas, jāuzrāda dāvanu kupons.
2019. gada 1. janvārī plkst. 01.00 KN Jaunā
gada nakts diskotēka, DJ GERMAN, ieeja – 1 eiro,
vecums – 18+.

