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2018. gada 27. aprīlis

Artis Dairis Kroičs

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
Reģistrācijas numurs 000702906

Nr. 4 (2018. gads)

Maltas Mūzikas skolas
pavasarīgie panākumi

Kaspars Bačkurs

Negribīgi pamazām tuvojas pavasaris,
un līdz ar to – mūzikas konkursu, izbraukuma koncertu laiks. Vairākās mūzikas instrumentu nodaļās aprīlī notika mācību
konkursi un festivāli.
Rēzeknes Mūzikas vidusskolā 6. aprīlī
notika ģitāristu konkurss «Latgales stīga»
trīs vecuma grupās (jaunākā – 3.–4. kl.; vidējā – 5.–6. kl.; vecākā – vidusskola), kur
vidējā grupā Maltas Mūzikas skolas izglītojamais Artis Dairis Kroičs (5. kl.) ieguva
atzinību (pedagogs Arno Everss). Tajā pašā
datumā Balvu Mūzikas skolā notika Latgales jauno pianistu konkurss, kurā Maltas
Mūzikas skolas izglītojamais Kaspars Bačkurs (5. kl.) ieguva augsto II vietu savā grupā
un bija pirmais pēc punktiem (skolotāja

Tatjana Nagle), jo pirmo vietu nepiešķīra.
Artim un Kasparam novēlu sasniegt vēl
augstākus panākumus mūzikas instrumentu spēlē, bet skolotājiem – liels paldies
par ieguldīto darbu.
Katru pavasari Maltas Mūzikas skola
dodas koncertceļojumā pa apkārtējiem pagastiem. Arī šogad ir ieplānota ciemošanās: 27. aprīlī – Kaunatas vidusskolā, 8.
maijā – Silmalas PII un Tiskādu vidusskolā, 28. vai 29. maijā – Liepu un Feimaņu pamatskolā; 30. maijā – Maltas vidusskolā.
Lai skanīgs un saulains ir šis pavasaris!
Uz tikšanos koncertos!
Normunds Štekels,
Maltas Mūzikas skolas direktors

Maltas BJC audzēkņu dalība konkursos un projektos aprīlī

13. aprīlī notika Rēzeknes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa «Dzimtais
novads bērnu acīm» radošo darbu
izvērtēšana, kā rezultātā no 10 iesniegtajiem vizuālās mākslas darbiem divi tika novērtēti ar 2. un
3. pakāpes diplomiem.
Pirmsskolas vecuma grupā Daniela Gromova (skolotāja Antoņina Vasiļjeva) ieguva 2. vietu, bet
Katrīna Esmeralda Jermaševiča
(skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče)
pamatskolas vecuma grupā – 3. vietu. 7. maijā Rēzeknes novada pašvaldības ēkā būs apskatāma radošo darbu izstāde un notiks labāko
darbu autoru apbalvošana. Konkursa mērķis bija veicināt bērnu
un jauniešu interesi par savu novadu un dzimto pagastu, tuvojoties Latvijas valsts simtgadei.
Valsts izglītības satura centrs
šajā mācību gadā organizē vides
objektu un mākslas darbu izstādi –
konkursu «Visa Dieva radībiņa
saulītē līgojās». Lai gan konkursa
tēmas ir aizraujošas, tomēr konkursa nosacījumi sarežģītāki nekā
citos līdzīgos konkursos. Dalībnie-

kiem bija jāveido mākslas darbi,
vides objekti, ko plānots eksponēt
āra apstākļos Mazmežotnes pils
parkā. Varbūt tāpēc pieteikto darbu nav tik daudz kā citos konkursos, un tomēr tie, kas ir apskatāmi,
ir patiesas apbrīnas vērti! Darbi
ir interesanti, oriģināli un liela
izmēra. Kopumā konkursā iesniegti astoņi Maltas BJC vizuālās
mākslas pulciņu audzēkņu radošie
darbi. 17. maijā Mazmežotnes muižas atpūtas kompleksa teritorijā,
Rundāles pagastā notiks 2. kārtai
izvirzīto darbu uzstādīšana, izstādes iekārtošana, atklāšana un konkursa laureātu apbalvošana. Uz
apbalvošanas pasākumu dosies
Marija Bebriša (skolotāja Vita
Kāpostiņa-Tuče).
18. aprīlī Rogovkā, Nautrēnu
pagastā notika ceturtais Latgales
novada skolu vizuālās mākslas un
keramikas pulciņu radošais konkurss «Latviešu tautas teikas». Tajā
piedalījās Maltas BJC keramikas
pulciņa audzēkņi Aleksandrs Žagunovs un Kristīne Gruznova
(skolotājs Viktors Bogdanovs).
Kristīne ieguva Atzinības rakstu,

kas tiks pasniegts Lūznavas muižā «Latgales podnieku dienu 2018»
izstādes atklāšanas laikā.
Aprīlī noslēgušies Rēzeknes
novada projektu konkursi jauniešiem par finansējuma piešķiršanu
jaunatnes iniciatīvu projektiem,
kā arī jaunatnes un neformālo apmācību projektiem. Maltas BJC
piedalījās abos projektu konkursos, kā rezultātā tika apstiprināti
divi projekti. Finansējums 300 eiro
apmērā piešķirts jaunatnes iniciatīvu projektam «Piedzīvojumu

Maltas PII «Dzīpariņš» mazās dziedātājas –
mazo talantu saietā

Pavasaris ir gadalaiks, kas paver jaunu sajūtu līmeni gan lielam, gan mazam. Aizvadītas Lieldienas,
iestādē ienāca pavasaris – skolotājas parūpējās, lai
telpas būtu gaumīgi un koši izdekorētas, lai bērniem,
vecākiem un mums pašām būtu patīkami un mājīgi šeit
uzturēties un darboties.

brauciens ar smailītēm «Vasaras
piedzīvojums – Tartaka upes līkločos»», tā koordinatore ir BJC
aktīviste Līga Runčis. Bet pašizaugsmes neformālo apmācību projektā «Mērķē augstāk» jauniešiem
vasarā būs iespēja attīstīt savas līdera spējas, izprast sevi, iemācīties
izvirzīt un sasniegt mērķus, apzināties un noteikt savas dzīves vērtības un iespējas. Projektam tika piešķirts finansējums 900 eiro apmērā.
26. aprīlī ARPC «Zeimuļs» notika Rēzeknes pilsētas un Rēzek-

13. aprīlī grupiņas «Kāpēcīši» dziedošās meitenes –
Enija Slūka, Elīna Fjodorova, Agnese Siņavska, Gabriela Valenika, Amanda Dimitrijeva, Līne Greidāne un
Alise Barovska – kopā ar mūzikas skolotāju Edīti
Kroiči devās uz Kaunatas tautas namu, lai piedalītos
Mazo talantu saietā «Zelta sietiņš, sudraba stīgas, Dimanta sēkliņas sijājamas...» (veltīts Latvijas simtgadei).
Savukārt 4. maijā Maltas vēstures muzejs uzlūdzis
mūsu mazās dziedātājas uzstāties ar priekšnesumu Baltā
galdauta svētkos. Tā kā visi šīgada pasākumi ir veltīti
Latvijas simtgadei, mūsu dziedošās meitenes uzstāsies
ar dziesmu «Latvijai».
18. aprīlī Rēzeknes novada pašvaldības zālē notika Rēzeknes novada pirmsskolas pedagogu metodisko izstrādņu prezentācijas. No 26 iesūtītajām metodiskajam izstrādnēm 9 pretendenti tiek aicināti uz sava veikuma prezentēšanu, tostarp arī mūsu iestādes skolotāja Aija Korkliša («Ārstniecības augi manai veselībai»). Lepojamies!
Grupās notiek vecāku sapulces, aktīvi gatavojamies
Māmiņu dienai un izlaidumam.
Alīna Čistjakova, Maltas PII «Dzīpariņš» vadītāja

nes novada konkursa «Brien pa
upi pļavu tilbīte» dalībnieku apbalvošana. Konkursā piedalījās
Maltas BJC audzēkņi Anna Itkače
un Dagne Tuče. Tāpat 26. aprīlī
Jelgavā notika starptautiskā vizuālās mākslas konkursa «Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot» laureātu apbalvošana, kurā
tēma bija «Lauku ainava» un tajā
piedalījās Una Pranče (saņēma
Atzinību) un Māra Kancāne.
Inta Bule,
Maltas BJC metodiķe

Pasākumu plāns

‚ 28. aprīlī – Lielā Talka. Talkotāju pulcēšanās vieta –
pie Maltas pagasta pārvaldes ieejas plkst. 9.00.
‚ 28. aprīlī no plkst. 13.00 Maltas daudzfunkcionālā zālē
filma «Izlaiduma gads», tikšanās ar filmas radošo grupu: kino
režisoru Andri Gauju un aktrisēm Ingu Alsiņu-Lasmani, Elzu
Feldmani-Gauju. Ieeja – bez maksas.
‚ 4. maijā plkst. 12.00 Brīvības ielā 6 – Latvijas simtgades noskaņās «Baltā galdauta svētki Maltā». Programma: Sumināsim Maltas Goda pilsoņus; vēsturnieks Agris Dzenis ieskicēs savu pētījumu par Maltu; grāmatu izdevējs Jānis Elksnis
iepazīstinās ar maltēniešu u.c. LKCI grāmatām (būs izstādepārdošana); Anna Babre runās par vienotu vēsturisko pareizrakstību Latgalē. Ar priekšnesumiem priecēs: PII «Dzīpariņš»
talanti, Maltas BJC popgrupa, kā arī Anita Stepiņa, Lija Kļaviņa-Lozda, Vladislavs Štekels. Svinēsim kopā ar visu Latviju!
‚ 5. maijā plkst. 19.00 Maltas KN Maltas pagasta uzņēmēju un lauksaimnieku svētki «Mēs savā zemītē»: plkst. 19.00
koncerts «Vintage jazz band» (Daugavpils), 20.00 balle, spēlēs
grupa «Sastdīņis muzikanti». Ieeja – brīva, vecums 18+ (lūdzam pieteikt vietas pie galdiņiem pa tālr. 26117782).
‚ Līdz 11. maijam Maltas vēstures muzejā skatāma Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas metāla izstrādājumu
dizaina izglītības programmas audzēkņu darbu izstāde.
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Notika radošā darbnīca «Uguns»

13. aprīlī Maltas vidusskolā projektā «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) notika radošo
darbnīcu cikla «Četras stihijas: gaiss, ūdens, zeme, uguns» otrā darbnīca «Uguns», kuru organizēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Nodarbībās piedalījās 150 skolēni no 2., 4., 5. un 8. klasēm.
Skolēniem bija iespēja aktualizēt ķīmijas un fizikas zināšanas: degšanas procesu nosacījumus, dažādu materiālu un vielu atšķirīgu uguns
dzēšanu, uguns izmantošanu materiālu apstrādē, uguns lietderīgo izmantošanu, siltumvadīšanu, reaktīvo kustību, trešo Ņūtona likumu utt.
Skolēni izveidoja auksto uguni, bet pēc tam skolas pagalmā vēroja
piedāvātos eksperimentus ar uguni – «čūska», «vulkāns». Skolēniem
ar akadēmijas pasniedzējas un studentu palīdzību tika dota iespēja
izveidot gaismas avotu rokdarbu tehnikā, izmantojot papīru, līmi u.c.
darbarīkus un materiālus. Paldies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
pasniedzējiem un studentiem par interesantajām nodarbībām!
Larisa Borisova,
Maltas vidusskolas direktora vietniece

Maltēnieši «Latvijas robotikas
čempionātā RTA 2018»

22. aprīlī Maltas daudzfunkcionālajā zālē notika vērienīgs pasākums – «Latvijas robotikas čempionāts RTA 2018», ko organizēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru fakultāte sadarbībā
ar Rēzeknes novada domi.
Kopā čempionātā piedalījās 325 bērnu veidoti roboti, un Maltas
vidusskola tika pārstāvēta šādās disciplīnās: LEGO Sumo (kopā 85
roboti, no tiem Maltas – Vladislavs Čerņavka ar «VČER», Rainers
Krops ar «EVOLUTION3», Edvards Štekels ar «MostPiks» un Vlads
Ulass ar «Vulpix»); LEGO līnijsekošana (27 roboti, Solveiga Lozda
un Sintija Potapova ar līnijsekotāju «KARIBIDONS»); iRobot sumo
(37 roboti, Solveiga Lozda ar iRobot «Krators»); VEX challenge
(14 komandas, Arnis Ostrovskis un Renārs Leitāns «VEX ARRE»,
Emīls Černiševs un Jānis Gudriks «The best of the best», Marks Tučs
un Aleksandra Šibanova «VEX STORM»).
Maltas vidusskolas robotikas pulciņu vada un skolēnus šim vērienīgajam čempionātam sagatavoja skolotājs Jānis Šaudiņš, kurš pēc
pasākuma atzīst: «Šādas sacensības veicina lielāku interesi jauniešos
par un ap robotiku, jo, konstruējot robotus, jauniešiem nākas ne tikai
«palauzīt» galvu, kā uzmeistarot spēcīgu un veiklu robotu, bet arī sacensību gaitā analizēt pieļautās kļūdas un meklēt iespējamos risinājumus dalībai nākamajos turnīros. Robotikas nodarbības un arī piedalīšanās sacensībās ir ļoti labs veids, kā neformālās izglītības ceļā var
apgūt tehniskās zināšanas.»

Tematisko pasākumu cikls Maltas
speciālajā internātpamatskolā

No 16. līdz 20. aprīlim skolā notika sociālo zinību nedēļa – atklāto
mācību stundu cikls «Izglītība un karjera».
16. aprīlī notika mācību ekskursija uz SIA «JATA» Maltas filiāli.
8.b un 9.b klases skolēni kopā ar skolotāju Viju Tjarvi-Golubevu iepazinās ar šuvēja profesiju. Interesanti bija apskatīt dažādu veidu šujmašīnas un to iekārtas, ar kurām darbojas šuvējas.
17. aprīlī apmeklējām atklāto stundu sākumskolā ar nosaukumu
«Profesiju pasaulē». Spēļu formā sākumskolas skolēni iepazinās ar
pavāra, šuvējas un galdnieka profesijām. Klases telpā bija noorganizēta
improvizēta gleznu galerija, katrā bija attēloti dažādu profesiju pārstāvji. Skolotājas Aleksandras Kadakovskas vadībā bērni sapņoja par
savu nākotnes profesiju un dzīvi. Spēles laikā skolēni mēģināja modelēt
modernu mūsdienīgu apģērbu, uzcelt savu sapņu māju, izmantojot neparastu materiālu – makaronus.
18. aprīlī stafeti pārņēma 8.a un 9.a klase ar skolotāju Viktoriju
Dervanovu. Stundas tēma – «Kā kļūt par pavāru?». Skolēni vēroja
ļoti interesantu video montāžu – Rīgas tehniskās koledžas audzēkņa
Kārļa Augusta Mežsētas «Itāļu ēdiens», pēc tam apskatīja pavāra palīga
darba pienākumus, darba aprīkojumu, darba apstākļus un iespējas, nostiprinot šīs zināšanas ar praktisku darbu un salīdzinot šo informācijas
svarīgumu pēc TV pārraides, kur šefpavārs Māris Astičs stāsta, kā
viņš kļuva par vienu no labākajiem šefpavāriem. Tālāk skolēniem bija
iespēja patstāvīgi meklēt Rēzeknes novada mājaslapā vakances. Par
pārsteigumu skolēniem bija izveidots video aicinājums no skolotājas
Tatjanas Surgantes nākamgad apgūt profesiju pavāra palīgs, kā arī
skolotājas Maritas Jaško piedāvātā atraktīvā, radošā spēle, kur katrai
komandai vajadzēja ātri un pareizi apģērbt pavāra priekšautus un cepures.
«Izglītības un karjeras» atklāto mācību stundu cikla ietvaros 5., 6.
un 7.a klases audzēkņiem tika dota iespēja nostiprināt jau esošās zināšanas par galdnieka palīga profesiju. Bērni zīmēja, krāsoja, meklēja
paslēptos galdnieka darbarīkus puzlēs, domāja, sprieda, risināja problēmsituācijas, pauda savas domas par galdnieka profesiju.
Maltas speciālā internātpamatskola profesionālās izglītības ietvaros
piedāvā jauniešiem apgūt ne tikai galdnieka palīga profesiju, bet arī
pavāra palīga un palīgšuvējas specialitātes un iegūt 1. līmeņa profesionālo izglītību!
Skolotājas: Aleksandra Kadakovska, Viktorija Dervanova,
Mārīte Bukovska, Vija Tjarve-Golubeva
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Maltā aizvadīts Latvijas Skolu šaha
olimpiādes Latgales reģiona fināls

13. aprīlī Maltas vidusskolā
norisinājās Latvijas Skolu šaha
olimpiādes Latgales reģiona fināls, kur tikās vairāk nekā 80 skolēni no 14 Viļānu, Krāslavas, Maltas, Rēzeknes, Daugavpils, Tilžas
un Vērēmu pagasta vispārizglītojošajām mācību iestādēm. Bērniem tika piedāvāta unikāla iespēja piedalīties simultanta spēlē
ar Latvijas šaha 2017. gada čempioni sievietēm Lindu Krūmiņu un
lielmeistaru, 2002. gada Latvijas
čempionu šahā vīriešiem Ilmāru
Starostīti.
Par Latgales finālam piešķirtajām telpām Latvijas šaha federācija saka paldies Rēzeknes novada BJSS un Maltas vidusskolas
direktorei Vinerai Dimperei. Laukuma saimnieks šoreiz bija Rēzeknes novada BJSS šaha treneris
Anatolijs Jasinskis, ar kura gādību
un atbalstu organizētas šīs šaha
sacensības. Viņam asistēja Rēzeknes pilsētas BJSS šaha treneris

Aleksandrs Vasiļkovs (abi ir nacionālās kategorijas tiesneši). Rēzeknes novada BJSS vadītājs Aldis Ciukmacis izrādīja Maltas
daudzfunkcionālo halli un visu
sporta kompleksu kopumā, kā arī
Šaha un Dambretes kluba telpas,
kur bērniem ir pieejama viena no
modernākajām tehnikām šaha
spēles apgūšana – interaktīvā tāfele. Arī Latgales reģiona jaunie
šahisti tika sveikti ar TSI, Transporta un sakaru institūts, MILZU
un Brain Games LV suvenīriem
un balvām.
Notika turnīri trijās vecumu
grupās ar atsevišķu vērtējumu zēniem un meitenēm. Tika izspēlētas 7 kārtas ar laika kontroli 12 minūtes + 5 sekundes par gājienu.
Vidējā grupā divdesmit 5.–9. klašu skolēnu konkurencē visu pjedestālu ieņēma Rēzeknes BJSS
šaha nodaļas audzēkņi (treneris
Aleksandrs Vasiļkovs). 1. vietā Juris Siliņš ar 6,5 punktiem, 2. vietā –

Romans Nazarovs (6 p.,), trešais –
Raivis Otzulis (4,5 p.). Jaunākajā
grupā divdesmit divu 1.–4. klašu
skolēnu konkurencē labākais ar
6,5 punktiem bija Valērijs Čakovs.
Latvijas Skolu šaha olimpiāde
norisinās trijos posmos: 1. – katra
skola izvirzīja 3 labākos zēnus un
3 labākās meitenes trīs vecuma
grupās. 2. – reģionu fināli, kuros
3 zēni un 3 meitenes izcīna tiesības piedalīties Latvijas finālā. 3.
posms – olimpiādes fināls 15. maijā Rīgā, Juglas vidusskolā, kur
tiksies ap 300 bērnu. Šī šaha olimpiāde ir labs treniņš arī pirms
19.–30. augustā Rīgā gaidāmā Eiropas jauniešu čempionāta šahā
vecuma grupās U8 līdz U18, kas
pirmo reizi Latvijā pulcēs 1200–
1500 Eiropas čempionāta jauniešiem dalībnieku.
Nellija Maklakova,
Latvijas Skolu šaha
olimpiādes koordinatore,
foto no vietnes facebook.lv

21. aprīlī ekskursijas laikā
Maltas vidusskolas skolēniem bija
iespēja iepazīties ar profesiju pārstāvju ikdienu, nepieciešamajām
zināšanām un darba pienākumiem
3 dažādos uzņēmumos.
AS «Daugavpils siltumtīkli»
skolēni ieguva informāciju par to,
kā tiek ražota siltumenerģija, kā
notiek tās pārvade un sadale, realizācija pa koģenerācijas stacijām.
Skolēni atzīst, ka uzņēmumā viņus interesēja tas, kā notiek siltuma ražošana un siltuma uzturēšana Daugavpilī un tās apkārtnē.
Skolēni atzina, ka uzzinājuši par
to, kāda izglītība ir nepieciešama,
lai strādātu šajā uzņēmumā.
Nākamais uzņēmums, kuru skolēni apmeklēja un atzina par ļoti
interesantu, bija viesnīca «Park

hotel Latgola». Viesu uzņemšanas
un rezervācijas daļas vadītāja informēja par viesnīcas darbību,
darbiniekiem, pienākumiem un
uzdevumiem. Skolēni sadalījās 2
grupās un iepazinās ar viesnīcas
darbu, uzzināja, ka uzņēmumā
strādā vairāk nekā 80 darbinieku,
akcentējot, ka ļoti nozīmīgas jebkurā darba vietā ir labas savstarpējās attiecības. Ekskursijas laikā
skolēni apskatīja dažādus numuriņus, skaisto restorānu «PLAZA»,
kā arī uzzināja par tūrisma pakalpojumiem, darbiniekiem.
Mācību ekskursijas noslēgumā
skolēni devās uz Daugavpils televīzijas uzņēmumu «Dautkom»,
kur, sadaloties grupās, bija iespēja
vērot video filmēšanas procesu,
apskatīt televīzijas studiju, mon-

tāžas un režisoru telpas. Skolēni
pat piedalījās video sižeta filmēšanā ar profesionālo kameru studijā un pārliecinājās, ka diktoram
jāprot noskaņoties filmēšanai un
pārliecinoši lasīt ziņas (tekstu, ko
rāda monitorā).
Skolēni atzina, ka mācību ekskursija bija lietderīga, jo klātienē
varēja vērot dažādu profesiju pārstāvju darbu, iepazīt viņu ikdienas
darba pienākumus un arī pašiem
iejusties kādas profesijas pārstāvju lomā, pateicās par iespēju apmeklēt šo karjeras atbalsta pasākumu. Pasākums norisinājās ESF
projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» ietvaros.
Maruta Krasnobaja, pedagoģe-karjeras konsultante

Stalta un lepna māte Latvija šogad svin simtgadi. Latvijas vēstures līkloči – 1941. gada 14. jūnijs
un 1945. gada 25. marts, laiks,
kad raudāja Latvijas zeme tūkstoš
cilvēku balsīs. Šīs šausmas viņā
iedvesa komunistiskais genocīds.
Maltā represēto piemiņas diena – dzestra, bet saulaina – aizsākās ar aizlūgumu Rozentovas
Sv. Krusta pagodināšanas Romas
katoļu baznīcā un turpinājās pie
piemiņas akmens. Draudzes prāvests Rinalds Broks aicināja ar
klusuma brīdi godināt Sibīrijas
moku ceļos aizgājušos un nodziedāt Latvijas himnu – lūgšanu
«Dievs, svētī Latviju».

Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra savā uzrunā
aicināja uzturēt dzīvu piemiņu par
cilvēkiem, kas tik nežēlīgi, ar visām saknēm tika izrauti no dzimtās zemes un dzimtajām mājām.
Viņš pateicās Annai Babrei par
viņas ieguldījumu represēto iedzīvotāju piemiņas saglabāšanā.
Klausoties Indras Koroļonokas izjusto muzikālo priekšnesumu,
klātesošie varēja ļauties skumjām
pārdomām par nelaimīgo likteņiem. Anna Babre pastāstīja, ka
doma rakstīt grāmatu «Represēto
maltēniešu likteņstāsti» radās pēc
sarunas ar Leokādiju Koroļonoku.
Iniciatīva veidot piemiņas zīmes

represēto upuru piemiņai radās
Atmodas laikā, kad Anna darbojās
Latgales kultūras biedrībā. Šogad
14. jūnijā aprit 27 gadi kopš Maltā
tika uzstādīts represēto piemiņas
akmens.
Piemiņas dienas pasākuma dalībnieki no simboliskām bērzu
tāss vēstulēm lasīja izsūtīto cilvēku vārdus un uzvārdus, apliecinot, ka sirds atmiņa ir dzīva. Jaunsargu līdzdalība pasākumā bija kā
apliecinājums tam, ka māte Latvija var lepoties arī ar patriotiski
noskaņoto jauno paaudzi.
Silvija Pīgožne,
Maltas vēstures muzeja
vadītāja

Mācību ekskursija «Ceļojums profesiju pasaulē»

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas
pasākums Maltā

