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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Baltā galdauta svētki

Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā 4. maijā
Baltā galdauta svētkiem Maltā bija četri balsti: Maltas
Goda pilsoņu godināšana; pētījums par Maltas pagasta
vēsturi; maltēniešu izdotās grāmatas; latgaliešu valoda
un folklora.

Šoreiz uz kopābūšanu aicinājām Maltas Goda pilsoņus,
lai pasniegtu meistares Ivetas Pudures darinātās piesprau-
des mūsu karoga krāsās ar latvju rakstu zīmēm. Uz Baltā
galdauta svētkiem ieradās: Vitālijs Skudra, Donāts Kon-
drovs, Klāra Kondrova, Anna Babre, Pēteris Sinijs, Pēteris
Šostaks, Helēna Jakušenoka, Vladislavs Štekels, Marija
Podnieka, Vija Danilova, Antoņina Ostrovska un Rihards
Ciblis. Šie Goda pilsoņi uzrakstīja savas pārdomas, novē-
lējumus Latvijai (visi spēka vārdi tiks glabāti muzejā). 

Pagasta pārvaldes vadītājs V. Skudra uzsvēra: «Cik
stipri esam paši, tik stipra ir mūsu valsts. Katrs no mums,
pieliekot pūles un darbu, var palīdzēt sev, un līdz ar to arī
valstij.»

Pievēršoties Maltas pagātnei, vēsturnieks Agris Dzenis
Latvijas arhīvos, bibliotēkās, tīmekļa vietnēs ir savācis
pagasta vēstures materiālus no vissenākajiem laikiem līdz
mūsdienām, un pasākumā ieskicēja savu pētījumu. Nelielā
izstādē varējām iepazīties ar Latgales Kultūras centra iz-
devniecībā izdotajām maltēniešu grāmatām un redzēt
LKCI redaktores Skaidrītes Svikšas prezentāciju par šo
izdevniecību un mūsu ciemiņu – LKCI vadītāju Jāni Elk-
sni. Cienījamais grāmatizdevējs akcentēja maltēniešu ra-
žīgo devumu, arī publikācijās, un uzsvēra, ka R. Cibļa
grāmata «Kalsim rotas» bija kvalitatīvi sagatavota. (Pa-
sākuma laikā varēja apskatīt Latvijas simtgadei veidotu
R. Cibļa stendu ar latgaļu rotām.) Savukārt Anna Babre
uzsvēra Pētera Stroda vēsturiskās latgaliešu gramatikas
nozīmi un akcentēja folkloras ansambļa nozīmi Atmodas
laika kustības aizsākumā Maltā. Viņa nosauca tā laika ak-
tīvistus un lūdza godināt aizgājušo cilvēku piemiņu ar
klusuma brīdi. 

Vladislavs Štekels nolasīja savu vēlējumu Latvijai un
kopā ar Anitu Stepiņu un Liju Kļaviņu-Lozdu dāvināja
sirdij tuvas dziesmas. Pasākumu emocionāli izrotāja PII
«Dzīpariņš» un Maltas BJC popgrupas uzstāšanās. Pal-
dies par svētku sajūtu bērniem, vecākiem, audzinātā-
jām, iestāžu vadītājām Alīnai Čistjakovai un Vijai Dani-
lovai, mūzikas skolotājām Irēnai Ivanovai un Edītei Kroi-
čei. Paldies visiem, kas izprot un novērtē Baltā galdauta
nozīmi!

(Silvija Pīgožne, Maltas vēstures muzeja vadītāja)

Ģimenes diena

Starp Mātes dienu un Ģimenes dienu, it kā apvienojot šos
mīļos un pavasarīgos svētkus, 14. maijā pirmo reizi Maltas
KN rīkoja Ģimenes dienas pasākumu, kas sanāca darbīga,
interesanta, skanīga un emocijām bagāta kopā būšana. 

Inese Sondore no Rēzeknes rosināja bērnus gatavot
krāsainas tulpītes un vēdeklīšus, lai apsveiktu māmiņas
un vecmāmiņas. Darbojās gan lielāki bērni, gan mazāki
ar māmiņas vai floristes palīdzību. Maltēnietis Genādijs
Tarakanovs pārsteidza ar krāšņajām seno laiku pilīm, kur
plastilīna plāksnīte pie plāksnītes rūpīgi tiek likta dienu
no dienas, līdz rezultāts priecē. Varēja vērot, kā meistars
veikli darbojas, un pašiem izmēģināt roku. Bet Maltas
skolēnu uzņēmuma «D.A.D. incoporated» dalībnieki Dina
Beļeviča, Artemijs Naglis un Dana Golubeva iepazīstināja
ar saldajām pārvērtībām (droši vien daudzi mājās tagad
lūdz vecākus padarboties ar ūdeni un cukuru, lai tiktu pie
garšīgajiem cukurgailīšiem). Tikmēr laukumā pie kultūras
nama veidojās rinda, jo ne jau katru dienu ir iespēja pavi-
zināties ar mini poniju (mūsu aicinājumam mīļuprāt pie-
krita Ponivillas saimniece Rasma Afanasjeva no Pušas). 

Trīs paaudzes – bērnus, vecākus, vecvecākus – šajos
svētkos vienoja Ģimenes dienas koncerts. Uzstājās PII
iestādes «Dzīpariņš» bērnu ansamblis (skolotāja Edīte
Kroiče) un grupiņas «Mārīte» dejotāji (sk. Iveta Alika).
BJC popgrupas bērni KN jau jūtas kā mājās un ir uzstāju-
šies dažādos pasākumos (sk. Irēna Ivanova). Priecēja arī
KN bērnu sporta deju grupa «Damona» (vad. Simona
Skudra), senioru ansamblis «Liepas» (vad. Normunds Šte-
kels), ansamblis «Kalinuška» (vad. Svetlana Kozlova) un
koris «Madariņa» (diriģente Kristīne Zeltiņa). Ingūnas
Grumoldes skandētās  tautasdziesmas par māmiņu labāk
zināja vecmāmiņas un arī nopelnīja konfektes. Normunds
Štekels, Kristīne Zeltiņa un Ruta Mika visus aicināja iet
rotaļās un nopelnīt konfektes. Vien spēles palika neizspē-
lētas, bet tās lai paliek citai reizei. Novērtēsim to, kas
mums ir. Mīlēsim to, kas mums ir. Priecāsimies par to,
kas mums ir.

(Elīna Prusaka, Maltas KN vadītāja)

Muzeju nakts

Katru gadu Muzeju nakts nāk ar savu tēmu un piedā-
vājumu. Šoreiz tas bija «Šūpulis». 19. maijā Maltas vēs-
tures muzeja piedāvājumā bija kristību rituāls, Dansko-
vītes joku lugas izrāde, kā arī Gaļinas Meļņikas interjera
leļļu izstāde.

Vispirms, Latvijas šūpuļsvētku gadā izdzīvojām mazā
Daniela kristību rituālu, ko vadīja Goda kūma Vija Kudiņa.
Emocionāli tēmu attīstīja deju kopa «Lūznava» ar deju

«Ienes Māras baznīcā» un Čornajas pagasta folkloras kopa
«Ausmeņa» ar dziesmu «Reitā agri saule lēca». Aizkusti-
nošs mirklis bija pie ozola, kur krustmāte Daina Skudra
un citi klātesošie uzsēja lentītes ar laba vēlējumiem ma-
zajam Danielam. Savukārt vecāki Irina Zenčenko un Aldis
Bogdanovs vēlējumu virteni apsēja ap ozolu, novēlot ozola
spēku dzimtas turpinātājam Danielam. Vecmāmiņa Ināra
bija pacentusies izrotāt mazdēla ratiņus, bet deju kopa
«Lūznava» iesaistījās pādes dīdīšanā. 

Otrajā daļā bija iespēja noskatīties izrādi «Ontons i
Anne. Kōzu goda jubileja» Čornajas teātra draugu kopas
izpildījumā (režisore Anita Rudziša). Pasākuma laikā bija
iespēja apskatīt Gaļinas Meļņikas, rokdarbnieces no Vi-
ļāniem, interjera leļļu izstādi un muzeja ekspozīciju.

Paldies kristību rituāla dalībniekiem, Vijai Kudiņai,
deju kopai «Lūznava», vadītājai Ivetai Alikai, Čornajas
teātra draugu kopai, tās vadītājai Anitai Rudzišai un ikvie -
nam maltēnietim, kas ļāvās Muzeju nakts valdzinājumam. 

(Silvija Pīgožne, Maltas vēstures muzeja vadītāja)

Valsts valodas diena

Maltas Bērnu un jauniešu centrs jau trešo gadu pie-
dalījās Rakstniecības un mūzikas muzeja rīkotajās Valsts
valodas dienas svinībās, kas notiek 13. maijā – Jura Alu-
nāna dzimšanas dienā (šogad tā bija arī Mātes diena).
Katru gadu mēģinām bērnos veicināt arī lokālpatriotismu,
tāpēc aktivitātes saistām ar Maltas pagastam zīmīgiem
cilvēkiem un notikumiem, un šogad cēlām gaismā šī tautas
svētuma – valodas – sargātājus ģimenēs (mammas) un sko -
lās (skolotājus).

Šogad svētki aizritēja Dzintara Soduma zīmē, un, pār-
domājot moto «Savai valodai audzināts», apspēlējām 
vārdus «valoda» un «audzināt» un izvēlējāmies akcen-
tēt profesiju «Latviešu valodas skolotājs». (Jāpiebilst, 
ka Maltas BJC jau 2016. gadā tikāmies ar skolotājām
Skaidrīti Babri un Inesi Greižu, ar kurām kopā griezām
«Valodas brīnumu ratu».) 

10. maijā Maltas BJC skolotājas Intas Bules vadībā
notika meistardarbnīca, kurā tapa apsveikumi, kā arī pla-
kāts «Māmiņdienas mīļvārdu apsveikums» (tajā piedalījās
arī Maltas speciālās pamatskolas 1.–4. klases audzēkņi
(skolotājas Helēna Gžibovska, Larisa Pavlova un Alek-
sandra Kadakovska)). Savukārt Žurnālistikas pulciņa da-
lībniece Līga Runčis gādāja, lai BJC apmeklētāji aizpildītu
īpašu pulciņa veidotu zibanketu «100 un 1 sirdsvārds
mammai», kurā bērni un viņu vecāki vārdos fiksēja emo-
cijas, kas pirmās nāk prātā, domājot par mammu. Tāpat
tika apzinātas Maltas vidusskolas latviešu valodas skolo-
tājas dažādos laikos, bet īpaši izcelts, šķiet, katram mal-
tēnietim zināmās skolotājas Monikas Ječas dzīvesstāsts.
(Plašāka informācija par aktivitātēm būs lasāma
www.rmm.lv un www.malta.lv.)

Daži secinājumi. Pieaugušo sirdīs ir tik daudz skaistu
atmiņu par bērnību, neļausim tām izbalēt! Mūsu bērniem
prātā paliek ne jau dāvanas (ar to viņus nepārsteigt), bet
kopā pavadītie mirkļi. Latviešu valodas skolotāji patiešām
ir «mūsu gara aristokrāti» (J. Klīdzēja apzīmējums), no
kuriem lielā mērā atkarīga valodas nākotne. Un zīmīgi ir
Klāras Kondrovas kundzes vārdi, kurus viņa minēja savās
atmiņās par «latvietības simbolu» – skolotāju Moniku
Ječu: «Dievs, dod mums vairāk tādu gaišu sirdscilvēku
arī nākamajā Latvijas simtgadē»! 

(Skaidrīte Svikša, valodas svētku iniciatore Maltā)

«Maijs – svētku mēnesis Maltā»
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«Maltas Ziņas»

12. maijā Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Ziedoņa zālē notika
Vislatvijas skaļās lasīšanas sa-
censības nacionālais fināls, kurā
tikās 29 reģionālie lasīšanas čem-
pioni, tajā skaitā arī Maltas vi-
dusskolas 6.a klases skolniece
Sintija Diāna Potapova, kura pār-
stāvēja Rēzeknes novadu, lasot
fragmentu no Valda Rūmnieka
grāmatas «Ozola grāmata». 

Atbalstīt Sintiju uz Rīgu devās
klasesbiedri, klases audzinātāja
Inna Mironova, latviešu valodas
skolotāja Nellija Krasnobaja un
bibliotekāre Antoņina Krūza, kā
arī konkursa reģionālā koordina-
tore Zenta Ruskule. Pasākumā
dzirdējām daudz brīnišķīgu frag-
mentu no grāmatām, ko 500 klau-
sītāju auditorijai lasīja lasīšanas
čempioni no visas Latvijas. Žūri-
jas uzdevums nebija viegls, bet
ceļojošo kausu šoreiz saņēma un
par LNB Bērnu direktoru uz gadu
kļuva Roberts Ozoliņš no Dobe-

les. (Sacensības piedalījās vairāk
nekā septiņi tūkstoši 5. un 6. kla-
ses skolēnu.)

Liels paldies Sintijai Diānai par
lasītprieku, uzcītību un degsmi
piedalīties sacensībā! Paldies Sin-
tijas vecākiem un skolotājām, kuri
ieguldījuši darbu, lai viss izdotos!

Paldies Maltas pagasta pārvaldes
vadītājam Vitālijam Skudram par
transporta piešķiršanu, kā arī šo-
feriem Aleksandram Romanovam
un Aleksandram Šemeņevam!

Antoņina Krūza,
Maltas pagasta bibliotēkas

vecākā bibliotekāre 

Lasīšanas čempioni tiekas finālā Rīgā

18. maijā Maltas vidusskolas
2.a, 2.b un 2.c klases skolēni ko -
pā ar savām audzinātājām Mari -
ju Kleinu, Ludmilu Maslobojevu 
un Janīnu Bārtuli devās izzinošā
ekskursijā uz Madonas novadu.

Pirmais pieturas punkts bija vis-
notaļ izglītojošs un galvenais –
garšīgs, jo bērni viesojās ģimenes
uzņēmumā «Madonas karame-
les», kur tā gados jaunās darbi-
nieces iepazīstināja ar karameļu
tapšanas procesu un arī bērniem
deva iespēju katram izveidot trīs
«končas» līdzņemšanai. 

Tālāk ceļš veda pie «Vītolu
strausiem», kur labvēlīgā saim-
nieka Jāņa Stiprā gādībā pašlaik
ir kopskaitā astoņi triju šķirņu
strausi. Bērni varēja paturēt lielo
olu un redzēja, ka Emu tās ir zaļā
krāsā. Taču visvairāk emociju
bija, kad Ansītis un Grietiņa, Ro-
meo un Džuljeta, kā arī vairāk
nekā 2 metrus augstie četri Āfri-
kas strausi pienāca rokas stiepiena
attālumā un saimnieks aicināja tos
paglāstīt. Sajūsmināja arī pāvs,
kas nebija pierunājams parādīt
savu asti, skrējējpīles, tītars un citi
mājputni. 

Bet, lai nodegustētu AS «Laz-
donas Piensaimnieks» gardumus,
bērniem vispirms bija jāizstaigā
cehs, gūstot priekšstatu, kā tad top
veikalā nopērkamie piena pro-
dukti. Lai arī daži aromāti bija ne-
tīkami deguniem, tomēr sierus,
debesmannu un jogurtus ēdot,
viss aizmirsās. Turklāt uzņēmums
bija sagādājis arī garšīgu ciema-
kukuli visu viesu mājiniekiem!

Pēdējais objekts – SIA «Trušu
dārzs «Sveķi»» ļāva ne tikai izskrie -
ties, bet arī lika apbrīnot – cik daudz
mīļuma ir mūsu bērnos! Vecākiem

bija jāredz, ar kādu sajūsmu bērni
pielipa pie aitu aploka un kā, ne-
domājot par miklo zāli, plūca pie-
nenes, lai steigtu barot trusīšus! 

Paldies skolotājām par ieros -
mi, pārdomāto maršrutu, kas ļāva
pārliecināties: kamēr mūsu bērnus
sajūsmina dabiskais un aizrauj ne-
zināmais, tikmēr tehnoloģijas
viņu prātus nepakļaus! Apbrīns un
cieņa Madonas novada uzņēmē-
jiem, kas ir lielisks paraugs uzņē-
mībai un saimniekošanai! 

Skaidrīte Svikša, 2.c klases
vecāku padomes locekle

Maltas vidusskolas 2. klases iepazīst
Madonas novadu

Mācību gada noslēdzošais posms pienācis katrā
mācību iestādē.  Arī Maltas Mūzikas skolā šogad būs
izlaidums trim absolventiem – Indrai Koroļonokai,
Jolantai Gaveikai (saksofona spēle) un Raitim Da-
nielam Zvīdriņam (vijoles spēle). Visi izglītojamie
sekmīgi nokārtoja noslēguma eksāmenus un 18. maijā
saņēma skolas beigšanas apliecības. APSVEICAM!

Maltas Mūzikas skolas izglītojamajiem bija unikā -
la iespēja piedalīties Latvijas Nacionālā simfoniskā
orķestra (LNSO) ģenerālmēģinājumā Rīgā, Lielajā
Ģildē. 3. maijā LNSO noslēdza 2017./2018. gada
sezonu ar fantastisku koncertu Karela Marka Šišona
un Vestarda Šimkus vadībā – «Šišona un Šimkus
paralēles». Koncerta-ģenerālmēģinājuma starpbrīdī
bija tikšanās ar Orķestra patronesi Ivetu Vējones
kundzi, bet pēc koncerta bērniem tika pasniegtas
siltas pusdienas, par ko liels paldies organizatoriem
– LNSO Atbalsta fondam un īpaši Jānim Jenzim. 

Savukārt 12. maijā mūsu skolā ciemojās bērnu
vokālistu un instrumentālistu konkurss «Latgales
uzlecošās zvaigznes 2018». Nori ses formāts šāds –
kvalificēta žūrija brauca pa Latgales kultūras cen-
triem un Mūzikas skolām, atlasot spējīgākos, vir-
tuozākos mūzikas izpildītājus. Maltas Mūzikas skolu

pārstāvēja Kaspars Bačkurs (klavierspēle 5. kl), ped.
Tatjana Nagle, Agate Gžibovska (vijoles spēle 5. kl),
ped. Rita Zujeva un vijolnieku kvartets (Agate Gži-
bovska, Everita Štekele, Ērika Ruhmane un Kseni -
ja Šmaukstele), ped. Rita Zujeva, koncertmeitare
Ludmila Semjonova. Katrs konkursa dalībnieks no-
startēja pārliecinoši, muzikāli emocionāli un tāpēc
19. maijā Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras
namā piedalījās noslēguma koncertā – konkursa fi-
nālā, kur Kaspars ieguva 1. vietu, bet vijolnieču
kvartets – 3. vietu. Konkursā piedalījās dalībnieki
no Maltas, Dagdas, Krāslavas, Viļāniem, Zilupes,
Balviem un Rēzeknes.

Tāpat neizpaliek arī koncertu maratons «Iepazīsti
skolu». 28. maijā Maltas Mūzikas skola ciemosies
ar izglītojamo koncertu Feimaņu pamatskolā (plkst.
11.00) un Liepu pamatskolā (plkst. 13.15). Mācību
gada noslēguma koncerts – Maltas daudzfunkcio-
nālajā zālē 29. maijā plkst. 11.00.        

Nobeigumā gribu novēlēt izglītojamajiem – sek-
mīgi pabeigt mācību gadu un nokārtot pārcelšanas
eksāmenus. Lai mums visiem veicas un izdodas! 

Normunds Štekels, 
Maltas Mūzikas skolas direktors 

Maltas Mūzikas skolas audzēkņi –
«Latgales uzlecošās zvaigznes»

Ģimeniskais maijs 
Maltas PII «Dzīpariņš»

Maijs ir aktīvas rosības, jaunas iedvesmas un cerību laiks, gada
ģimeniskākais un sirsnīgākais laiks, jo maijā tiek svinēta Māmiņu un
Starptautiskā ģimenes diena (kopš 2008. gada). 

Arī pie mums – PII «Dzīpariņš» notika vairāki pasākumi par godu
Māmiņu dienai un ģimenei gan tepat iestādē, gan izbraucot uz minizoo
«Rozītes», kā arī uzstājāmies Maltas KN rīkotajā Ģimeņu dienas pa-
sākumā.

17. maijā, Ugunsdzēsēju un glābēju dienā, grupas «Mārītes» au-
dzēkņi kopā ar skolotāju Ivetu un skolotāja palīgu Skaidrīti apmeklēja
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Maltas posteni. Paldies
posteņa komandierim Ilmāram Vaičuļam par laipno uzaicinājumu.

Cītīgi gatavojamies arī gada noslēguma kulminācijai – sešgadnieku
izlaidumam. 1. jūnijā jautrā, atraktīvā gaisotnē un ne tik svinīgi kā
parasti bērnudārza laikam ardievas mās 11 audzēkņi.

Alīna Čistjakova, 
Maltas PII «Dzīpariņš» vadītāja 

Jauno šahistu sacensības 
«Maltas pavasaris 2018»

12. maijā Maltā notika Rēzeknes novada Bērnu – jaunatnes sporta
skolas organizētais jauno šahistu festivāls «Maltas pavasaris 2018»,
kurš pulcēja 26 bērnus vecumā no 7 līdz 12 gadiem, no Rēzeknes
BJSS, ARPC «Zeimuļs» un Rēzeknes novada BJSS.

Trešo sporta klašu grupā cīnījās 7 dalībnieki, to starpā divas mei-
tenes. Zelta medaļu ieguva Adrians Taškāns (4 punkti) no Rēzeknes
novada BJSS, sudrabs – Artēmijam Vinogradovam (4 punkti) no Rē-
zeknes BJSS, bet 3. Vietā – Iļja Froļenkovs (4 punkti) no Rēzeknes
novada BJSS. Labākā no divām meitenēm bija Kristīne Gruznova 
(4 punkti, 4. vieta kopvērtējumā) no Rēzeknes novada BJSS, sudrabs
– Verai Koršenkovai no Rēzeknes BJSS.

Ceturto sporta klašu grupā cīnījās 19 dalībnieki, to starpā viena
meitene. Zelta medaļa – Aleksejam Grigorjevam (5.5 punkti) no Rē-
zeknes novada BJSS, sudrabs – Dāvidam Vanagam (5,5 punkti) no
ARPC «Zeimuļs», bet bronzas medaļa – Artēmijam Bistrovam 
(5 punkti) no Rēzeknes BJSS. Meiteņu grupā zelta medaļa Karīnai
Ņebogatovai no Rēzeknes novada BJSS.

Anatolijs Jasinskis, 
Rēzeknes novada BJSS šaha treneris 

Lielajā Talkā Maltas pagastā – 
200 maisi atkritumu 

28. aprīlī – Lielajā Talkā – Maltas pagasta darbinieki kopā ar iedzī -
votājiem 53 cilvēku sastāvā akcijas laikā vāca atkritumus pagasta
ceļu un ielu nomalēs, kā arī Černostes ezera krasta teritorijā, sakopa
objektu Skolas un Stacijas ielu krustojumā, teritoriju pie garāžām Vi-
ļānu ielā. Kopā tika savākti 200 atkritumu maisi, tajā skaitā 10 maisus
savāca Maltas BJC aktīvisti, 5 maisus – Maltas PII «Dzīpariņš» ko-
lektīvs, 5 maisus – Maltas vidusskolas aktīvisti, 2 maisus – Maltas Vēs -
tures muzeja darbinieki, bet 50 maisus – Maltas pagasta pašvaldības
Dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma darbinieki.

Izsakām lielu pateicību visiem, kas Lielās Talkas akcijas ietvaros
savāca atkritumus un sakopa savus privātīpašumus un māju teritorijas,
kā arī piedalījās Maltas pagasta teritorijas sakopšanas darbos! Atgādi-
nām, ka 15. septembrī notiks Pasaules Talka!

Irina Orlovska, 
Lielās Talkas koordinatore Maltas pagastā

u 22. jūnijā plkst. 20.00 laukumā pie Maltas KN – «Ielīgošana
Maltā» kopā ar Maltas pašdarbniekiem. (Jāņa zīmes ielīgošana,
Jāņa uguns iedegšana, 100 pušķi Latvijai, zaļumballe, spēlēs «Sast-
dīnis muzikanti»). Ieeja – bez maksas. Maltas iestādes, organizāci-
jas, uzņēmējus, lauksaimniekus, sabiedriskās organizācijas, bied-
rības un iedzīvotājus aicinām nākt uz svētkiem ar Līgo pušķi un
vēlējumu Latvijai vasaras saulgriežos. Pušķus kā sveicienu Latvijai
aiznesīs Maltupītes ūdeņi, bet laba vēlējumus glabāsim līdz 18. no-
vembrim. Svinēsim svētkus kopā!

u 14. jūlijā plkst. 12.00 Maltas KN – Bērnības svētki.


