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Metāliskās žurkas spozmē visus
žilbināja vairāk nekā 50 dalībnieki,
starp kuriem bija gan dziedātāji, gan
dejotāji, gan amatierteātri. Dalībnieki
bija ieradušies gan no Maltas (deju
grupa «Damona», līnijdeju grupa
«Pieneņpūka», krievu dziesmu an-
samblis «Kaļinuška», bērnu un jau-
niešu centra deju grupa «Kolibri», An-
dris Bogdanovs), gan no citām vie-
tām: Rīgas (Santa Savicka-Drozdova,
Žanna Sļadzevska), Rēzeknes (pen-
sionāru dienas centra dramatiskais ko-
lektīvs «Kur gan citur)», Griškāniem
(māsas Katrīne un Viktorija Ivanovas,
Griškānu KN dramatiskais kolektīvs
«Aizspogulija») un Pušas (līnijdeju
grupa «Pirmais solis», deju grupa
«Zumba kids»). Skatītājiem bija ie-
spēja dzirdēt priekšnesumus latga-
liešu, latviešu, krievu, ukraiņu un pat
ķīniešu valodā. 

Cilvēka mūžs paiet, pāri paliek tikai atmiņas. Priecīgas
un sāpīgas, gaišas un tum šas atmiņas. Toreiz, strādājot
sovhozā «Garkalni», visi bijām draudzīgi, palīdzējām
viens otram, pratām gan svētkus svinēt, gan atpūsties. Tā
ir mūsu vēsture. Mūsu bijušais laiks, ko nevar tā vienkārši
no dzīves izsvītrot…

Arī 2020. gada 18. janvāris daudziem būs neaizmir-
stams notikums, jo šī diena bija atmiņu vakars bijušajiem
sovhoza darbiniekiem un pašdarbības kolektīvu dalībnie-
kiem. Runāts par to, ka tādu vakaru vajadzētu sarīkot, bija
jau sen. Bijušais sovhoza kluba vadītājs Pāvels Makņa
jau pirms laba laika nāca ar savu ideju, ka vajadzētu sa-
pulcināt gan lopkopjus, gan mehanizatorus, gan vadošos
darbiniekus. Pirms pāris gadiem šī ideja noplaka sākuma
stadijā, bet pagājušā gada beigās guva atsaucību cilvēku
sirdīs, un gatavošanās varēja sākties. Te nu jāteic, ka Pāvels
Makņa uzņēmās lielāko daļu sagatavošanās darbu un rūpju
uz saviem pleciem, bet ar kādu entuziasmu un neatlaidību
tas tika darīts! Ļoti lieli palīgi vakara rīkošanā bija Jeka-
terina Ionina, Valen tīna Kononova, Antoņina Ostrov-
ska, kas zvanīja saviem bijušajiem darbiniekiem, meha-
nizatoriem un lopkopjiem, kantora darbiniekiem, visiem
reiz sovhozā strādājušajiem. Cilvēki arī paši nāca un pie-
teicās, jo tāds pasākums notika pirmo reizi. Pāvels Makņa
gāja pie uzņēmējiem, meklēja sponsorus, kas varētu palī-

dzēt ar naudiņu, lai vakars izdotos kā iecerēts, un tādi at-
radās: Gunārs Smeilis, Voldemārs Višņovs, Viktors Re-
zuns, Ivans Jemeļjanovs neatteica. Tā kā pasākums bija
iecerēts Maltas kultūras namā, palīdzēja arī Elīna Prusaka
un Mārīte Šadurska. Mūsu pagasta priekšnieks Vitālijs
Skudra arī aktīvi piedalījās un bija pasākuma sponsoru
vidū. Daina Skudra sagatavoja skaistu un garšīgu mielastu
pasā kuma dalībniekiem, par mūziku gādāja Garkalnu
kluba ansambļa pieci dalībnieki – Rihards Ciblis, Arnolds
Danovskis, Andris Kiščenko, Vasīlijs Kozlovs, Georgijs
Romanovs, bet balli spēlēja Raimonds Arbidāns un
Imants Spīčs. Liels paldies visiem!

18. janvārī jau ap pusdienām kultūras namā durvis bija
atvērtas, aicinot ciemiņus, kuru bija daudz: nāca gan kantora
darbinieki, gan vadošie speciālisti, agronomi un zootehniķi,
grāmatveži, traktoristi, šoferi, mehāniķi utt., visas profe-
sijas pat nenosaukt! Kāds prieks mirdzēja cilvēku acīs! Tā
bija sanākšana kopīgās atmiņās par darba gadiem.

Daudz bija runātāju, kas dalījās atmiņās par laiku, kad
bija kopā strādāts, dejots un smiets. Atcerējās, kādas tika
rīkotas «uguntiņas» gan lopkopjiem ar klātiem galdiem
un dejošanu līdz rītam, gan traktoristiem ar pirmās vagas
dienu un apkūlību balli, gan speciālistu svētkiem, gan 
8. marta un 23. februāra svētkiem, un vienmēr pasākumi
bija ļoti apmeklēti un cilvēki priecājās. Un kāds darba

spars bija, to pat grūti aprakstīt, – jo cilvēkam vajag ne
tikai darbu, bet arī kopsanākšanu, atpūtu. Atcerējāmies,
kā sovhoza laikā braucām ekskursijās gan uz Ļeņingradu,
gan Baltkrieviju, gan «Draudzības kurgānu», gan uz purvu
dzērvenes lasīt. Tā ir mūsu vēsture, mūsu bijušais laiks,
ko nevar no dzīves izsvītrot…

Vakara gaitā tika dejots uz nebēdu. Visi kopā draudzīgi
priecājās, it kā šo 30 gadu nemaz nebūtu bijis. Anatolijs
Pavļukevičs kopā ar Aldi Barovski bija sarūpējuši foto -
slaidus, ko uz lielā ekrāna visu vakaru varēja aplūkot un
atpazīt sevi pirms 30 un vairāk gadiem. Kultūras nama
foajē bija arī karikatūru stendi, ko sovhoza laikā bija zī-
mējis Jānis Lapkovskis un kas bija saglabājušies līdz
mūsdienām. 

Liels paldies Allai Maģiļnajai par vakara vadīšanu,
vakara sponsoriem: Skudras, Smeiļa, Rezuna ģimenēm,
Maltas pagasta pārvaldei, Elīnai un Mārītei, Anto ņi nai,
Jekaterinai un Valentīnai, Janai Indričānei un M. Šadur-
skai par vakara iemūžināšanu fotogrāfijās. Īpašs paldies
Pāvelam Makņam par idejas īstenošanu dzīvē. Un, pro-
tams, visiem, kas atsaucās un bija kopā šajā vakarā. Paldies
arī tiem, kas dažādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties, bet
domās bija kopā ar visiem. Lai Maltas pagasta ļaudīm ve-
selība, cilvēcība, draudzība staro sirdīs visu gadu!

Ar cieņu – Valija Jasmane

Bibliotēkā – «Tautumeitas – 
lellēs un fotogrāfijās»

Šodien, 31. janvārī, plkst. 15.00 Maltas pagasta bib-
liotēkā sadarbībā ar biedrībām «Mans tautastērps» un
«Latgales etnogrāfiskā vēstniecība» tiks rīkots izzinošs
pasākums «Tautumeitas – lellēs un fotogrāfijās». 

Pasākuma laikā varēs tikties ar biedrības «Latgales et-
nogrāfiskā vēstniecība» izveidotāju Ivetu Seimanovu, kura
pašmācības ceļā apguvusi tautastērpu darināšanas mākslu,
atjaunojusi vēsturisko Vidsmuižas tautastērpu, seno latgaļu
tērpu un Preiļu burnasu. Būs skatāma Ingas Circenes leļļu
kolekcija – «Baiba», «Aina» un citas lelles dažādu novadu
tautastērpos, informē Maltas pagasta bibliotēkas vadītāja
Ērika Grigorjeva.

*  *  *

Absolventu vakars – 1. februārī
Maltas vidusskola 1. februārī aicina latviešu un krievu

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

solventi. Reģistrācija no plkst. 17.00. Sākums plkst. 18.00.
Būs pieejami fotokompānijas pakalpojumi. Dalības mak-
sa – 3 eiro. Tālrunis uzziņām 64634355.

*  *  *

Piesakieties kāzu jubileju svētkiem!
15. februārī Maltas KN notiks kāzu jubileju svētki

«Divu siržu spēks». 
Aicinām visus Maltas pagastu apvienības precētos pā-

rus pasākumam pieteikties Maltas KN vai zvanot uz tālr.
26117782. Īpaši aicināti pāri, kas šogad svin apaļas jubi-
lejas. Pieteikšanās līdz 7. februārim. Par muzikālo gai-
sotni rūpēsies Māris Jefremovs.

Atmiņu vakarā atceras sovhoza «Garkalni» laikus 
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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Vitālijs Skudra Pāvels Makņa Anatolijs Pavļukevičs Viktors Rezuns No kreisās: J. Ionina, A. Ostrovska, V. Kononova 

Tuvākie pasākumi

11. janvārī Bērzgales KN norisinājās Rēzeknes, Rē-
zeknes un Viļānu novadu deju kolektīvu sadancis, kas pul-
cēja 17 deju kolektīvus.

Tajā piedalījās arī Maltas KN vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs «Rutuļi» (vadītāja Ruta Mika), kas skatītājus priecēja
ar divām dejām – «Zvozčiks» un «Olūteni, bruoleleni». 

Dejotājus uzrunāja un par ieguldīto darbu, degsmi un

dejotprieku pateicās  Rēzeknes deju kolektīvu virsvadītājs
Ilmārs Dreļs. Atzinības un pateicības vārdus un veiksmi
turpmākajā darbībā dejotājiem veltīja arī Rēzeknes novada
Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne.

Deju kolektīvs «Rutuļi» pateicas Maltas pagasta pār-
valdei par braucienam piešķirto transportu, informē Mārīte
Šadurska.

Aizvadīts IX amatiermākslas festivāls 
«Skatuve, estrāde un es» 

«Rutuļi» piedalījās «Jautrajā sadancī»

25. janvārī, kad saskaņā ar ķīniešu kalendāru beidzās Dzeltenās Cūkas
gads un bija pienācis laiks Baltajai Metāla Žurkai, Maltas kultūras namā no-
tika nu jau devītais amatiermākslas festivāls «Skatuve, estrāde un es» – pa-
sākums, kas ļauj ne tikai parādīt savus talantus, bet arī iepazīt citus un prie-
cāties par kopāsanākšanu, norāda Mārīte Šadurska.

Alla Maģiļnaja
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«Maltas Ziņas»

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.

Maltas BJC – Rūķu jampadracis un fotodarbnīca
3. janvārī Maltas Bērnu un jauniešu

centrā notika Jaungada pasākums «Jam-
padracis Rūķu ciemā».

«Šogad pie mums bija ieradušies ani-
matori no Preiļiem – Jeļena Puzaka ar savu
radošo komandu. Rūķis bija nogulējis Jaun-
gadu, nebija ne izsvinējies, ne izspēlējies
un tāpēc aicināja visus Maltas bērnus un
pieaugušos palīdzēt viņam to īstenot. Pie-
augušie aiz astes ķēra 2020. gada simbolu
žurciņu; lai kājas būtu sausas, staigājām
«gumijas zābaciņos» (no kartona); drau-
giem metām ar mīkstu sniega bumbu. Sa-
latētis ar bērniem devās braucienā ar brī-
numu vilcienu un nokļuva līdz pārsteigumu
pieturai, kurā vajadzēja izkustēties, lai sa-
ņemtu saldas dāvaniņas,» pastāstīja BJC
metodiķe Inta Bule, piebilstot: prieks, ka
pasākumu apmeklēja ne tikai pulciņu da-
lībnieki, bet arī daudzi citi Maltas bērni un
ciemiņi.

Everita Štekele: «Pasākuma sākumā at-
nāca rūķītis, kurš žēlojās, ka nav sniega. Viņš visus aicināja izvingrināties. Pēc tam
rūķītis vadīja vairākas atrakcijas. Bija stafete, kurā vajadzēja sastāties komandās. Katrai
komandai tika iedotas divas kartona plāksnes, uz kurām vajadzēja uzkāpt un virzīties uz
priekšu līdz spainim. Bija arī aktivitātes ar mūziku un lielu bumbu. Man patika, bet gri-
bējās rotaļas arī mazliet lielākiem bērniem. Noslēgumā bērni skaitīja dzejolīšus, bet tie,
kuri nezināja dzejoli, teica komplimentus Salatētim. Par to viņi saņēma saldumu maisiņu.
Visi dzejoļi bija interesanti, daudzi arī neparasti. Pasākums pagāja labi, jautri un intere-
santi. Bija ļoti jauki, ka šis pasākums notika jau pēc visiem svētkiem, tāpēc svētku
sajūta bija ilgāk.» 

Pirms pasākuma notika fotografēšanās radošā darbnīca, ko vadīja un organizēja
biedrības «LOBS» pārstāvis Jānis Jurčenko. Viņam palīdzēja video nodarbību dalībnieces
Dagne Tuče, Henriete Ignatjeva un Kristīne Gruznova.

Kristīne Gruznova: «Visi BJC apmeklētāji varēja piedalīties darbnīcā «Emociju ka-
ruselis», kur bija iespēja nofotografēties uz dīvāna un melna fona. Bija diezgan grūti fo-
tografēt, bet visi cilvēki, kuri piedalījās darbnīcā, nezināja, kā labāk parādīt savas
emocijas un kā pozēt. Pēc tam, kamēr visi bija pasākumā zālē, fotogrāfijas tika ielādētas
datorā, izprintētas mazas fotogrāfijas un pasniegtas katram darbnīcas dalībniekam. Man
patika šis pasākums, jo ne tikai ar konfektēm varēja atnākt uz mājām, bet arī ar fotogrā-
fijām, kas būs laba piemiņa.»

Sagatavoja Žurnālistikas pulciņa dalībnieces Kristīne Gruznova un Everita Štekele.
*  *  *

Biljarda turnīrs. 17. janvārī notika Maltas BJC biljarda turnīrs jauniešiem no 
14 līdz 21 gadam. Piedalījās piecas komandas. Kā labākie biljarda spēlētāji sevi parādīja
Jāzeps Zunda un Nikita Petrovskis, iegūstot 1. vietu, 2. vietā – Maksims Ragozins un
Igors Ivanovs, 3. vietā – Andris Marjanovs un Juliāns Molodcovs. Biljarda turnīra laikā
darbojās arī akvagrima radošā darbnīca, ko vadīja māsas Anastasija un Tatjana Višņako-
vas. Maltas BJC pateicas visiem jauniešiem par dalību un gaida vēl kuplāku skaitu da-
lībnieku biljarda turnīrā pavasarī.

*  *  *
Divi darbiņi konkursā «Lidice». Maltas BJC pulciņa «Darbs ar materiāliem» divi

audzēkņi ir kļuvuši par 48. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes «Lidice 2020» Latvijas
kārtas laureātiem. Marks Tučs (12 gadi, «Velo diena mežā», finierī iededzināts zīmējums)
un Alise Pranča (septiņi gadi, «Koki ainavā», gleznošana). Viņu radošie darbi tika
izvirzīti uz otro kārtu Čehijā. Audzēkņus konkursam sagatavoja interešu izglītības sko-
lotāja Vita Kāpostiņa-Tuče.

Informāciju sagatavoja Inta Bule, BJC metodiķe

Pirmklasnieki iepazīst Maltas pagasta bibliotēku
Jau par tradīciju Maltas pa-

gasta bibliotēkas Bērnu literatū-
ras nodaļā kļuvis kāds īpašs pa-
sākums – uzreiz pēc gadu mijas
sagaidām pirmklasniekus, kuri
skolas solā jau apguvuši lasīt-
prasmi un nu gatavi ķerties pie
grāmatu lasīšanas. 

Vispirms pirmklasnieki iepa-
zīstas ar bibliotēkas noteiku-
miem – ko drīkst un ko nedrīkst
bibliotēkā darīt, kāpēc jālasa grā-
matas, kāpēc tās jāsaudzē, uz cik
ilgu laiku bibliotēkā izsniedz grā-
matas un vēl daudzi «kā» un «kā-
pēc».

Jau dzīvojam Žurkas gadā, tā-
dēļ, uzliekot galvā peļu austiņas, bibliotekāre kopā ar pirmklasniekiem uz brīdi pārvērtās
par mazām pelītēm, un visi kopā klusi un uzmanīgi devās aplūkot bibliotēku. Katrā
telpā «pelītes» sagaidīja slazds, kurā ierastā siera vietā bija dažādi uzdevumi. Slazds
«Burti» pirmklasniekus iepazīstināja, kā šajā pasaulē radās burti, kā tie nonāca grāmatās.
Lai veiksmīgi tiktu garām «Burtu slazdam», bērniem bija jāizdomā un no burtiem jāuz-
raksta vārdi. «Čaklo roku» slazdā pirmklasnieki paši pagatavoja grāmatzīmi žurciņas
formā. Lai veiksmīgi tiktu garām «Pasaku» slazdam, skolēniem bija jāatpazīst pasakas
gan pēc ilustrācijām, gan jānosauc pasakas, kur varone ir pele vai žurka. Savukārt slazdā
«Grāmatas» skolēni aizkavējās visilgāk, jo varēja izvēlēties grāmatas līdzņemšanai uz
mājām.

Paldies bērniem par vēlmi un apņēmību atgriezties bibliotēkā un paldies arī skolotājām
Valijai Rudzišai un Rasmai Afanasjevai par atsaucību un sadarbību!

Antoņina Krūza, Maltas pagasta bibliotēkas vecākā bibliotekāre

PII «Dzīpariņš» – izglītojas gan pedagogi, gan bērni
Jaunais gads sācies ar jaunām aktivitātēm projektā «Darbīgās kopienas». 13. un

14. janvārī notika Izglītības iniciatīvu centra (IIC) organizētie semināri Rēzeknes novada
pedagogiem – «Izglītības iestāde darbīgā kopienā», kurus vadīja lektore Sandra Kraukle.

Notika darbs grupās un individuāli, kā arī diskusijās. Tika veidota dzīvesvietas karte ar
kopienai nozīmīgām vietām, iestādēm un to problēmām. Meklējām risinājumus, ko mēs
katrs kā kopienas daļa varam darīt, lai šīs problēmas risinātu. Kopīgi nonācām pie atziņas:
«Kādā sabiedrībā dzīvosim rīt, atkarīgs no tā, kā mācām un audzinām bērnus un dzīvojam
šodien». Šis bija jau otrais semināru cikls, kurā, IIC, «British Council» pārstāvniecības
Latvijā un Rēzeknes novada pašvaldības sadarbības projektā «Darbīgās kopienas», tika
izglītoti Rēzeknes novada pašvaldības pedagogi. Dalībnieku atsauksmes liecina par to, ka
iegūtās zināšanas un prasmes būs noderīgas darbā ar bērniem, bērnu vecākiem un ļaus
veiksmīgāk risināt kopīgi darāmos darbus sabiedrības dzīves telpas uzlabošanai kopienā.

Maltas PII «Dzīpariņš» skolotāju iespaidi seminārā:
Helēna Savčenko: «Semināra tēmas saturs bija interesants, aizraujošs. Radās izpratne

par darbīgo kopienu, par pirmsskolas mācību iestāžu un kopienas mijiedarbību, sadarbības
iespējām. Lektore piedāvāja rīcības metodes – kā skolotājam saskatīt vajadzību un
iespēju kādai konkrētai rīcībai sadarboties ar kādu kopienu. Kopīgi darbojoties ar kolē-
ģēm, guvām jaunas idejas, meklējām risinājumus būtiskām problēmām.»

Lilija Čivkule: «Bija ļoti interesanti un negaidīti – pavisam cits skatupunkts uz to,
kā var sadarboties ar darbīgām kopienām. Visam pamatā – kas tā tāda darbīgā kopiena
vispār ir? Kādas ir tās funkcijas, kā tā darbojas un kādi varētu būt šīs sadarbības rezultāti?
Kas dod iespēju iesaistīties arī pirmsskolas izglītības iestādēm un pozicionēt sevi sa-
biedrībā? Ikdienas rutīnā bieži vien par tādām lietām maz iedomājamies, bet arī savā ie-
stādē esam pārliecinājušies, ka, sadarbojoties ar citām darbīgām kopienām, arī mēs
varam izglītoties, augt un gūt jaunas kompetences.»

(No vietējās kopienas koordinatores Birutas Rīvānes raksta www.rezeknesnovads.lv)
*  *  *

«Janvāris ir vien pirmais gada mēnesis, bet
PII «Dzīpariņš» jau esam čakli strādājuši. Mūs
apciemoja draugi aktieri ar viesizrādi «Un atkal
Nezinītis...», notika Kulinārijas diena, kurā gru-
pas «Mārīte» bērni gatavoja sviestmaizītes, bet
grupas «Kāpēcīši» cepa gardas vafeles,» informē
skolotāja Edīte Kroiče. «Bet 30. janvārī parkā
pie bērnudārza notika nedēļas izzinošās tēmas
«Latvijā ziemojošo putnu dienas» noslēguma pa-
sākums, kurā dabas vērošana mijās ar sportiskām
aktivitātēm. Paldies skolotājai Edītei Kroičei par
šo ideju, kurā vislielākie ieguvēji ir piecus un
sešus gadus vecie bērni, bet noteikti šī aktivitāte
ir stimuls arī mazākajiem vērot savu apkārtni,»
piebilst PII «Dzīpariņš» vadītāja Alīna Čistja-

kova. Tāpat Maltas PII «Dzīpariņš» arī šogad turpinās tradīcija, ka pie bērniem dodas
Maltas pagasta bibliotēkas darbinieces, lai mazos lasītājus iepriecinātu ar konkrēta ve-
cumposma bērniem tīkamu lasāmvielu un mācītu atbildību par uzticēto grāmatiņu.

Maltas mūziķi – ciemos pie kaimiņiem!
10. janvārī Dagdas TN notika pateicības pasākums Dagdas novada čaklākajiem

skolēniem un viņu vecākiem. Ar savu spēlēt prasmi visus klātesošos pasākuma dalībniekus
iepriecināja Maltas Mūzikas skolas izglīto jamie. Sagatavotos skaņdarbus izpildīja Kas-
pars Bačkurs, Eva Kužma, Santa Vaidere, Artis Dairis Kroičs, Lauris Antiņš, Adrians
Romanovs, Ksenija Šmaukstele, Agate Gžibovska, Everita Štekele, Ērika Ruhmane. Pal-
dies visiem dalībniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu! Tāpat vēlos pateikties
Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai Marijai Micķevičai par
jauko uzņemšanu. 

Šogad Latvijas Nacionālais kultūras centrs rīko divus Valsts konkursus. 17. janvārī
notika Valsts konkursa II kārta akordeona spēlē JIRM vidusskolā, kur piedalījās arī
Maltas Mūzikas skolas izglītojamie Aleksandra Jakušenoka un Marks Tučs. Kopsummā
konkursa II kārtā piedalījās 24 izglītojamie no Ludzas, Balvu, Maltas, Viļānu, Kārsavas,
Baltinavas, Zilupes, Varakļānu un Rēzeknes mūzikas skolām. 24. janvārī turpat Rēzeknes
mūzikas vidusskolā notika Valsts konkursa II kārta ģitāras spēlē. Maltas Mūzikas skolu
pārstāvēja divi izglītojamie – Aleksandrs Žagunovs, Artis Dairis Kroičs, kuri katrs savā
grupā ieguva III vietu. Apsveicam!

29. janvārī Rēzeknes mūzikas vidusskolā notika festivāls mūzikas literatūrā. Maltas Mū-
zikas skolu pārstāvēja Agate Gžibovska, Kaspars Bačkurs, Intars Štekels, Ērika Ruhmane,
Anna Maria Talkiu. Savukārt 6. februārī Ludzā notiks III Latgales jauno vijolnieku konkurss,
kurā piedalīsies Agate Gžibovska un Ērika Ruhmane. Lai izdodas parādīt savu spēlētprasmi!

Normunds Štekels, Mūzikas skolas direktors

Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā – 
vizuālās mākslas un matemātikas nedēļa 

Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā regulāri notiek visu mācību priekšmetu ne-
dēļas. Arī 2020. gada janvārī notika vizuālās mākslas un matemātikas nedēļa, kurā bija
organizēts «Lietpratības konkurss». Tāpat bija jāizvēlas labākais priekšnesums, ar kuru
skolēni dosies uz līdzīgu atklāto konkursu Krustpils novadā. 

Pirmajā uzdevumā skolotājas Ineses Baugules vadībā skolēni pilnveidoja savas locī-
šanas prasmes grāmatzīmju veidošanā. Otrajā uzdevumā konkursa dalībnieki kopā ar
skolotāju Aleksandru Kadakovsku mēģināja saskatīt mācīšanās praktisko jēgu, sacenšoties
tādā, no vienas puses, vienkāršā un no otras – svarīgā uzdevumā kā apavu šņorēšana.
«Prāta spēles» gaitā skolotāja Viktorija Dervanova kopā ar komandu atbalstītājiem pār-
liecinājās, kā jaunās, sarežģītās un izaicinošās situācijās skolēni efektīvi izvēlas atbilstošu
darbību. Rezumējot pēdējo uzdevumu «Gadalaiki», jāatzīmē, ka skolēnu atsaucība ie-
priecināja pedagogus un klātesošos ar sasniegto rezultātu, jo tapa ne tikai krāsainu ga-
dalaiku kompozīcija, kas pakāpeniski transformējās par krāsu mācību, bet paralēli kļuva
arī par gadalaiku secību un pareizrakstības meistarību. Skolotājas Helēnas Gžibovskas
vadībā dalībnieki sastapās un izjuta gadalaiku krāsu burvību ne tikai dabā, bet arī skolēnu
spējā to attēlot radošajos zīmējumos.

Skolēni patstāvīgās balsošanas laikā izvēlējās savu turpmāko ceļu dalībai lietpratības kon-
kursā Antūžu speciālajā internātpamatskolā, kurai par pamatu kļuva prāta spēles uzdevums.

Konkursa organizatori saka paldies visiem, kas atbalstīja tā norisi!
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