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2020. gada 28. februāris

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
Reģistrācijas numurs 40900027426

Aicina izvirzīt kandidātus Maltas pagasta iedzīvotāju
konsultatīvās padomes jaunajam sastāvam

Uzmanību! 11. martā plkst. 16.00 Maltas pagasta iedzīvotāji tiek aicināti uz kopsapulci Maltas pagasta pārvaldes zālē.
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
ir sabiedriski aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv pagasta iedzīvotāju intereses un darbojas uz brīvprātības principa, veido sabiedrisko domu pagastā. Tā
tiek ievēlēta iedzīvotāju kopsapulcē uz četriem gadiem un darbojas, pamatojoties uz Maltas pagasta
iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikumu.
Konsultatīvās padomes otrais sastāvs (15 cilvēki) tika ievēlēts 2016. gada 8. martā. Pirmajā
sēdē 10. martā par tās priekšsēdētāju ievēlēja Mariju Podnieku, par vietnieku Juri Dombrovski, par
sekretāri Intu Buli. 2017. gada 8. februārī, atkāpjoties no amata Marijai Podniekai, par priekšsēdētāju tika ievēlēts Juris Dombrovskis, bet par vietnieku – Jānis Šaudiņš.
Šo četru gadu laikā padome par galveno prioritāti bija izvirzījusi Maltas ciema un pagasta labiekārtošanu, sporta un kultūras dzīves uzlabošanu.
Tika iedibināta jauna tradīcija – sēdes rīkot Maltas
pagasta iestādēs, kuru laikā tika vērtēts iestāžu
darbs no iedzīvotāju skatupunkta, kā arī apspriestas
problēmas šo iestāžu darbības nodrošināšanā.
Pieaicinot Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, Valsts
policijas nepilngadīgo lietu inspektori, Maltas vidusskolas sociālo pedagogu, daudz runāts par
Maltas vidusskolas izglītojamo pārkāpumiem,
iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu,
stundu neapmeklēšanu, klaiņošanu un citām sociāla rakstura problēmām.
Pēc iedzīvotāju iniciatīvas tika risināts jautājums par doktorāta pārcelšanu uz Maltas pagasta
bijušajām telpām. Šajā jautājumā tika uzklausīti
arī Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja M.
Švarca, izpilddirektora J. Troškas, pagasta pārvaldes vadītāja V. Skudras, kā arī Maltas ģimenes
ārstu viedokļi, priekšlikumi un vēlmes.
Sadarbībā ar Maltas pagasta pārvaldi un attiecīgo jomu speciālistiem runāts par dažādiem jautājumiem:

• realizētajiem un pašlaik īstenojamiem projektiem Maltas pagastā;
• Maltas pagasta pārvaldes apbalvojumu piešķiršanu un kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai
Rēzeknes novada pašvaldībā;
• Maltas ciema 80 gadu jubilejas svinību plānošana un organizēšana;
• sporta un kultūras pasākumi Maltas pagastā;
• Maltas pagasta ceļu uzturēšana un ielu apgaismojums;
• sporta stadiona uzturēšana;
• katru gadu iedzīvotāju konsultatīvā padome
ir iesaistīta Maltas pagasta budžeta plānošanā un
apstiprināšanā.
Katrā sēdē tika izskatīti Maltas pagasta iedzīvotāju iesniegtie jautājumi, priekšlikumi un sūdzības, kas galvenokārt skāra: Maltas pagasta ceļu un
ielu sakārtošanu, apgaismojumu, sabiedrisko kārtību, papildu pāreju ierīkošanu Maltā; tika atbalstīts
arī iedzīvotāju priekšlikums Maltas ciema ielas
vienam posmam piešķirt nosaukumu «Klāras Kondrovas iela»; pēc iedzīvotāju konsultatīvās padomes ierosinājuma jaunā gada sagaidīšanā tika iedibināta jauna tradīcija – pirms salūta pārvaldes
vadītājs V. Skudra aicina visus uz svinīgu svētku
uzrunu un pēc tam – tradicionālo salūtu.
Ja Tev nav vienaldzīgs Maltas pagasta liktenis un esi gatavs ziedot savu brīvo laiku, nāc
un piesakies darboties Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvajā padomē. Ja zini kādu aktīvu
Maltas cilvēku, piesaki arī viņu!
Par iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļiem var izvirzīt Maltas pagastā deklarētus iedzīvotājus, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu, kā arī
Maltas pagastu apvienībā iekļautajos pagastos deklarētos iedzīvotājus, kuru pastāvīgā darba vieta ir
Maltas pagasta teritorijā.
Pieteikties var, rakstot uz e-pasta adresi
malta@rezeknesnovads.lv vai arī iesniedzot/izvirzot kandidātus iedzīvotāju kopsapulces laikā.
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās
padomes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Maltas austrumu cīņu sporta klubam iegādāts
jauns sporta inventārs

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 11.09.2019. apstiprināja projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000017
«Maltas sporta kluba «Jiu-Jitsu International»
sporta inventāra iegāde», kas tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju» aktivitātes 19.2.1. «Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas» projektā.
Projektu iesniedza un realizēja biedrība «Austrumu cīņu sporta klubs «ENERGY-V». Tā mērķis
iegādāties sporta inventāru Maltas sporta klubam
«Jiu-Jitsu International», kas uzlabos dalībnieku kopējās fiziskās sagatavotības kvalitātes līmeni, kluba
dalībnieku vizuālo tēlu, piedaloties starptautiskā mēroga sacensībās, kā arī samazinās kluba biedru traumatisma iespējas, popularizēs aktīva dzīvesveida
iespējas Rēzeknes novadā.
Tika iegādāts jauns sporta inventārs biedrības
«Austrumu cīņu sporta klubs «ENERGY-V» vajadzībām (kopā 72 vienības): boksa maiss, boksa
cimdi, cīņas cimdi un boksa manekens, kas ļaus paaugstināt kluba biedru sportisku sagatavotību, kā
arī iegādātas aizsargķiveres, kājsargi, krūšu aizsargi,
kas ļaus izvairīties bērniem un jauniešiem no nobrāzumiem un sasitumiem treniņu laikā, tajā skaitā
iegādāti džudo kimono, kas uzlabos kluba vizuālo
tēlu, piedaloties starptautiska līmeņa sacensībās.
Sporta inventāru piegādāja SIA «LĀSA-100».
Projekta attiecināmās izmaksas ir 2210 eiro, LAD
finansējums – 1989 eiro (90 %), biedrības līdzfinansējums 221 eiro (10 %).
Projekta vadītājs Viktors Kostins
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Maltas bērnu zīmējumi –
starptautiskajā konkursā «Lidice»

Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālā asambleja 2020. gadu
ir pasludinājusi par Starptautisko augu aizsardzības gadu ar mērķi
veicināt veselīgas ekosistēmas kā ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu. Atsaucoties ANO aicinājumam, 48. starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam tika piedāvāta tēma «AINAVA».
Konkurss notiek divās kārtās: 1. kārta – Latvijā 2020. gada janvārī–februārī, 2. kārta – Čehijā 2020. gada martā. 1. kārtas izstāde notika no 22. janvāra līdz 10. februārim Latvijas Universitātes Zinātņu
mājā, kur 10. februārī notika arī noslēguma pasākums.
Arī skolēni no Maltas vidusskolas, Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas, no Maltas Bērnu un jauniešu centra kļuva
par šī konkursa 1. kārtas laureātiem un kopā ar skolotājām apmeklēja
noslēguma pasākumu. Žūrijas komisija atzinīgi novērtēja mūsu skolēnu
darbu un pasākumā sveica Maltas vidusskolas 6.b klases skolēnus Denisu Samohinu un Viktoriju Loginovu (skolotāja Antoņina Vasiļjeva),
1.b klases skolēnu Adrianu Bogdanovu, 5.b klases skolēnus Artjomu
Petrovu un Jevgeniju Kvasovu (skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče), Maltas
vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas 8. klases skolnieci Valēriju Gžibovsku un 6. klases skolnieku Maksimilianu Savicki (skolotāja
Nellija Kotebo), Maltas Bērnu un jauniešu centra audzēkņus Alisi
Praņču un Marku Tuču (skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče). Visi konkursa
1. kārtas laureātu darbi tika izvirzīti izstādei-konkursam Čehijā.
Vizuālās mākslas skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče

Maltas BJC – Rēzeknes novada jauniešu
čempionāts 64 lauciņu dambretē

Lai popularizētu 64 lauciņu dambreti bērnu un jauniešu vidū Rēzeknes novadā un lai noskaidrotu spēcīgākos jaunos dambretistus Rēzeknes novadā, 21. februārī sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldības
Bērnu-jaunatnes sporta skolu (BJSS) Maltas bērnu un jauniešu centrā
tika organizētas sacensības 64 lauciņu dambretē.
Atlases kārtā piedalījās 10 zēni un astoņas meitenes. Starp zēniem
labākie dambretisti tika noskaidroti sīvā cīņā: 1. vietā Edgars Žukovskis, 2. vietā Imants Ančs, 3. vietā Einārs Leitāns.
Starp meitenēm līdz 19 gadu vecumam tika noskaidrotas stiprākās
dambretistes: 1. vietā Valērija Reinika, 2. vietā Laura Kudrjavceva,
3. vietā Dagne Tuče.
Paldies visiem jauniešiem par piedalīšanos sacensībās tik kuplā
skaitā! Maltas stiprākie dambretisti 6. aprīlī dosies uz finālu, lai sacenstos ar citu pagastu jauniešiem.
28. februārī plkst. 15.00 Maltas vēstures muzejā tikšanās ar mākslinieku Osvaldu Zvejsalnieku un izstādes «Terra Vitae» aizvēršanas svētki.
1. martā plkst. 16.00–18.00 Maltas KN filma «Piļsāta pi upis», režisors
Viesturs Kairišs. Ieeja – 2 eiro. Biļetes varēs iegādāties filmas rādīšanas
dienā Maltas KN.
7. martā plkst. 19.00 KN nacionālo kultūru tautas mūzikas festivāls.
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Skaistajā 12. februāra pēcpusdienā Maltas BJC virmoja īpaša
gaisotne, jo te tika svinēta sabiedrībā dažādi vērtētajai Valentīndienai
veltītā Sirsniņdiena. Visur bija redzamas smaidīgas sejas. Ienākot
centrā, varēja sajust saldās Valentīndienas kūkas smaržu, ko meitenes
gatavoja kopā ar skolotāju Ritu Siņavsku.
Pirmā aktivitāte bija Sirsniņdienas rokassprādžu darbnīca. Popgrupas
skolotāja Irēna Ivanova kopā ar meitenēm bija parūpējušās un padomājušas, kā atklāt gaidāmo Mīlestības svētku smalkās nianses, akcentējot
tās caur dziesmām un rotaļdejām. Kopā ar māmiņām tika dziedāta dziesmiņa «Mana sirsniņa». Estrādes deju grupas meitenes iepriecināja ar
divām enerģiskām un emocionālām dejām. Visi kopā guvām pozitīvas
emocijas dažādās jautrās un atraktīvās rotaļās. Tomēr izrādījās, ka visgrūtākais uzdevums bija pateikt tieši sev kādu jauku vārdu, novēlējumu,
komplimentu vai paslavēt sevi par kādu veiksmi! Jo lielāks bērns, jo
uzdevums šķita grūtāks un atbilde tika domāta ilgāk...
Aktivitātē «Mīļvārdiņu lapa» tika atklāti interesanti bērnu mīļvārdiņi, kā vecāki mājās dēvē savus lolojumus. Ar bērniem izrunājām,
ka mīlestības jūtām var būt dažādas izpausmes. Bērni minēja filmu
un multfilmu varoņus, kam ir mīļas sirdis un kam aukstas. Nonācām
pie atziņas, ka «Mīlestība» vienmēr uzvar ļaunumu! Pasākuma beigās
tika izlozēts vakara «Valentīns» un «Valentīna», kas tika iepriecināti
ar īpaši skaistu un saldu konfekšu sirdi. Pasākuma noslēgumā Sirsniņdienas fotostūrītī varēja iemūžināt skaistās pasākuma emocijas.
Maltas BJC metodiķe Inta Bule

l Maltas

pagasta bibliotēkā – izglītojoši pasākumi

31. janvārī Maltas pagasta bibliotēkā sadarbībā ar biedrībām «Mans
tautastērps» un «Latgales etnogrāfiskā vēstniecība» notika izstāde un izzinošs pasākums «Tautumeitas – lellēs un fotogrāfijās». Biedrības «Latgales etnogrāfiskā vēstniecība» izveidotāja Iveta Seimanova aicināja būt
lepniem par mūsu kultūru, tautastērpu, tradīcijām, taču arī pauda nožēlu
par to, ka latgaliešu kultūra ir pētīta salīdzinoši maz – daudz kas palicis
neapzināts un līdz mūsdienām nav saglabājies. Kā odziņa uz putukrējuma
bija Ingas Circenes leļļu kolekcija – daudziem tik pazīstamās un mīļās
lelles «Baiba», «Aina» un citas dažādu novadu tautastērpos. Izstādi bagātināja Ilzes Strēles krāšņās fotogrāfijas, kur katrā iemūžināts kāda tautastērpa stāsts. Par muzikālo noskaņu pasākumā gādāja Maltas KN lauku
kapela «Malta» (vad. Normunds Štekels).
11. februārī, kas ir Starptautiskā droša interneta diena, sadarbībā ar
Maltas vidusskolu tika organizēts informatīvi izglītojošs pasākums 7.–
8. klašu skolēniem «Manas pēdas internetā». Informācijas tehnoloģiju
speciālists Juris Dombrovskis stāstīja par iespējamiem apdraudējumiem,
kas var rasties, aktīvi darbojoties interneta vidē, un aicināja padomāt:
Kādas pēdas aiz sevis es atstāju digitālajā vidē? Vai mana darbošanās
sociālajos tīklos neapdraud mani vai kādu citu? Kas ir privātuma iestatījumi? Ko drīkst/nedrīkst izpaust internetā? Vai manas paroles ir drošas?
Kas ir kibermobings? Vai var kontrolēt internetā ievietoto informāciju?
Lekcijas beigās visi nonāca pie kopīgas atziņas – «Dari internetā tā, kā
būtu darījis reālajā dzīvē».
Atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu (21. februāris),
Bērnu literatūras nodaļā notika tematisks pasākums «Mūsu mīļā valodiņa!». Pasākumā kopā ar 6. klases skolēniem tika risināta diskusija,
kas ir dzimtā valoda un kāda tā ir mums. Noskaidrojām, kā valodas
cēlušās, kas tās apdraud utt. Skolēni mēģināja atšifrēt senajā drukā
rakstītas latviešu tautasdziesmas, minēja senvārdus, mēģināja skaidrot
dažādus latgaliešu valodas vārdus. Mīlēsim, kopsim un sargāsim savu
dzimto valodu, jo tā ir mūsu tautas bagātība!
Maltas pagasta bibliotēkas vadītāja Ērika Grigorjeva
l Maltas

Mūzikas skolas panākumi

6. februārī Ludzā notika III
Latgales jauno vijolnieku konkurss,
kurā piedalījās Balvu, Jēkabpils,
Krāslavas, Ludzas, Gulbenes, Viļakas, Zilupes un Maltas Mūzikas
skolas jaunie vijolnieki. Dalībnieki
bija sadalīti trīs vecuma grupās.
Maltas Mūzikas skolu pārstāvēja
Ērika Ruhmane (8. klase) un Agate
Gžibovska (7. klase) trešajā grupā.
Starp deviņām dalībniecēm uzvaras
laurus plūca Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas vijolniece Elīna
Zvejsalniece (ped. J. Skurjate), 2. vieta netika piešķirta, bet divas 3. vietas
ieguva Maltas Mūzikas skolas vijolnieces – Agate Gžibovska un Ērika
Ruhmane. Apsveicam ar panākumu un vēlam neapstāties pie sasniegtā.
Paldies skolotājai Ilonai Dervanovai kopā ar koncertmeistari Ludmilu
Semjonovu par ieguldīto darbu. Tāpat vēlos atzīmēt abu vijolnieču vecāku
atbalstu, palīdzot izglītot vijoļspēles prasmē abas meitenes.
27. februārī Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā notika
sabiedriskā apspriešana par profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmu pilnveidi, ko organizēja Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
28. februārī notiks Vispārējo klavieru festivāls Daugavpils mūzikas
vidusskolā, kur piedalīsies dažādi dueti, ansambļi, kameransambļi no
Latgales mūzikas skolām, izpildot dažāda rakstura skaņdarbus. Maltas
Mūzikas skolu pārstāvēs vijolnieces Agate Gžibovska, Ērika Ruhmane
un Ksenija Šmaukstele, bet vijolniece Everita Štekele šoreiz spēlēs
klavierpavadījumu (vispārējās klavierēs).
Martā paredzēta dalība gan pūšaminstrumentu konkursā Rēzeknē,
gan starptautiskajā pianistu konkursā Jelgavā, gan vijolnieku konkursā
Daugavpilī. Lai veicas un izdodas jaunajiem muzikantiem!
Maltas Mūzikas skolas direktors Normunds Štekels

Piektdiena, 28. februāris, 2020

Meteņu un citas aktivitātes Maltas PII «Dzīpariņš»

25. februārī Maltā kopā ar
folkloras kapelas «Malta» dalībniekiem tika svinēti Meteņi. Masku gājiena dalībnieki devās pa
Skolas – Brīvības – Jaunatnes ielu
un svētki turpinājās parkā pie bērnudārza.
«Meteņos beidzas ķekatu laiks
un ķekatas saistās ar rotaļās iešanu, tāpēc arī PII «Dzīpariņš»
audzēkņi iesaistījās dažādās rotaļās un spēlēja improvizētus mūzikas instrumentus. Kopā ar folkloras kapelas «Malta» dalībniecēm un Maltas KN mākslinieciskās daļas vadītāju Mārīti Šadursku
gājām masku gājienā pa ciemata
ielām un dejojām, dziedājām, gājām rotaļās un ēdām pankūkas,»
stāsta PII vadītāja Alīna Čistjakova. «Bet februāris Maltas PII
bijis gan gaismas (Sveču dienai
par godu veidotas svecītes, un bija
skatāma bērnu darbiņu izstāde),
gan mīļuma (ar Mīļdieniņu visās

grupiņās 14. februārī un iespēju
fotografēties īpašā sirsniņrāmītī
zālē), gan izzinošu aktivitāšu pilns.
Tā 17. februārī grupas «Kāpēcīši»
bērni (seši gadi) iepazina iestādes
darbiniekus, viņu amatu pienākumus, izstaigāja un no cita skatupunkta aplūkoja jau sev diezgan
pierastās telpas. Bet 18. februārī

pastaigā tika iepazīts dzimtais ciemats, – bērni ar savām audzinātājām paviesojās arī Maltas pagasta pārvaldes jaunajā ēkā un
Bērnu un jauniešu centrā. Savukārt marta beigās bērnudārzā plānota krāsaino smilšu nodarbība,
ko vadīs Bērnu izglītības un attīstības centrs «Taurenīši».».

15. februāra vakarā Maltas
kultūras namā notika mīlestības
svētku pasākums «Divu siržu
spēks», uz kuru īpaši tika aicināti
tie Maltas pagastu apvienībā dzīvojošie precētie pāri, kas šogad
svin apaļas kāzu jubilejas.
Pasākuma laikā katrs apmeklētājs kļuva par mīlestības stāsta
sastāvdaļu, jo visiem kopā bija jāiesēj mīlestības koks. Lai tas augtu,
bija jādomā par mīlestību, jāklusē
un jāsaskata mīlestība, kā arī jāpriecājas par tiem, kuros mīlestība
dzīvo un viņus pavada ik solī.
Mīlestības stāstu radīt palīdzēja Viktorija Šelomijenko («Vikishow»), kas tumsā ar gaismas
bilžu šovu radīja mīlestību bez
vārdiem. Eksotisko deju grupa
«Fazira» skatītājus priecēja ar
ekstravagantiem tērpiem un mīlestības pilnām dejām «Eņģeļi»
un «Gulbji». Ar romantiskām saksofona skaņām visus valdzināja
Valērijs Jefremovs. Savukārt ar
mīlestības piesātinātām dziesmām
stāstu izdziedāja Maltas KN senioru vokālais ansamblis «Liepas», sieviešu koris «Madariņa»
un mūziķis Guntars Skudra.
Maltas KN dramatiskais kolektīvs «Smaidam» ar skeču «Guļamistabā» visiem atgādināja, ka mī-

lestības kokam vajag siltu un maigu klimatu – mīlošu cilvēku blakus. Lai tas nenokalstu, to jālaista
ar komplimentiem, jābaro ar uzticību, jākopj ar maigumu, jāsargā
no ienaidniekiem – greizsirdības,
aizvainojumiem, nesapratnes. Un
nedrīkst aizmirst par piedošanu.
Vakara turpinājumā ar saviem
mīlestības stāstiem dalījās deviņi
kāzu jubilāri: Eleonora un Jānis
Cibļi (Dimanta kāzas), Antoņina
un Jāzeps Ostrovski (Smaragda
kāzas), Marija un Juris Lignarski
(Pērļu kāzas), Nellija un Dainis
Krasnobaji, Inese un Aivars Greižas, Skaidrīte un Dainis Babri,
Skaidrīte un Voldemārs Pranči
(Porcelāna kāzas), Olga un Vik-

tors Koļesņiki (Rožu kāzas) un
Jeļena un Ainārs Šņukuti (Ceriņu
kāzas).
Jubilāri tika aicināti piedalīties
arī kāzu dienas bilžu fotoizstādes
tapšanā. Pateicībā par piedalīšanos un kā apsveikums kāzu jubilejas gadā katram pārim tika pasniegtas sarkanas rozes un īpaša
sirds, kas veidojusies no divām
sirdīm un kuras atslēga ir zināma
tikai jubilāriem. Jāpiebilst, ka šis
pasākums ir jaunas tradīcijas –
kāzu jubileju svinēšanas – aizsākums Maltas KN.
Maltas KN mākslinieciskās
daļas vadītāja
Mārīte Šadurska

22. februāra pēcpusdienā Maltas kultūras namā valdīja īpaši
jautra un bērnu smiekliem piepildīta gaisotne. Bērni kopā ar vecākiem kuplā skaitā pulcējās radošā
pēcpusdienā «Darbīgā klauna namiņā», kur viņus sagaidīja divi
klauni – puika un meitene.
Klaunu dzīves neatņemama
sastāvdaļa ir prieks, tāpēc tie kopā
ar bērniem gan dalījās priekā, kas
bija pildīts krāsainos un skaistos

balonos, gan kopā radīja un guva
prieku no dažādām jautrām aktivitātēm. Tā kā bērni klauna namiņā ciemojās pirmo reizi, viņiem
bija jāiziet klaunu skola, lai kļūtu
par pilntiesīgiem «Darbīgā klauna namiņa» locekļiem un galvenais – gūtu no tā daudz, daudz
prieka! Jāatzīst, ka uzdevumi nebija viegli. Visiem kopā, vienojoties lielā un draudzīgā komandā,
bija jāiemācās staigāt, smaidīt, de-

jot, elpot, rāpot kā klaunam, locīt
dzīvnieciņus no baloniem, kā arī
bija jāiziet uzmanības pārbaudes
tests, jāstaigā uz «zelta podiņa»,
jānosargā klauna deguns, jādalās
smaidā un jāveic citi uzdevumi. Lai
vai kā, bet visi galu galā tika uzņemti klauna namiņā, tāpēc katram
bija iespēja griezt lielo laimes ratu.
Par piedalīšanos uzdevumu veikšanā visi bērni saņēma saldumus.
Mārīte Šadurska

12. februārī Maltas vidusskolas 7.–8. klašu skolēni devās ekskursijā uz Rīgas Motormuzeju.
Motormuzeja ēka uzreiz piesaistīja uzmanību, jo tai ir neparasta
arhitektūra. Arī ieejot muzejā, nevarēja nepamanīt mūsdienīgo,
moderno telpu iekārtojumu ar neparastiem gaismas efektiem. Uzzinājām, ka muzejs dibināts 1989. gadā,
bet pilnībā atjaunots 2016. gadā.
Skolēni apskatīja mūsdienīgo

ekspozīciju, kurā bija vairāk nekā
100 dažādu automobiļu – gan senā
tehnika no visas pasaules, gan pirmskara retro mašīnas, gan Latvijā ražoti spēkrati. Skolēni varēja ne tikai
apskatīt auto, bet arī darboties pie
dažādiem stendiem, spēlēm, kas
bija izkārtoti ekspozīciju zālē.
Muzeja apmeklējuma laikā
skolēni piedalījās arī tehniski radošā darbnīcā «No kvēlspuldzes
līdz elektroauto». Skolēni noklau-

sījās informāciju par elektrības izgudrošanu un attīstību, tad darbojās grupās. Uzdevumi bija interesanti – no citrona iegūt elektrību
(daudziem tas arī izdevās); iejusties pasaulslavenā izgudrotāja
Edisona lomā un izgatavot elektrisko spuldzīti (tas izdevās praktiski visiem). Paldies par iespēju
apmeklēt šo interesanto muzeju!
Maltas vidusskolas latviešu
valodas skolotāja Irēna Strode

«Divu siržu spēks» Maltas Kultūras namā

Bērni pulcējās «Darbīgā klauna namiņā»

Skolēni devās ekskursijā uz Rīgas Motormuzeju

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.
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Vjačeslava Aleksejeva foto

Maltas BJC aizvadīts Sirsniņdienas pasākums

«Maltas Ziņas»

