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Maijs ir Mātes dienas un Ģimenes dienas mēnesis. Maltas Bērnu
un jauniešu centrā šomēnes noslēdzās fotogrāfiju konkurss «Laiks
kopā ar ģimeni». Dalībai tajā atsaucās un par dalībniekiem kļuva:
Arita Barovska, Dana Grunte-Smirnova, Ilva Grunte, Ieva Pašķeviča,
Viola Indričāne, Laura Pranča, Kristīne Sovane, Natālija Stafecka,
Skaidrīte Svikša un Kristīne Gulbiņa. Tika iesūtītas 39 fotogrāfijas,
kurās redzējām gan sadzīviskas ainas, gan radošu darbošanos, gan
svētkus un ģimeņu hobijus. 

Savukārt līdz 25. maijam bērni tika aicināti piedalīties radošajā
uzdevumā Maltas BJC audzēkņiem «Pasaule bērna acīm», kurā bija
jāuzzīmē, jāuzglezno, jāizdejo, jāuzraksta, jānofilmē daba, ziedi, ai-
nava, ģimene, mājdzīvnieki, hobiji. Tika iesūtīti zīmējumi, fotogrāfijas,
video, kas pašlaik tiek apkopoti, un rezultāts tiks izlikts publiskai ap-
skatei  vietnē Facebook.

Šī mācību gada noslēgums kļuva par pārbaudījumu visām mācību
iestādēm, to vadītājiem, skolotājiem, skolēniem un vecākiem, bet tas
apliecināja arī mūsu varēšanu un radošumu. Paldies tiem, kas, neska-
toties uz aizņemtību, atrada iespēju iemūžināt kopābūšanas mirkļus,
jo to šajā laikā mums visiem bija daudz. Lai arī vasarā atrodas laiks
būt kopā ar ģimeni!

Inta Bule, Maltas BJC metodiķe

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.

No 18. maija Maltas vēstures muzejs ir atvērts
individuālajiem apmeklētājiem, taču jāievēro epi-
demiologu un muzejā noteiktās norādes. 

Atsākot darbu, apmeklētājiem tiek piedāvāta Rē-
zeknes Tehnoloģiju akadēmijas izstāde ar pozitīvu,
svaigu vēstījumu par jaunākajām tendencēm dizaina
nozarē – «Tehnoloģijas dizaina telpā». Darba vadī-
tāji un izstādes kuratori: Silvija Mežinska, Diāna
Apele, Aina Strode, Inese Dundure, Nataļja Losāne,
Aivars Bulis, RTA Lāzertehnoloģiju centrs. Izstādē
piedalās RTA dizaina studiju programmu «Apģērba
dizains un tehnoloģija», «Interjera dizains», «Di-
zains» studenti un absolventi.

Jaunās tehnoloģijas tiek veiksmīgi izmantotas
apģērbu un aksesuāru izgatavošanā. Muzejā apska-
tāmi: Natālijas Brokānes ar lāzertehnoloģijām radī-
tais tērps «Caurspīdīga ģeometrija», Marijas Spruk-

tes dekoratīvie apmetņi, Ineses Dembovskas sieviešu
apģērbu kolekcija, Ilzes Fetjko apģērbu kolekcija,
Zelmas Kačkānes somu kolekcija, Guntas Salmanes
auduma somu kolekcija, Santas Cabuļevas, Laimas
Studentes, Danas Gricikas, Ilzes Mežinskas, Elvas
Kājiņas gaismas objekti. 

Aplūkojot izstādi «Tehnoloģijas dizaina telpā»,
var iepazīt digitālās mākslas projektā «European
Connections in Digital Arts – EUCIDA» izstrādātos
priekšmetus un objektus. Izstāde ir augsta līmeņa
un saturiski bagāta. Tā sniedz iespēju iepazīt rado-
šus, kvalitatīvus darbus. Pārsteidz un sajūsmina no-
vatorisms, ideju īstenošanas augstais profesionālais
līmenis. Esam pateicīgi un gandarīti par piedāvāto
izstādi. Maltas vēstures muzejā to varēs aplūkot līdz
28. augustam.

Silvija Pīgožne, Maltas vēstures muzeja vadītāja
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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Visas bildes bija apskatāmas BJC lapā vietnē Facebook, un šīs ir dažas no visvairāk skatītāju atzīmētajām 

Maltas BJC noslēdzies konkurss un radošais uzdevums audzēkņiem

Maltas PII «Dzīpariņš»
izdaiļo apkārtni

Izglītības iestāde ar 13. maiju līdz mācību gada
beigām 5–6 gadus veciem audzēkņiem piedāvā gan
klātienes, gan attālinātās apmācības. Pēc 9. jūnija
tiks ņemts vērā valdības jaunais lēmums, kā arī va-
saras periodā bērnudārzs strādās, uzņemot audzēk-
ņus, kuru vecāki strādā un kuriem nav citas iespējas,
kā pieskatīt bērnus.

«Neskatoties uz ārkārtas situāciju, mēs savā
«Dzīpariņā» uzturam dzīvības gariņu, prieka lies-
miņu: darbojamies, strādājam, uzlabojam, pilnvei-
dojam,» norāda vadītāja Alīna Čistjakova. Tāpat
tiek labiekārtota iestādes apkārtne, puķu dobēs iz-
stādot pašu telpās, būtiski, ka arī bērnu acu priekšā
no sēkliņas izaugušās, samtenes u.c. puķītes. 

Daudzu vecāku vārdā mācību gada noslēgumā
gribas teikt vislielāko paldies PII vadītājai par darba
organizāciju un aktivitāšu atspoguļojumu, audzinā-
tājām par pacietību, daudzpusīgi radošajiem uzde-
vumiem, kas ļāva bērniem aizpildīt mājāsbūšanas

laiku un vienlaikus noilgoties pēc bērnudārza. Lai
visiem veselība un skaista vasara!

Mūzikas skolā šogad pieci absolventi
Mācību gads saistībā ar ārkārtējo stāvokli valstī arī mūzikas skolai

šogad ir īpašs. Taču Maltas Mūzikas skolu absolvē pieci absolventi –
Vanessa Bauska (klavierspēle), Sergejs Bogdanovs, Ērika Ruhmane
(vijoles spēle), Jānis Reiniks, Daniels Zeile (ģitāras spēle). 

«Gan absolventi, gan pārējie izglītojamie visus šos divus mēnešus
mācījās un mācību vielu apguva attālināti. Izlaidums šogad maijā ne-
notika, līdz ar to skolas beigšanas apliecības varēs saņemt augusta
beigās pie skolas direktora, bet, ja situācija uzlabosies, augusta beigās
tiks sarīkota svinīga apliecību pasniegšana.

Katru gadu jūnija sākumā tika rīkotas konsultācijas jaunajiem
spēlēt gribētājiem, un pirmās nedēļas beigās notika uzņemšana skolas
saimē. Šogad būs mazliet citādāk. Konsultācijas notiks vasaras beigās
no 24. līdz 27. augustam, iestājeksāmens pirmklasniekiem būs 28. au-
gustā. Ar mūsu mācību programmām var iepazīties mājaslapā
www.malta.lv pie mācību iestādēm – mūzikas skola.

Atgādinu, ka mācības mūzikas skolā ir par brīvu, tādēļ visi muzicēt
gribošie ir laipni aicināti,» norāda Maltas Mūzikas skolas direktors
Normunds Štekels.

Katru gadu Rēzeknes novada pašvaldības talantīgo bērnu un jau-
niešu atbalsta izvērtēšanas komisija izskata skolu iesniegumus par
naudas balvu piešķiršanu novada bērniem un jauniešiem, kuri kļuvuši
par laureātiem valsts vai starptautiskajos pasākumos. 2020. gadā ko-
misija nolēma ar naudas balvu apbalvot arī Maltas Mūzikas skolas 
7. klases audzēkni Kasparu Bačkuru (viņš arī Kaunatas vidusskolas 
8. klases skolēns), kurš ieguva 1. vietu VII Mazpilsētu un lauku mū-
zikas skolu 5.–8. klavieru klašu audzēkņu konkursā un 1. pakāpi III
Starptautiskajā jauno pianistu konkursā «Primavera» (pedagoģe Tatjana
Nagle). Ierobežojumu dēļ šogad maijā nenotika tradicionālais laureātu
godināšanas pasākums, informē Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks
Vilis Deksnis.

Muzejā skatāma izstāde «Tehnoloģijas dizaina telpā»

Par mobilā rentgena diagnostikas kabineta
izbraukumu un asins analīžu veikšanu
SIA «Daugavpils reģionālā slimnīca» plāno mobilā rentgena

diagnostikas kabineta izbraukumus, un 4. jūnijā to varēs apmeklēt
Maltā un Feimaņos. Atrašanās vietas: Bērnu un jauniešu centrs,
Parka iela 20, Malta no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00, bet Feima-
ņos – pagasta ēkā no plkst. 14.30. līdz plkst. 16.00.

SIA «Daugavpils reģionālā slimnīca» valdes loceklis Grigorijs
Semjonovs stāsta: «Pakalpojumu sniegšanas laikā tiks ievēroti visi
higiēniskie un pretepidēmiskie aizsardzības pasākumi, kā arī pa-
cientiem tiks izsniegti individuālās aizsardzības līdzekļi. Atrodoties
gaidīšanas rindā uz izmeklējumiem, lūdzam ievērot distanci!»

Slimnīca piedāvā veikt rentgenogrāfiskos izmeklējumus: rent -
genogrāfijas izmeklējumi ar ārsta nosūtījumu (jāmaksā pacienta ie-
maksa – 3 eiro). Izmeklējumi tiek veikti bez iepriekšēja pieraksta!
Tālrunis uzziņām 26458044. 

AKCIJA! D vitamīna analīzes – 6 eiro, kā arī veicam visu veidu
analīzes. Analīžu rezultātus saņemsiet jums ērtākā veidā. Tālrunis
uzziņām 26212236.

v 16. maijā arī Maltas pagastā norisinājās Lielā talka. Aktīvas bija ģimenes talkas, lai labiekārtotu un
sakoptu savas piemājas teritorijas. Domājot par drošību, lielākās kompānijās cilvēki nepulcējās, tāpēc sa-
kopšanas darbi Maltas pagastā tika veikti jau ātrāk (tika savākti 100 maisi atkritumu). 

v Veiksmīgi tiek īstenots projekts «Āra deju plača ierīkošana pie Maltas kultūras nama» (Nr. 19-01-
AL15-A019.2201-000008). Ir izbūvēti āra deju plača pamati, kā arī izgatavoti un piegādāti četri garie
koka soli. Projektu plānots pabeigt līdz 31. jūlijam.

v Ar Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda atbalstu un finansējumu tiek sakārtota
Černostes ezera krasta teritorija, nodrošināta droša piekļuve ūdenim, ierīkojot pontona laipu.

Sagatavoja projektu koordinatore Irina Orlovska

Dažos teikumos

Šogad pirmsskolas gaitas beidz 20 sešgad-
nieki, un «izlaidums» notiek 29. maijā bez vecā-
kiem un viesiem, toties skolotāju vadībā ar ro-
taļām, spēlēm un cienastu pašu pulciņā!
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