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Maltai šogad – 80!

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Maltas vidusskola
Nāk septembris ar gladiolām, asterēm,

sārtajām kļa vu lapām. Sākas jauns mācību
gads. Kāds tas būs, lielā mē rā atkarīgs no
mums katra. Mēs dzīvojam strauji mainīgā
pasaulē. Bieži dzirdam un paši runājam
par pārmaiņām, par esošām un vēl nepie-
ciešamajām. Maltas vidusskola, kā arī tās
struktūrvienība Liepu pamatskola gatavojas
jaunajam mācību gadam – mainās, ievieš
jauninājumus.

Jaunajā mācību gadā vidusskolā mā -
cīsies 555 skolēni un 14 pirmsskolas bēr -
ni. Mācības 10. klasē uzsāks 40 sko lēni, 
1. klasē – 33 skolēni. Tiks izveidoti 36 kla -
šu kom plekti. Ir licencētas un akreditētas
18 mācību program mas. Strādās 83 peda -
gogi, kuri pastāvīgi izglītojas. 2016./2017.

m.g. viņi noklausījās apmēram 5000 tālāk -
izglī tības kursu stundas. 

Šajā mācību gadā darbu uzsāks jauns
mājturības un tehnoloģiju skolotājs Gunārs
Vjakse. 

Prasība pēc jaunām prasmēm dzīvei
mūsdienu sabie drībā, pārmaiņām skolā
rada nepieciešamību skolotājiem aktīvi ie-
saistīties un līdzdarboties dažādos projek -
tos: «Global schools», «Karjeras atbalsts
vispārējās un profe sionālās izglītības ie -
stādēs», «Kompetenču pieeja mācību
saturā», «Romi Latvijā» un «Atbalsts iz-
glītojamo indi viduālo kompetenču attīs -
tībai», «Eight for great».

Projekta «Atbalsts izglītojamo indivi -
duā lo kompetenču attīstībai» īstenošana
tiks uzsākta ar 1. septembri. Tā iet va ros
Maltas vidusskolā tiks realizēti mācību
satura un ār pusklases pasākumi (pedagoga
palīgs matemātikā, pe da goga palīgs ang ļu
valodā, individuālās logopēda kon sultāci -
jas, radošās darbnīcas «Četras stihijas: gaiss,
ūdens, zeme, uguns», interešu izglītības
pulciņš «Riti raiti valo diņa» u.c.).

2017./2018. m.g. ir izveidotas 34 inte -
rešu izglītības programmas.

Jauninājums Maltas vidusskolā ir arī
tas, ka visi mā cību kabineti ir sadalīti pa
blokiem: valodu bloks, kas at rodas 1. kor -
pusa pamatēkā, sākumskolas bloks – 1. kor -
 pusa piebūvē, matemātikas, dabaszinību un
sociālo zinī bu priekšmetu bloks – 2. kor pu -
sa ēkā. Mācību kabineti ir aprīkoti ar mūs-
dienīgām informācijas tehnoloģijām, nomai -
nītas mēbeles. Izveidotas trīs datorklases. 

Sākot ar šo mācību gadu, skolā būs
vienota garderobe 1.–12. klašu skolēniem.
Tā atradīsies 1. korpusa pamatēkas vesti-
bilā.

Pedagogs var brīvi īstenot savas idejas,
ja iestādes vadība rada visus iespējamos
apstākļus izpausties skolotāja radošumam:
tā ir darba vide, resursi, atbalsts tālākizglītībai.
Radošu jauno 2017./2018. mācību gadu!
Lai tas nāk ar jaunām cerībām, zināšanām
un sapņiem!

Maltas vidusskolas direktore 
Vinera Dimpere

Maltas pirmsskolas izglītības
iestāde «Dzīpariņš»

Mēdz teikt, ka tieši sīkumiņi un dažne-
dažādi nieciņi ikdienu padara skaistāku,
un tā arī ir. To apgalvo ne viens vien Mal -
t as bērnudārza «Dzīpariņš» ciemiņš, jo bēr -
 nudārzā ikviens stūrītis atgādina par katra
gadalaika burvību un svētkiem.

Pašlaik PII «Dzīpariņš» par jaunu dar -
ba cēlienu liecina vēl jaušamā krā sas smar -
ža pēc vasaras remonta: izremon tētas gru -
pu dušas un virtuves tel pas, kāpņu telpas.

Grupiņa «Kāpēcīši» sagaidīs jau no mācību
gadu ar jaunām gultām un izr emontētu tel -
pu. Protams, darāmā vēl ir daudz. Uz nā -
kamo vasa ru aktuāli ir bērnu spēļu laukuma
atjaunošana (nojumes, soliņi u.c.), kā arī
celiņu seguma nomaiņa.

Pašlaik notiek aktīvs darbs telpu no-
formēšanā un labiekārtošanā, lai mums
visiem ir mājīgi, jauno mācību gadu uz -
sākot. Mēs pievēršam lielu uzmanību bēr-
nudārza vizuālajam tēlam, neskatoties, ka
prio ri tā te ir bērnu izglītošana. Viens no
galvenajiem izglītības procesa laba rezultāta
priekšnoteikumiem ir veiksmīga visu tajā
iesaistīto pušu – audzēkņu, pe dagogu un
vecāku – sadarbība, tāpēc būsim iein te re -
sēti, saprotoši un gatavi sadarboties. Gai -
dīsim vi sus sanākam  kopā 1. septembrī
plkst. 10.00, lai sāk tu jaunu apņemšanos
realizēšanu, jo jauna darba cikls sākas ne
tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem. 

Maltas PII «Dzīpariņš» vadītāja  
Alīna Čistjakova

Maltas Mūzikas skola
Katru mācību gadu uzsākot, arī Maltas

Mūzikas skola ver savas durvis vaļā vi -
siem spēlēt gribošajiem bērniem. 

Šī gada jūnija sākumā notika jauno
talantu uzņemšana Maltas Mūzikas skolā.
Iestājās 20 jaunie muzikanti (5 – akordeons,
4 – vijole, 4 ģitāra, 3 – flauta, 2 – klavieres
un 2 – saksofons) no Feimaņu, Kaunatas,
Mākoņkalna, Pušas, Tiskādu, Lūznavas,
Sil  malas un Maltas pagasta. Kopumā sko -
lā mācās 84 skolēni astoņās mūzikas
instru mentu specialitātēs. 

Lielu paldies vēlos teikt mūsu skolas
pedagogu kolektīvam par viņu mērķtiecīgu,
kvalitatīvu, apzi nī gu pienākumu veikšanu,
mācot jaunos talantus. Mācī bas profesio -
nālajā ievirzē visā Latvijā ir par mak su,
tomēr, pateicoties Rēzeknes novada pašval -
dībai, kas ir skolas dibinātājs, mācības
Maltas Mūzi kas skolā ir par brīvu. Skolā
mācības notiek jau na jās atremontētajās tel -
pās. Mūzikas instrumenti no ska ņoti un ir ga -
tavi darbam, uzsākot jauno mācību gadu. 

Šī gada 1. septembrī plkst. 13.00 notiks
mācību ga da ievada koncerts Maltas vi-
dusskolas lie lajā zālē. Lai mums visiem
veicas un izdodas jaunajā mācību gadā! 

Skolas direktors Normunds Štekels

Maltas Bērnu un jauniešu centrs
Jauno mācību gadu šī interešu izglītības

iestāde sagaida ar veiktiem kārtējiem re-
montdarbiem, ku ros tika iekļauta vairāku
logu nomaiņa, mazās foajē sienu un gries -
tu līdzināšana, krāsošana, nomainītas arī
durvis uz mazajām blakustelpām. 

Maltas BJC piedalījās Rēzeknes nova -

da izglītības pārvaldes konkursā par finan-
sējuma piešķiršanu jauniešu darba prak -
sēm vasaras periodā, kas tiek īstenotas no
1. jūnija līdz 31. augustam. Jaunatnes va -
saras darba praktikante šogad bija Dana
Golubeva. Viņa pārsvarā organizēja rado -
šās darbnīcas bērniem un sporta aktivitātes,
stafetes. Tā kā BJC telpas tika remontētas,
visas aktivitātes tika organizētas pagalmos
vai BJC teritorijā. Jūlija sākumā viņa va -
dīja «Jautro pēcpusdienu», jūlija pēdējā
ne dēļā, pateicoties biedrī bai «LOBS», no -
tika neformālās apmācības «Aktīvs Rēzek -
nes nūvodā» (organizētāji un vadītāji In -
gūna Semule un Jānis Jurčenko). Augusta
pirmajā nedēļā radošajā darbnīcā bērni
darbojās ar maskām un paši veidoja tām
dizainu. Tāpat jaunieši no Maltas (Dana
Golubeva, Aiva Baugule), Dricāniem, Rē-
zeknes un Rogovkas apmeklēja ļoti pa mā -
cošu trīs dienu projektu «Kā kļūt par uzņē-
mēju?».

Maltas BJC vadītāja Vija Danilova

Maltas speciālā
internātpamatskola

Maltas speciālā internātpamatskola tra-
dicionāli iezvana 1. septembri atjauninātā
vidē – skolas saim nieciskais personāls arī
šovasar ar savām prasmīgajām rokām sko -
las telpas un apkārtni ir padarījuši skais -
tāku, sakoptāku un bērniem drošāku.

Pedagogi jaunajā mācību gadā ieguldīs
atbildīgu darbu, lai visu skolas 140 audzēk -
ņu izglītība ietver tu visnoderīgākās, garī -
gās un fiziskās veselības stāvoklim atbil-
stošākās kompetences.

Kā katru gadu, pirmsskolas grupa, pa-
matskolas un profesionālās klases tiek no-
drošinātas ar bez maksas kopmītni, uztu -
ru, aprūpi, transportu, rehabilitācijas pro -
cedū rām. Šeit var saņemt profesionālu at -
balstu ne tikai skolēni un viņu vecāki, bet
arī katrs, kam nepieciešamas speciālā pe -
dagoga konsultācijas, kā arī psiholoģiska,
logopēdiska vai sociāla rakstura problēmu
risinājumi.

Skola aktīvi veicina bērnu un jauniešu
ar īpa šām vajadzībām iekļaušanos sabie d -
rībā, tādēļ sniedz metodisku atbalstu arī
citām Latgales skolām, kurās mācās bērni
ar garīgās attīstības traucējumiem.

Ar 2017. gada 1. septembri savu dar -
bību skolā neturpinās ilggadējas un piere-
dzējušas skolotājas Helēna Vaišļa un An -
toņina Omeļkoviča. Liels pal dies skolotā -
jām par nozīmīgo pedagoģisko ieguldī -
jumu! Lai stipra veselība, dzīvesprieks 
un tuvinieku smaidi ir katrā pelnītās at -
pūtas dienā!

Skolas direktors Georgs Ignatjevs

Sagaidot 1. septembri: izglītības iestāžu ziņas

16. augustā Maltas BJC nori-
sinājās pasākums «Kafija ar
uzņē mēju», kura ietvaros Maltas
un apkārtnes pagastu jauniešiem
bija iespēja neformālā gaisotnē
– pie kafijas tases un pīrāgiem –
satikt Maltas uzņēmējus un uzzināt
viņu pieredzes stāstus. 

Lai dalītos pieredzē, iedrošinātu
un motivētu jauniešus nākotnē
kļūt par uzņēmējiem, uz diskusiju
bija ieradušies Maltas uzņēmēji
Modris Skudra (SIA «Astegro»)
un  Gunārs Smeilis no «Salmiņi

Agro», kā arī Viktorija Aleksejeva
un Mareks Maļkevičs no «V&M
Archery» no Lūznavas pagasta.  

Izvēršot diskusiju, jauniešiem
bija iespēja ne tikai uzzināt uz -
ņēmēju ceļu uz panākumiem un
grūtības, ar kurām tie saskārušies,
šo ceļu ejot, bet arī uzdot sev in-
teresējošus jautājumus un paust
savu viedokli par iespēju nākotnē
pievērsties uzņēmējdarbībai. Jā -
atzīmē, ka diskusijā piedalījās arī
Maltas vidusskolas skolēnu mā -
cību uzņēmuma «Pūces sakta»

pār stāvji – jaunieši ar jau zināmu
pieredzi biznesā. Uz tikšanos ie -
radās arī Latgales Uzņēmējdarbī -
bas centra komercdarbības kon-
sultants Val dis Mitenbergs. 

Pasākums bija viens no cikla,
kas norisinājās četros Rēzeknes no -
vada attīstības centros – Kauna -
tas, Nautrēnu, Dricānu un Maltas
pagastos –, un to rīkoja Izglītības
un Uzņēmējdarbības kontaktpunk -
tu komercdarbības speciālisti.

IUK komercdarbības 
speciālists Guntis Klīdzējs

Aizvadīts pasākums «Kafija ar uzņēmēju»
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Sākoties jaunajam darba cēlienam,
Maltas pagasta pārvaldes vārdā
sveicu skolēnus, viņu vecākus,
pedagogus un skolas tehniskos

darbiniekus Zinību dienā!

Novēlu visiem saglabāt 1. sep-
tembra pozitīvās emocijas, enerģiju,
prieku un zināšanu kāri visa gada
garumā! Lai visiem ir neizsīkstoša
degsme, pacietība un prieks, atbalstot
un iedvesmojot mūsu bērnus un
jauniešus, atklājot un attīstot viņu
talantus, ik dienas redzot Latvijas
nākamās paaudzes augam un iz-
glītojamies!

Maltas pagasta pārvaldes vadītājs
Vitālijs Skudra
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«Maltas Ziņas»

Jūlija nogalē Maltas pagasta piecgadnieki kopā ar vecākiem,
kūmām, radiem un draugiem tika aicināti uz Bērnības svētku pasā -
kumu Maltas kultūras namā. 

Mēs lepojamies, ka pagastā dzīvo trīsdesmit trīs gaviļnieki, kas
šogad svin piekto dzimšanas dienu – 14 burvīgas meitenes un 19 braši
zēni. Visi tika lūgti uz Bērnības svētkiem, lai izšūpotos bērnības
svētku šūpolēs, saņemtu laba vēlējumus, ziedus, dāvanas no radiem
un draugiem. Arī Maltas pagasta pārvalde katram gaviļniekam dāvāja
krāsainu lecambumbu aktīvai un sportiskai laika pavadīšanai. Bet, lai
būtu jautri un interesanti pasākumā, ar bērniem sarunājās un  rotaļājās
«Runcis zābakos» un «Snurfijmeitene». Bērni stāstīja: cik viņiem
gadu, kā sauc, kas viņus šūpos... Arī rotaļas un dažādi uzdevumi bija
jāveic gan bērniem, gan viesiem, kas piedalījās šajā pasākumā. Ar
sagatavotu deju tieši Bērnības svētkiem (Simonas Skudras vadībā)
uzstājās Maltas bērnu sporta deju grupa «Damona». 

Kā neatņemama svētku sastāvdaļa Maltas kultūras namā ir
izveidojusies tradīcija, kad gaviļnieku māmiņas tiek lūgtas uz ska -
tuves  un mazie gaviļnieki ar rozīti rokā dodas pie savas māmiņas, lai
pateiktu paldies un samīļotu. Arī Maltas pagasta pārvalde saka paldies
vecākiem, krustvecākiem, vecvecākiem un visiem, kas piedalās jauno
maltēniešu audzināšanā. Savukārt kultūras nams cer uz jauno paš -
darbnieku paaudzi un novēl, lai  bērni aug lieli, veseli, lai piepildās
viņu viskrāsainākie sapņi. 

Maltas KN vadītāja Elīna Prusaka

85 gadu jubileju 17. augustā
un 22. jūlijā svinēja divi Maltas
Goda pilsoņi, divu ezeru krastu
bērni, vien katrs sava – Klāras
kundze – Vertukšņas, Donāta
kungs – Černostes. Abi – Maltas
1. vidusskolas absolventi, mācī -
jušies vienā klasē, viņa esot bijusi
«pirmā Maltas čempione šahā»,
un sekojis nākamā dzīvesbiedra
secinājums, ka «šahu spēlē tikai
gudras meitenes», bet pats Donāta
kungs trīs gadus bijis Lat vijas
skolotāju čempions dambretē.
Viņi atceras laikus, kad vēl bija
Borovõ, kad Malta bija ebreju
pilna, Garkalnu kaujas atbalsis,
laiku, kad Maltas ielās bijuši vien
zirgu vilkti rati, nevis mašīnas,
eb reju veikalu bums, sinagoga un
pat bibliotēka, vilnas sukātava un
Borovas tirgus... Atskatoties uz ga -
du līkumiem, gandarījumu sniedz
fakts, ka viņi ir triju meitu vecāki,
divas no kurām studēja medicī -
nu, viena – pedagoģiju... Izaudzi -
nāti trīs mazbērni.

Donāts Kondrovs saka, ka
viņam ir skaistākais vārds Latgalē,
tāds esot bijis gan vectēva, gan
abu krusttēvu vārds. Bijis ilggadējs
dambretes kluba «Malta»  prezi -
dents un treneris, bijis kaislīgs
makšķernieks, aktīvs Tautas fron -
tes dalībnieks Atmodas laikā, vien -
mēr aktīvi piedalījās koru kus -
tībā, paš laik senioru kora «Sep-
tiņkalne»  dalībnieks. Dzimis Si-
lajāņu pagastā Dūbu sādžā, kur
daudzas slavenās keramiķu dzim -
tas. Mācījies Latvijas Valsts Pe-
dagoģiskajā institūtā, to nepabei -
dzis, sāka strādāt Līvānu 1.vidus-
skolā. Tad paņemts uz trim gadiem
dienestā, pēc atgriešanās – pabei -
dzis studijas Daugavpils peda -
goģiskajā institūtā, skolotājs Druv-
malas pamatskolā Vainovā, Zie-
dukalna skolā Vertukšņā, Pušas
pamatskolā, bet Maltas 1. vidus -
skolā nostrādāti 20 gadi, mācījis
matemātiku, fiziku, astronomiju.
Vēl būdams pensijā, pus otru gadu
nostrādāja Ozolainē. Atmodas lai -
kā kā īpašu notikumu Maltā atce -
ras karoga iesvētīšanu: no Rozen -
tovas baznīcas gājienā pa Andru-
penes ielu iets līdz KN.  

Klāra Kondrova (dzimusi Va -
ļuma) – mediķe ar 55 gadu darba
stāžu, aktīva Maltas sabiedriskās
dzīves veidotāja, Maltas Poļu bie d -

 rī bas priekšsēdētāja. Dzimusi Mal -
tas pagasta Dupānu sādžā. Zie-
dukalna skolā atceras atnākam
skolotāju Moniku Ječu, kura biju -
si vien pāris gadus vecāka par
skolēniem. Maltas vidusskolā Ro -
zen tovā bijis attīstīts sports. Rī -
gas medicīnas institūtā: mācīju -
sies pie izcilajiem mācībspē -
 kiem, piem., profesora Stradiņa,
Rudzī ša; bijusi kara katedra, va-
jadzēja mācīties šaut, ierindas
apmācī bās bija valsts eksāmens
jākārto; pēc institūta visiem iede -
va jaunākā leitnanta pakāpi. «Dip -
lo mus iede va tikai tad, kad pus -
gadu nostrādājām un atnesām iz -
ziņu no dar ba vietas. Maltas ra -
jona slimnīca – pirmā un vienī -
gā darba vieta, sāka strādāt kā
akušieris-gineko logs 1957. gada
1. augustā. Klāt ārstes darba ik -
dienai bija arī slim nīcas vadītājas
darbs – 45 gadus galvenā ārste.
Līdztekus tam – aktīvs sabiedris -
kais darbs, vairā kas reizes bijusi

deputāte pagastā, rajonā. 
Kondrova kungs, kurš jopro -

jām ir aktīvs šaha un dambretes
sacensību dalībnieks, liek uzsva -
ru uz zināšanām: «Institūtā mūsu
foajē bija uzraksts vācu valodā,
tulkojums – «Viena svešvaloda ir
vēl viens ierocis dzīves cīņā». Pa -
saule pieder domājošiem cilvē -
kiem, izglītotiem. Jo vairāk zi -
nām, jo labāk mums pašiem!»
Savukārt Klāras kundze uzrunā
maltēnie šus šādi: «Malta var le -
poties ar sa vu atrašanās vietu, ar
tautību, ti cību dažādību, bet tās
savstarpēji vienmēr cienīja viena
otru. Kad atnācu strādāt kā
daktere, Maltā bija divi dzērāji.
Mūsdienās tas ir netikums, no tā
daudz nelaimes. Tāpat jādomā
par augšējo varu, jātic Dievam,
jo viņš pasargā no visiem ļaunu-
miem. Gribētos vairāk smai -
dī gu cilvēku, vairāk sakoptu ap -
kārtni.» 

Sa ga ta vo ja Skaidrīte Svikša.
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Bērnības svētki Maltas pagasta gaviļniekiem

Mūsu novadnieki – jubilāri

Klāra un Donāts Kondrovi – klases/dzīvesbiedri

Cienījamie jubilāri! Jūs katrs savā jo mā
esat mūs – dažādas paaudzes – kopā satu -

roši tilti, kas vieno ar pagātni un iedro -
ši na nākotnei. Jūs esat dzīves gudri,
zinoši, saglabājuši sevi dažādos laik -

metos un varās. Jū su spriedumos runā
viedums, kurā der ieklausīties. Bet tikmēr,

gadu nastu nopurinot, viņi abi joprojām ir
darbīgi un ieceru pilni! Kaut mēs visi 85 gadu

vecumā tā mīlētu dzīvi ar visu, kas tajā ir, spītējot
dzīves pārbaudījumiem, saglabājot atvērtību po-

zitīvajam un atgādinot par patiesajām vērtībām!
Vēlam jums stipru veselību un prieku par katru mirkli,

dzī vojot mūsu skaistajā Latgalē!

Kārtējais ikmēneša tempoturnīrs bija veltīts Maltas 80. gadadie nai.
Gatavojamies īpaši, – tika sagādāts bagātīgs balvu klāsts. Par to parū -
pējās gan Maltas šaha klubs, gan Maltas pagasta pārvalde, gan Rēzek -
nes novada dome. Sagaidījām 28 dalībniekus no Maltas un Rēzeknes.

Turnīrs izvērtās ļoti spraigs, un līdz pat pēdējai kārtai nebija
skaidri uzvarētāji un uzvarētājas. Pašā finišā 1. vietu absolūtā un
vīriešu konkurencē izcīnīja Vitālijs Pavlāns (Rēzekne) – 6,5 punkti
no 7,6 punktiem un 2. vieta – Dainim Viļumam (Malta). 5 punkti –
diviem dalībniekiem. Labāks koeficients un 3. vieta – Anatolijam Ja -
sinskim (Malta), 4. vieta – Donatam Kondrovam (Malta), kurš var le -
poties ar kuplāku mūžu nekā pati Malta. 4,5 punkti – četriem dalīb -
niekiem. Koe ficients viņus sarindoja šādā secībā: Georgijs Ņiķiforovs
(Rē zekne), Pēteris Šostaks (Malta), Jekaterina Smirnova, Anna Kaz -
merika (abas – Rēzekne), taču Rēzeknes meitenes bija labākās sie vie -
šu konkurencē un, protams, saņēma attiecīgos diplomus un medaļas.
3. vieta sieviešu konkurencē – Inesei Grigorjevai (Malta, 3,5 p.).

No ļoti jauniem šahistiem jāatzīmē jaunais Rēzeknes talants Valē -
rijs Čakovs (Rēzekne, 4 p., 11. vieta) un Iļja Frolenkovs (Malta, 4 p., 
12. vieta). Dalībnieki bija ļoti apmierināti ar bagātīgo balvu klāstu. 

Anatolijs Jasinskis
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Aizvadīts Maltas 80. jubilejai veltīts
tempoturnīrs šahā

Izmaiņas darba laikā
Lai pilnveidotu un uzlabotu klientu apkalpošanas darbu, no

2017. gada 1. septembra gaidāmas izmaiņas PSIA «Maltas dzīvok-
ļu–komu nālās saimniecības uzņēmums» darba laikā. Kā informēja
iestādes valdes loceklis Jānis Kravalis, turpmāk uzņēmums sāks
darbu jau plkst. 8.00. Pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās darba
laiks būs līdz plkst. 16.30, piektdienās – līdz plkst. 14.30, bet otrdie -
nās ap meklētāji tiks apkal poti līdz pat plkst. 18.30. 

Vairāk informācijas par uzņēmumu – www.maltasdzksu.lv

Veidos āra trenažieru laukumu ar atpūtas zonu
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības

pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu «Āra trenažieru lau -
kuma ar atpūtas zonu izveide Maltas pagastā» (Nr.17-01-AL15-
A019.2203-000004).

Tas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma «Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros. Projektu
konkursu izsludināja biedrība «Rēzeknes rajona kopienu partnerība».

Laukumu plānots iekārtot Skolas un F.Trasuna ielu krustojumā,
kur projekta īstenošanas laikā tiks uzstādīti 16 āra trenažieri, 2 soliņi,
2 atkritumu tvertnes un izbūvēts gājēju celiņš. Projekta attiecināmās
izmaksas ir EUR 19 979,58, no kurām publiskais finansējums ir EUR
17 981,62. Līdzfinansējumu EUR 1 997,96 nodrošinās pašvaldība.
Āra trenažieru laukums ar atpūtas zonu būs pieejams bez maksas vi -
siem interesentiem.

Irina Orlovska, Maltas pagasta pārvaldes projektu koordinatore
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