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Maltai šogad – 80!

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Rudeni var izdzīvot caur ābolu
sārtumu, caur saules stariem kļa -
vu lapās, kopā varam baudīt ru -
deni, baudīt viens otru rudenī un
rudeni mūsos!  

Sākot ar 2017./2018. mācību ga -
du, divas līdzšinējās programmas
– programma «Augļi skolai» un
programma «Skolas piens» – tiek
apvienotas vienā programmā skolu
apgādei ar augļiem, dārzeņiem un
pienu. Apvienotā skolu program -
ma darbosies ar vienotu pieeju pro -
duktu izdalei bērniem un jaunie -
šiem – gan augļus un dārzeņus,
gan piena produktus bez maksas
trīs reizes mācību nedēļā varēs

saņemt arī  pirmsskolnieki. Tā ka
turpmāk mēs dzersim ne tikai pie -
nu, bet ēdīsim arī svaigus augļus.

1. septembrī, Zinību dienā, ie -
skandinājām jauno mācību gadu.
Septembra sākumā gatavojām ap-
sveikumus Tēvu dienai. Bērnus
priecēja arī «Abrakadabra šovs».

Šajā rudenī tradicionālās ru -
dens kompozīciju izstādes vietā
esam iecerējuši veidot mandalas
no dabas materiāliem. Vārds
«mandala» nozīmē «aplis». Man-
dalas ir apļveida attēli un aplis
simbolizē dabas un dzīvības spē -
kus kā, piemēram, Sauli un Mē -
nesi, Zemi un Visumu. Man dala

simbolizē dzīves apli vai cik lu un
pilnību, vienotību. Paldies bērnu
vecākiem par sarūpētajiem  dabas
materiāliem, augļiem un dārze-
ņiem!

26. septembrī Eiropas sporta
nedēļas ietvaros mēs piedalījā -
mies zibakcijā «Esi aktīvs!». Pal -
dies Edgaram Stepiņam, kurš mums
palīdzēja organizēt tematisku pa -
sā kumu par sporta veidiem Mal -
tas stadionā ar 5–6 gadus veciem
audzēkņiem. Pārējās grupiņas
sportoja Maltas PII «Dzīpariņš»
laukumā.

Mēneša nogalē svinējām Mi-
ķeļdienu. Grupa «Kāpēcīši» brauca
uz Austrumlatvijas radošo pakal-
pojumu centru «Zeimuļs». Pirms -
skolas skolotājas turpina apmek -
lēt profesionālās pilnveides kur -
sus un seminārus.

6. oktobrī svinēsim Skolotāju
dienu. Pateicības raksta saņemša -
nai esam izvirzījuši pirmsskolas
skolotāju Ēriku Žagari.

Lai katrs zieds pauž prieku,
uzmundrinājumu, mīlestību! Lai
kastaņa šķelmīgais smaids vien -
mēr pa rokai vai kabatā! Un vēl –
sajust cerību, kas dod spēku. Kat -
ru dienu pa sapnim, pa saules pie -
skārienam! Izglītības iestāžu pe-
dagogus un vadītājus sveicu Sko-
lotāju dienā!

Alīna Čistjakova, Maltas
PII «Dzīpariņš» vadītāja

Ir pienācis rudens – visā savā
krāšņumā, un arī jaunais mācību
gads sācis uzņemt apgriezienus.

Pagājušajā nedēļā tika piešķirts
kārtējais valsts mērķdotācijas fi-
nansējums no Kultūras ministrijas
septembra–decembra mēnešiem.
Lai varētu akreditētās mācību
programmas realizēt pilnā apjo -

mā, nepieciešams arī pašvaldības
līdzfinansējums, jo valsts mērķ -
dotāci ja 100 % pieejama 65 izglī -
toja miem. Skolā ir 84 izglītojamie,
grupas ir nokomplek tētas, un
mācību process rit pilnā sparā. 

Klavierspēles nodaļas izglīto -
jamie (2.–7. klase) jau paspēja no -
kārtot pirmo ieskaiti specialitātē.

Stīgu nodaļas vijolnieku kvar -
tets (Agate Gžibovska, Everita
Šte  ke le, Ērika Ruhmane un Kse -
nija Šmauk s tele) kopā ar savu sko -
lotā ju Ritu Zujevu 23. septembrī
Pu šas tautas na mā piedalījās zelta
pāru godināšanas pasākumā «Kā -
zu jubilejas «Rūgts»». 

Pārējās mūzikas instrumentu
nodaļas gatavojas tehniskajām ie -
skaitēm, kuras notiks oktobrī. 
6. oktobrī Silmalas Kultūras na -
mā notiks novada skolotāju sumi -
nāšanas pasākums. No mūzikas
skolas apbalvošanai izvirzīta sko-
lotāja Rita Zujeva – par rezultatī-
vajiem panākumiem ar izglītoja-
miem konkursos. 

Lai visiem ra došs un skanīgs
rudens!

Normunds Štekels, Maltas 
Mūzikas skolas direktors

Par godu Latvijas dzimšanas dienai, kas tiks svinēta novembrī, Mal -
tas vidusskolā tika darinātas rudens ziedu latvju zīmes. 12. septembrī
no samtenēm, dālijām, asterēm veidotajā Latvju tautas jostā tika ieausts
Latvijas karogs, Auseklītis, Austras koks, Mēness un Laimas slotiņa.

Maltas vidusskolas Mākslas MK skolotāji saka lielu paldies pirms -
skolas bērniem, 1.–12. klašu skolēniem, viņu vecākiem un vecvecākiem
par sarūpētajiem ziediem un 5.–12. klašu skolēniem par aktīvu līdz -
dalību latvju zīmju veidošanā skolotāju Ritas Siņavskas, Antoņinas
Vasiļjevas, Vitas Kāpostiņas-Tučes vadībā.

Savukārt, lai skolēniem vieglāk būtu ieiet mācību ritmā, 15. sep -
tembrī skolā tika rīkota Sporta diena. Ņemot vērā lietaino rudeni,
sporta aktivitātes tika plānotas sporta zālē un telpās. Sporta skolotājas
Anita Gudrika un Ruta Mika pastaštīja, ka pasākumā piedalījās kupls
skaits 1.–9. klašu skolēnu. Vidusskolu klases iejutās tiesnešu lomās.
Skolēniem pa klasēm vajadzēja iziet 22. stacijas. Tās tika piemērotas
gan mazajiem, gan lielajiem. Pēc tam tika piedāvātas individuālās
aktivitātes sākumskolas klasēm, bet pamatskolas klasēm – sporta
spēles. «Šoreiz gan netika dalītas vietas un uzvaras, taču visi saņēma
pateicību rakstus un uzslavas par piedalīšanos. Sakām lielu paldies
par aktīvu līdzdalību pasākumā un lielu paldies visiem tiesnešiem.»

Maltas BJC septembris –
Atvērto durvju dienas

Jauns mācību gads sācies arī Maltas Bērnu un jauniešu centrā,
kura skolotājiem un administrācijai liels prieks, ka bērni labprāt ap -
meklē ārpusskolas piedāvātās aktivitātes un pulciņus – BJC 2017./2018.
mācību gadā piedāvā 14  dažādas interešu izglītības programmas.  

Dziedošiem un mūziku mīlošiem bērniem ir iespēja darboties jau
iepriekšējā gadā populārajā  popgrupā, kā arī šī gada jauninājumā – vo -
kāli instrumentālā mūzikas pulciņā: apgūt ritma sišanu uz kahona, kā
arī basģitāras un akustiskās ģitāras spēli. Pulciņa apmeklēšanai nav ne -
pieciešama mūzikas izglītība, tikai vēlēšanās un interese. Lai attīs tītu bēr -
nos ritma izjūtu, koordināciju un izkoptu kustības, stāju piedā vā jam de -
ju nodarbības ar ritmikas elementiem deju ritmikas pulciņā «Vara vīk -
s ne». Teātra mākslu, improspēles, jampadračus un rumbas so ļus var ap -
gūt  bērnu un jauniešu improvizācijas teātra pulciņā «Pie tu  ras punkti».

Darbojas vairāki vizuālās un vizuāli lietišķās mākslas pulciņi: vei do -
šanas, vizuālās mākslas pulciņš «Ota», dažādas mākslas tehnikas
interjera dizainā, aušanas pulciņš stellēs «Trizuļi». Tehniskās mode -
lē  šanas pamatprasmes var apgūt 1.–4. klašu tehniskās modelēšanas
pul ciņā. Tāpat tiek piedāvāts pulciņš ar sportiskiem elementiem «Esi
ve  sels un aktīvs». Jauniešu darbs tiek īstenots divos pulciņos – ne for -
mā lās izglītības klubiņos «Kāpnes» un jauniešu kulinārijas pulci ņā
«Go tovs», var iegūt zināšanas un praktisku pieredzi pasākumu un pro -
jek tu plānošanā un organizēšanā, piedalīties semināros un diskusijās,
pašiem rīkot konkursus, piedalīties un organizēt labdarības akcijas un
darīt daudzas citas jauniešiem interesantas lietas. Par visu redzēto un
dzirdēto izteikt savu viedokli, apgūt pirmās iemaņas žurnālistikā var
iemācīties žurnālistikas pulciņā. 

Lai dažādotu brīvā laika centra iespējas un aktivitātes, ir papla ši -
nā ta materiālā un inventāra bāze. Jaunatnes inventāra projekta «Pietu -
ras punkti» ietvaros iegādāts mazvērtīgais inventārs kulinārijas no -
dar bībām, sporta un radošajām aktivitātēm.   

Grupas vēl tiek komplektētas, tāpēc gaidām jaunus pulciņu dalīb -
niekus. Aktivitātes Maltas Bērnu un jauniešu centrā ir bez maksas
ikvienam interesentam. Pulciņu nodarbību laiki un aktuālā informā -
cija – mājaslapās www.malta.lv, www.facebook.com/MaltasBJC/,
www.draugiem.lv/malta/. Inta Bule, 

Maltas Bērnu un jauniešu centra metodiķe

Maltas PII «Dzīpariņš» septembris
aizvadīts, aktīvi darbojoties

Maltas Mūzikas skolas audzēkņu rudens skaņas
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Maltas vidusskolā – ziedu rota
Latvijai un Sporta diena
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No 1. līdz 14. jūnijam Maltas
vidusskolā sākumskolas skolē -
niem bija iespēja piedalīties
vasaras atpūtas nometnē «Saule,
Zeme, Ūdens», kuru šoreiz apmek -
lēja 78 skolēni. 

Bērniem tika rīkotas dažādas
aktivitātes. Katra diena sākās ar
rīta rosmi, moderno deju ritmiem,
kolektīva iepazīšanos un saliedē -
šanas rotaļām. 

Nometnes dalībnie ki piedalī -
jās dažādās radošās darbnīcās: mu -
zi cēja, veidoja no pa pīra un filca
puķes, cepures, me daļas, zīmēja
ar krāsainajiem krītiņiem uz as -

fal ta «Maltai 80». Notika arī Spor -
ta diena, kur bērni varēja piedalī -
ties stafetēs, spēlēs un dažādās
citās sportiskās aktivitātēs. 

Maltas pagasta bibliotēkā sko -
lēni apmeklēja atraktīvu pēcpus -
dienu bērniem «Sveika, mīļā va-
sariņa!», kur piedalījās dažā dās
literārās aktivitātēs. Mākslas sko-
lotāju vadībā bērni zīmēja Maltas
ciematu. Skolēnu darbus varēja
apskatīt Maltas 80. dzim šanas die -
nas pasākumā pie Maltas Bērnu
un jauniešu centra. 

Tāpat skolēni brauca ekskursi -
jās: apmek lēja Aglonas kara mu -

ze ju, Aglonas baziliku, Karaļa kal -
nu. Viesojās pie keramiķiem Aiva -
ra un Vēsmas Ušpeļiem, kur ap-
skatīja keramikas izstrādājumus,
gleznas un paši arī labprāt darbo -
jās ar mālu.

Pēc aktivitātēm skolēnus gai -
dīja siltas un garšīgas pusdienas.
Nometnes noslēgumā notika dis-
kotēka. Skolēni saņēma diplomus
par aktīvu darbošanos. Visas die -
nas aizritēja jautrā, darbīgā un
drau dzīgā atmosfērā.

Sākumskolas skolotājas 
Marija Kleina un 

Vita Martinova

Atceroties vasaras nometni «Saule, Zeme, Ūdens»
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«Maltas Ziņas»

Muzejā – maltēniešu
vaļasprieku izstāde

Maltas jubilejas gadā Maltas
vēstures muzejā skatāma maltēniešu
vaļasprieku izstāde. 

Līdz 27. oktobrim apskatāma
Vitālija Skudras un Marijas Tru -
sovas numismātikas kolekciju un
Viktora Koroļonoka koka izstrā-
dājumu izstāde. 

Tikšanās ar izstādes autoriem
notiks 5. oktobrī pulksten 15.00.
Laipni aicināti visi interesenti!

Ik rudeni, kad takas un celiņi
piebirst lapām, pienāk Dzejas die -
nas. Šogad uz Dzejas dienu pasā -
kumu Maltas pagasta bibliotēkā
aicinājām dzejnieci Līviju Liep-
druvieti. Viņa ir skolotāja Rikavas
pamatskolā, kur bērniem māca
latviešu valodu un literatūru, kris -
tīgo mācību un ētiku.

Maltā viņa viesojās kopā ar
bērnu vokālo grupu no Rikavas
pamatskolas un mūzikas skolotāju
Aiju Cīruli-Leidumu. Dziedošie
bērni mūzikas skolotājas klavieru
pavadījumā skandēja dziesmas ar
autores vārdiem. Latgales Kultū -
ras centra izdevniecībā iznākusi
Līvi jas Liepdruvietes dzejoļu grā-
mata bērniem «Nu, paskat!». To
šajā tikšanās reizē kopā ar autori
iepazina Maltas vidusskolas trešo
klašu skolēni ar skolotājām Valiju
Rudzišu un Eviju Šarovu. Tieko -
ties ar pieaugušo auditoriju, dzej-
niece iepazīstināja ar savu dzeju,
tās tapšanu, ģimeni, dzimtas sak -
nēm. Ielūkojāmies arī kādā foto -
attēlā, kas ir publicēti viņas grā -
matās. Ieklausījāmies arī vēl ne-
publicētu dzejoļu rindās.

Mazajā, krāsainajā grāmatiņā
apkopoti 27 dzejoļi gan latviešu

literārajā, gan latgaliešu valodā.
Sirsnīgi, asprātīgi, dzīvespriecīgi
– šie vārdi vispārliecinošāk rak -
s turo jaunajā bērnu lirikas krāju -
mā apkopotos dzejoļus. Grāmata ir
do māta pirmsskolas un sākumsko -
las vecuma bērniem. Skaistās ilus -
trā  cijas un oriģinālo grāmatas vā -
ka zīmējumu radījuši Līvija Liep-
druvietes meita Irīna un mīļie maz -
bērni Aleksandrs, Annamarija un
Timurs. Autorei ir iznākušas sešas
dzejas grāmatas. Viņas dzeja stās -
ta par dabas skaistumu, dzimto

pusi, mīlestību, dzīves filozofiju.
L. Liepdruviete ir ne tikai daudzu
dzejas almanahu «Rēzekne» līdz -
autore, bet arī palīdz dzejniecei
Olgai Orsai sastādīt šo dzejas krā -
jumu. Ir nodarbojusies arī ar citu
autoru atdzejošanu. 

Paldies visiem pasākuma da-
lībniekiem par atsaucību un pie-
dalīšanos Dzejas dienu pasākumā!
Jauku rudeni visiem dzejas mīļo-
tājiem!

Elvīra Pinka, 
Maltas pagasta bibliotekāre

Maltas  vidusskola – projektā 
«Kompetenču pieeja mācību saturā»

2017. gada pavasarī Maltas vidusskolas pedagogi piedalījās pro -
jekta «Kompetenču pieeja mācību saturā» pirmajās aktivitātēs. Mū -
su skola ir to 100 Latvijas skolu vidū, kurās tiks aprobēts jaunais
mācību saturs un kurās to pārveidos atbilstoši mūsdienīgas izglītības
prasībām. 

Projekta mērķis ir īstenot mācības tā, lai skolēni spētu ne tikai
iegūt zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi pielietot, bet arī
attīstītu vēlmi un spēju mācīties visu mūžu. Projektā tiek izstrādāts
jauns, mūsdienu prasībām atbilstošs mācību saturs. Šī satura izstrāde
ir VISC (Valsts izglītības un satura centra) atbildība. Skolām, arī Mal tas
vidusskolai, savukārt jāizmēģina jaunais mācību saturs un jāpārveido
mācību process tā, lai jaunā mācību satura apguve būtu iespējama. 

Obligātā mācību satura ietvars jau izstrādāts. 25. septembrī tas ti -
ka nodots publiskajai apspriešanai. Jaunajā standartā sevišķi tiek
uzsvērtas izmaiņas mācību darbā. Tiek izcelta «mācīšanās iedziļinoties»
un četri tās elementi. Centrā ir skolēna mācīšanās. Lai skolēna
mācīšanos veidotu jēgpilnāku, tiek izstrādāts ne tikai jauns mācību
saturs, bet pārveidots mācību process, kur jāmainās arī skolai kā
organizācijai. Skolai arvien vairāk jākļūst par tādu organizāciju, kurā
pieaugušie mācās viens no otra.

Lai skolā varētu ieviest jaunās pārmaiņas, Maltas vidusskolā tika
izveidotas četras mācību satura aprobācijas komandas – pirmsskolas,
1.–6. klašu, 7.–9. klašu un vidusskolas. Tajās kopā ir iesaistīti 27 pe -
dagogi, kas regulāri piedalās tālākizglītības pasākumos. Viņu uzde -
vums ir ne tikai sākt ieviest savā darbā jauno saturu, bet arī iepazīs -
tināt pārējos skolas pedagogus ar visām novitātēm. Septembrī uz
mācībām brauca 1.–6. klašu un vidusskolas aprobācijas komandas.
(Par projektu vairāk var uzzināt www.skola2030.lv)

Sandra Štekele, 
Maltas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

Atsākusi darbu Maltas pagasta
iedzīvotāju konsultatīvā padome
Lai labāk iepazītu Maltas pagasta organizāciju un iestāžu darbu,

konsultatīvās padomes locekļu tikšanās noritēja radošā gaisotnē –
Maltas Bērnu un jauniešu centra telpās. Katra nākamā tikšanās
varētu noritēt citā iestādē – ar tādu priekšlikumu sēdes vadītājs Juris
Dombrovskis aicināja Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās
padomes locekļus atsākt darbu pēc vasaras pārtraukuma. 

Vispirms tika izvērtēts iepriekš paveiktais un ierosinātais, pārru -
nāti jautājumi par joprojām pastāvošajām problēmsituācijām sakarā
ar ārkārtas situāciju Rēzeknes novadā lauksaimniecībā pēc ilgstošajām
lietavām. Padome vienojās vērsties Maltas pagasta pārvaldē ar priekš -
likumu inspicēt meliorācijas grāvju esošo situāciju Maltas ciemā un
rast iespēju veikt grāvju kopšanu, kas negatīvi ietekmē lauksaimniecības
zemju un privātīpašumu applūšanu.

Sēdes laikā tika pārrunāti lielākie Maltas pagastā rīkotie sporta un
kultūras pasākumi vasarā. No iedzīvotāju, organizatoru un ciemiņu
puses atzinīgi tika novērtēts Maltas ciema 80. gadadienai veltītais pa -
sākums. Kā ieteikums tika minēts iedibināt ciemata svinības kā tradi -
cionālu pasākumu un piedāvāt plašākas un kvalitatīvākas tir gošanās
iespējas. 

Sēdē tika izskatīta iedzīvotāju sūdzība par sporta pasākumu ne pie -
tiekamu atspoguļojumu masu medijos un afišu trūkumu, kas iedzī -
votājus informētu par norisēm Maltas daudzfunkcionālajā zālē. Pado -
me vienojās informēt sporta pasākumu organizatorus par šo iedzī vo -
tāju vēlmi, izvietot afišas uz informācijas stendiem un regu lāri iesūtīt
Maltas pagasta mājaslapai informāciju par sporta pa sākumiem. 

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome aicina iedzīvotājus
paust savu viedokli, sūdzības un interesējošos jautājumus, vēršoties
pie iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvjiem.

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sastāvs
(malta@rezeknesnovads.lv): padomes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis
(juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv), priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Šaudiņš, padomes sekretāre Inta Bule, padomes locekļi: Marija Pod -
nieka, Larisa Borisova, Lija Kļaviņa-Lozda, Alla Mogiļnaja, Jānis
Prančs, Anita Purviņa, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Sandra
Štekele, Marija Trusova. Nākamā konsultatīvās padomes sēde notiks
4. oktobrī.

Inta Bule, 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sekretāre

Dzejas diena ar Līviju Liepdruvieti Maltas bibliotēkā
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Rēzeknes novada pašvaldība
sadarbībā ar Latgales fotogrāfu
biedrību no 6. līdz 8. oktobrim
rīko jau otrās Fotodienas, kurās
piedalīsies profesionāli fotogrāfi
un foto entuziasti no visas Latvijas.
Šoreiz fotogrāfi aicināti iemūžināt
rudens krāšņumu un daudzveidību
Rēzeknes novada ziemeļu pusē –
Ozolaines, Mākoņkalna, Lūznavas,
Feimaņu un Maltas pagastā.

Foto dienas sāksies 6. oktobra
pēcpusdienā, kad pēc iekārtoša -
nās naktsmītnēs Ozolaines pagasta

Liepu pamatskolā notiks pasāku -
ma atklāšana, fotografējamo pa -
gastu sadale un iepazīšanās ar gi -
diem – vietējiem iedzīvotājiem, ku -
  ri turpmākajās dienās fotogrā -
fiem parādīs interesantākās vietas,
ēkas, latgaliskās tradīcijas, dabas
bagātības un cilvēkus. 

Arī sestdien visas dienas ga -
rumā fotogrāfiem būs iespēja ap-
liecināt savu talantu, prasmes un
neparasto redzējumu, iemūžinot
rudens mozaīkas izvēlētajos Rē-
zeknes novada pagastos.

Gan piektdienas, gan sestdie -
nas vakarā plānotas dažādas lek ci -
jas, prezentācijas un diskusijas par
daudzpusīgo foto mākslu. Nakts -
mītnes un ēdināšanu Fotodienu
da lībniekiem nodrošinās Rēzeknes
novada pašvaldība. 

Sagaidot Valsts svētkus, Foto -
dienu darba «augļus» varēs apska -
tīt izstādēs katra ie saistītā pagasta
kultūras namā, kā arī Rēzeknes
novada pašvaldības administrāci -
jas ēkā Rēzeknē.

Arī Maltā notiks fotodienas «Rudens mozaīka» 
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Lauku atbalsta dienesta Aus-
trumlatgales reģionālā Lauksaim-
niecības pārvalde apstiprināju si
projekta pieteikumu «Akustiskās
sistēmas un apgaismojuma no-
drošinājums pasākumu kvalitātes
uzlabošanai» (Nr.17-01-AL15-
A019.2202-000014), kas tika ie-
sniegts ELFLA Latvijas Lauku at -
tīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākuma «Darbī -
bas īstenošana saskaņā ar sabied -
rības virzītas vietējās attīstības stra -
tēģiju» ietvaros. Projektu konkursu
izsludināja biedrība «Rēzeknes ra -
jona kopienu partnerība».

2015. gadā Maltas vidusskolas
rekonstrukcijas ietvaros tika iz -
būvēta kopējā infrastruktūra, t.sk.
aktu zāle, kuru aktīvi izmanto
Maltas Mūzikas skolas, vidussko -
las, novada pasākumu rīkošanai.
Pateicoties projektam, aktu zāle
tiks nodrošināta ar pienācīgu

akustisko un apgaismojuma sis -
tēmu. Tiks iegādāts un uzstādīts:
skaņu aparatūras komplekts, t.
sk. 2 aktīvās akustiskās sistēmas
un audio multikors – daudzdzīslu
kabelis, ar kuru tiek nodrošināta
skaņu pults regulēšana no zāles
(ar šo sistēmu tiks nodrošināta
kvalitatīva skaņa pasākumu laikā);
skatuves gaismu stangas, uz kurām
dažādā augstumā tiks stiprinātas
gaismu iekārtas; gaismu iekārtas,
t.sk. 16 stara prožektori, gaismu
regulēšanas dimmeris un gaismu
vadības pults. Tas viss ļaus vizuāli
vieglāk un patīkamāk uztvert uz
skatuves notiekošo. 

Projekta attiecināmās izmak -
sas ir 8987,11 eiro, no kurām pu b -
liskais finansējums ir 8088,40
eiro. Līdzfinansējumu 898,71 eiro

nodrošinās pašvaldība.
Tāpat jau tika ziņots, ka at -

balstīts arī projekts «Āra trenažieru
laukuma ar atpūtas zonu izveide
Maltas pagastā» (Nr.17-01-AL15-
A019.2203-000004). Laukumu plā -
nots iekārtot Skolas un F. Trasu -
na ielu krustojumā, blakus PII
«Dzīpariņš». Teritorijā tiks ierīko -
ta atpūtas zona, izbūvējot gājēju
celiņu un uzstādot 2 soliņus un 
2 atkritumu tvertnes, kā arī 16 āra
trenažieri, tādējādi piedāvājot lau-
kuma apmeklētājiem vietu fizis-
kajām aktivitātēm. Āra trenažieru
laukums ar atpūtas zonu būs pie-
ejams bez maksas visiem intere-
sentiem.

Vairāk informācijas pie pro -
jek tu koordinatores Irinas Orlov-
s kas (tālr. 64634368).

7. oktobrī – Rudens tirgus Borovajā
Klāt rudens ar bagāto krāsu, smaržu un garšu buķeti. Sane -

sīsim, savedīsim to visu 7. oktobrī Maltā – «Rudens tirgū Boro -
vajā», kas apmeklētājus gaidīs jau no plkst. 12.00. 

Tirgus ir vieta, kur cilvēkiem satikties, parunāties, iepazīties,
uzzināt ko jaunu un, protams, pirkt un pārdot. Arī  Maltā (senāk
Borovajā) tirgojās. Lai šis prieks dubultotos, pacentīsimies radīt
seno tirgus noskaņu kā Borovajas laikos, kur satikās dažādi
cilvēki, kultūras, katra ar savām muzikālajām krāsām, kulinārajām
īpatnībām un garšām. 

Pārdevēji, mājražotāji un amatnieki mīļi lūgti ar visa veida
produkciju un izstrādājumiem pieteikties tirdzniecībai, zvanot uz
tālr. 26117782 (Elīna, Maltas KN vadītāja) vai rakstot uz 
e-pastu: elinaprusaka@inbox.lv.

Atbalstīts projekts par akustiskās sistēmas 
un apgaismojuma nodrošinājumu
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