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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Radošu jauno 2018./2019. mācību gadu! 
Tuvojas jaunā mācību gada sākums. Kāds tas būs, lielā mērā at-

karīgs no mums katra. Maltas vidusskola, kā arī tās struktūrvienība
Liepu pamatskola gatavojas jaunam darba cēlienam. 

Šajā mācību gadā vidusskolā mācīsies 540 skolēni un 15 pirms -
skolas bērni. Mācības 10. klasē uzsāks 20 skolēni, 1. klasē – 
26 skolēni. Tiks izveidoti 36 klašu komplekti. Ir licencētas un akre-
ditētas 10 mācību programmas. Strādās 83 pedagogi, kuri pastāvīgi
izglītojas.

Maltas vidusskolas ilggadējais mājturības un tehnoloģiju sko-
lotājs, rotkalis Rihards Ciblis ar šo mācību gadu dodas pelnītā at -
pūtā. Viņa darba stāžs skolā ir 45 gadi. 25 gadus skolotājs nodarbojās
ar rotkalšanu un izveidojis vidusskolā rotkaļu studiju «Dzeļi». Pal-
dies skolotājam par ieguldīto darbu! Rotkalšanas tradīcijas skolā
turpinās skolotājs Gunārs Vjakse.

Prasība pēc jaunām prasmēm dzīvei mūsdienu sabiedrībā, pār-
maiņām skolā rada nepieciešamību skolotājiem aktīvi iesaistīties
un līdzdarboties dažādos projektos: «Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs», «Kompetenču pieeja mācību
saturā», «Romi Latvijā» un «Atbalsts izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai». 

Jaunajā mācību gadā skola iesaistīsies Izglītības kvalitātes valsts
dienesta īstenotajā ES fonda projektā «Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai», kurā tiks sniegts individuāls atbalsts
bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma
dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un
dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr
galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības
sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, vei-
dojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Mācību kabineti ir aprīkoti ar mūsdienīgām informācijas tehno-
loģijām, nomainītas mēbeles. Izveidots jauns interaktīvs kabinets,
kur skolēni varēs darboties, izmantojot jaunākās IKT. Ir radīti visi ie-
spējamie apstākļi, lai darbotos radoši. Radošu jauno 2018./ 2019.
mācību gadu! Lai tas nāk ar jaunām cerībām, zināšanām un sapņiem!

Maltas vidusskolas administrācija

26. augustā «Latvijas Radio 1» bija klausāms (un arī arhīvā
atrodams jebkurā laikā) raidījums «Latvijas pērles», kura tēma
bija «Rosīgais ciems Borovaja (Malta) ceļā Sanktpēterburga–Var-
šava». Tajā Maltas Vēstures muzeja vadītāja Silvija Pīgožne vēstīja
par Maltas, agrākās Borovajas, veidošanos un zirgu pasta stacijas dar-
bību. Tāpat muzejā raidījuma veidotāji aplūkoja Maltas pagasta iedzī-
votāju sadzīves priekšmetus un šīs puses mākslinieku darinājumus,
uzklausot arī izsmeļošu muzeja vadītājas stāstījumu.

Maltas BJC vasarā īstenoja
četru dienu pašizaugsmes apmā-
cību ciklu jauniešiem «Mērķē aug-
stāk!», bet 14. augusta rītā 18 aktī -
vākie un drosmīgākie Maltas, Kau-
natas, Feimaņu pagasta jaunieši
devās izaicinājuma braucienā ar
laiviņām pa Rēzeknes upi. 

Laivošanu uzsākām Sprūževā.
Pirmais posms bija vieglāks un
ūdeņiem bagātāks, tomēr jau nā-
kamais pēc atpūtas pieturā – viesu
namā «Zaļā sala» – nesa pārbau-
dījumus: laivu pārcelšanu un pār-
vilkšanu pāri nogāztiem kokiem
un niedru saaugumiem, akme-
ņiem un sēkļiem. Šovasar mūs lu-
tina ļoti silts laiks, kas, savukārt,
ir samazinājis ūdens līmeni upēs.

Laivojot projekta dalībnie-
kiem bija iespēja saliedēties savā
starpā, vienojoties par racionālāko
lēmumu, gūt pieredzi sadarbībā
ar apkārtējiem un iepazīt vienam
otru, iegūt jaunas prasmes un ie-

maņas. Laivošana pa upi bija brī-
nišķīga iespēja jauniešiem arī pār-
baudīt savas fiziskās spējas un at-
tapību. Prieks un gandarījums par
jauko jauniešu grupiņu, kas pie-
teicās projektā, pieņēma izaicinā-
jumu un tika galā ar dažādām grū-
tībām! Lielākā daļa jauniešu
atzina, ka labprāt atkārtotu laivo-
šanas braucienu. 

Iniciatīvu projekts tika reali-
zēts ar Rēzeknes novada pašval-
dības Izglītības pārvaldes finan-
sējumu, Maltas pagasta pārvaldes
līdzfinansējumu un pateicoties
Maltas pagasta šoferītim Aleksan-
dram Safonovam, kā arī smailīšu
nomas organizācijai «Mirka».

Inta Bule, Maltas Bērnu
un jauniešu centra metodiķe

BJC īstenots projekts «Vasaras piedzīvojums
Rēzeknes upes līkločos»

No 31. jūlija līdz 2. augustam
Rojā notika ikgadējais turnīrs fut-
bolā «Baltic sea cup–2018». Tur-
nīrs norisinājās U–15 vecuma
grupā, un tajā piedalījās Maltas
FK «Saules puikas».

Visā turnīrā piedalījās sešas
komandas, kuras spēlēja pēc riņķa
sistēmas, un pēdējā sestā spēle no-
teica komandas kopvērtējuma vie -
tu turnīrā. Grupu turnīrā Maltas
jaunie futbolisti pieveica «Super-
nova Rīga» (2:1), «Irbis Estonija»
(4:1), «Jūrmala SS» (2:0), nospē-
lēja neizšķirti 1:1 ar «Dinamo Rī -
ga» un ar 0:1 zaudēja «Dinamo
Minska». Finālā FK «Saules pui-
kas» ar rezultātu 0:2 zaudēja «Di-
namo Minska» un kopvērtējumā
izcīnīja 2. vietu, trešajā vietā ierin -
dojās «Dinamo Rīga». Maltas ko-

mandas vārtsargs Valentīns Urža
tika atzīts par visa turnīra labāko
vārtsargu. FK «Saules puikas» pa-
teicas Maltas pagasta pārvaldei un

pārvaldes vadītājam Vitālijam
Skudram par piešķirto transportu.

Aleksandrs Boroduļins, 
FK «Saules puikas» treneris

FK «Saules puikas» – 2. vieta

Vasaras sākumā Maltas Mū-
zikas skolā bija iestājpārbaudī-
jumi spēlēt, muzicētgribošajiem
pirmklasniekiem. Šobrīd šajā mā-
cību gadā iestājušies pieci izglī-
tojamie. 

Mums liels prieks par to, tomēr
gribētu aicināt 1., 2., 3. un pat 
4. klašu skolēnu vecākus izmantot
šo brīnišķīgo iespēju saviem bēr-
niem. Profesionālā ievirze mūzikā

ir par brīvu! Nāc un mācies, izglī-
tojies, paplašini savu redzes un va-
rēt prasmju loku. Pateicoties Rēzek -
nes novada pašvaldības atbalstam,
tā ir vienreizēja iespēja. Citur Lat-
vijā šāda izglītība maksā septiņus,
desmit, 15 un pat 20 eiro mēnesī! 

Mēs visus muzicēt gribošos lab-
prāt aicinām pie mums – visās mū-
zikas specialitātēs – stīgu (vijole,
ģitāra), taustiņinstrumentu (klavie-

res, akordeons), pūšaminstrumen-
tu (klarnete, trompete, saksofons,
flauta). Konsultācijas notiek jau no
20. augusta līdz septembrim no
plkst. 10.00 līdz 14.00. Papildu uz-
ņemšana visās specialitātēs ilgs līdz 
7. septembrim. Gaidīsim ciemos un
radošu, panākumiem bagātu jauno
2018./ 2019.  mācību gadu!

Normunds Štekels, Maltas
Mūzikas skolas direktors

Maltas Mūzikas skolā – papilduzņemšana
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Muzejs popularizē Maltu «Latvijas Radio 1»
ēterā un saņem dāvinājumu

29. augustā Maltas Vēstu-
res muzejs saņēma unikālu dā-
vinājumu – fotogrāmatu «Lat-
vijai 100». Tai fotogrāfijas iesū-
tījuši vairāk nekā 1200 līdzau-
tori, tostarp mūsu muzejs. Maltā
ieradās grāmatas sastādītājs, fo-
togrāfs, Latvijas Ārstu biedrības
prezidents Pēteris Apinis, pro-
jekta vadītāja Aiva Stiprā un Sa-
eimas deputāts Jānis Trupov-
nieks. Viņus sagaidīja gan muze-
ja kolektīvs (foto sūtītāji), gan

pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra, gan pagasta iestāžu – Mū-
zikas skolas, BJC un PII – vadītāji. Klātbija arī Klāra Kondrovas kundze,
kura atgādināja par sadarbību ar P.Apini, tostarp cīņu par Maltas me-
dicīnas iestāžu pastāvēšanu, un piebilda: «Priecājos ar tik vērtīgu grā-
matu  mūsu Maltā redzēt dižgaru, kas daudz darījis Latvijas un tās
medicīnas labā.» Savukārt P.Apinis Klāras kundzi nosauca par vienu
no dzelžainākajām slimnīcu vadītājām Latvijā! (Vairāk lasiet 5.lpp.)

No 3. līdz 28. septembrim Maltas Vēstures muzejā apskatāma
ceļojošā izstāde «Pāri slieksnim». Tā ir veltīta 1917. gadā Rēzeknē
notikušā Pirmā Latgales kongresa simtgadei. Izstādi veidojuši Latgales
Kultūrvēstures muzeja darbinieki. Rit Latvijas simtgades gads, un
visi laipni aicināti ieskatīties mūsu vēstures lappusēs – gan šajā izstādē,
gan tagad Maltas muzejā aplūkojamajā grāmatā. (Par tās iegādi – cena
mazumtirdzniecībā 78,40 eiro – vairāk var lasīt www.latvija100.lv.)

Pateicoties «Rēzeknes rajona kopienu partne-
rība» rīkotajam projektu konkursam, Maltas pa-
gastā tika realizēts ES Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts pro-
jekts Nr.17-01-AL15-A019.2202-000061 «Apgais-
mojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzla-
bošanai Maltas kultūras namā».

Pateicoties projektam, Maltas kultūras nama
(KN) zāle tika nodrošināta ar jaunu apgaismojuma
sistēmu. Tika iegādātas un uzstādītas zāles priekš-
gaismu un skatuves stangas, kā arī 8 stara prožektori,
gaismu regulēšanas dimmeris un gaismu vadības
pults. Tas viss ļaus vizuāli vieglāk un patīkamāk uztvert
uz skatuves notiekošo. Nodrošinot KN zālei pienā-

cīgu apgaismojuma sistēmu, turpmāk tiks piedāvāta
kvalitatīvāka dažādu koncertu, festivālu un citu pasā -
kumu norise, kā arī sniegta iespēja radoši izpausties
mākslinieciskiem kolektīviem. Jauns aprīkojums
būs pieejams Rēzeknes novada iedzīvotājiem, kā arī
citu novadu, pilsētu un sadarbības projektu laikā
citu valstu iedzīvotājiem. Projekta kopējās izmaksas
– EUR 6977,76. No tām EUR 4486,92 ir ELFLA
publiskais finansējums un EUR 2490,84 –pašvaldī-
bas finansējums. (Vairāk informācijas – pie projektu
koordinatores Irinas Orlovskas, tālr. 64634368.)

Realizēts projekts par apgaismojuma uzlabošanu Maltas KN
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29. septembrī plkst. 10.00 «BOROVAJAS TIERGS
MALTĀ». Tirdziņš «Lobs lobam», koncertprogramma,

rudens labirints bērniem, kulinārais mantojums.
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