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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

2019. gada 6. septembris

Reģistrācijas numurs 40900027426

Maltas vidusskolā mācības uzsāk 455 skolēni

Lai arī daudzviet Eiropā mācību gada pirmā diena ne ar ko īpašu neatšķiras
no ikdienas, Latvijā tā vēl arvien ir svētku
diena gan ar mājīguma un ģimeniskas kopienas sajūtu, gan ar lepnumu par piederību savai valstij. Sudrabaini skanīgi
jaunais mācību gads tika iezvanīts visās 17 Rēzeknes novada skolās. Novada lielākās – Maltas vidusskolas izgreznotais skolas zvans bija uzticēts pirmklasniecei Danielai Gromovai un 12. klases skolniekam Armandam Taškānam
(attēlā).
Maltas vidusskolas 455 skolēni uz svinīgo brīdi bija pulcējušies skolas pagalmā.
Vēl vasarīgi karstās saules stari visspožāk
apmirdzēja 45 pirmklasniekus ar zeltainiem baloniem rokās. Maltas vidusskolā
šogad būs trīs pirmās klases – a, c un b
klase, kurā tiks īstenota mazākumtautību
izglītības programma.
Audzēkņus ar sirsnīgiem vēlējumiem
uzrunāja skolas direktore Vinera Dimpere,
Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastu apvienības vadītājs Edgars Blinovs,

Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs
Skudra, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, kā arī Rozentovas Romas katoļu draudzes prāvests
Rinalds Broks, kurš uzsvēra ikdienā mazāk
dzirdētu domu: aicināja ikkatru no skolēniem nebaidīties izcelties – ar savām zināšanām, prasmēm, talantu, skolotājus – izcelties ar erudīciju un atraktivitāti: «Lai

šis jaunais mācību gads ir Dieva svētīts, jo
skola izglīto prātu, bet Dievs ir tas, kas izglīto dvēseli!».
Kā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas provizoriskie dati, 2019. gada 2. septembrī jauno mācību gadu sāka aptuveni
215 000 skolēnu, savukārt Rēzeknes novadā skolas solā sēdās 2008 skolēni (1874
vispārizglītojošajās skolās un 134 Rēzek-

«Dzīpariņā» sāk īstenot pirmsskolas izglītības vadlīnijas

Aizvadīta skaista vasara, kas
ļāvusi piedzīvot daudz interesantu
mirkļu. Un atkal ieejam rudenī,
un ir klāt Zinību diena. Laikam
šis ir viens īpašs gada datums un
mēnesis, kas daudziem no mums
sākas ar apņemšanos – šis mācību gads būs vēl veiksmīgāks,
jo ieguldījums ikdienas mācību
darbā būs vēl nopietnāks, atbildīgāks.
Jau šogad bērnudārzos audzēkņi mācīsies citādi nekā līdz

šim, jo Latvijā sāk īstenot Valsts
pirmsskolas izglītības vadlīnijas,
tāpēc pārmaiņas skars visus bērnudārzus. Startējam ar Kompetenču pieeju mācību saturā.
Bet pagaidām – ar krāsainiem
ziediem rokās Maltas PII «Dzīpariņš» durvis ver 105 bērnudārznieki, kas darbosies kopumā piecās grupiņās. (Attēlos – Zinību dienas pasākumā grupiņa «Kāpēcīši», un Bitītes lomā iejutusies
mūzikas skolotāja Edīte Kroiče.)

Kā jau ierasts, septembrī svinēsim
Tēva dienu, rīkosim Sporta dienu,
daudz darbosimies dabā, pētot,
vērojot, eksperimentējot...
Pa vasaru esam atjaunojuši
otru āra nojumīti, esam uzstādījuši divstāvu gultām aizsargbarjeras, pielabojām, piekrāsojām, lai
mums visiem būtu koši, mājīgi
un patīkami strādāt, mācīties, darboties...
Maltas PII «Dzīpariņš» vadītāja
Alīna Čistjakova

Katru mācību gadu uzsākot,
arī Maltas Mūzikas skola ver savas durvis vaļā visiem spēlēt gribošajiem bērniem. Atgādinām, ka
vēl ir brīvas vietas, tādēļ gaidām
septembra sākumā visus interesentus uz papilduzņemšanu.
Šī gada jūnija sākumā notika
jauno talantu uzņemšana Maltas
Mūzikas skolā. Iestājās 14 jaunie
muzikanti (2 spēlēs akordeonu,
2 vijoli, 4 ģitāru, 2 flautu, 2 klavieres un 1 saksofonu) – no Kaunatas

pagasta 1, no Ozolaines 1; no Silmalas 2; no Maltas pagasta – 10!
Skolā skolēni mācās pavisam
7 mūzikas instrumentu specialitātēs. Lielu paldies vēlos teikt
mūsu skolas pedagogu kolektīvam par viņu mērķtiecīgu, kvalitatīvu, apzinīgu pienākumu veikšanu, mācot jaunos talantus.
Mācības profesionālajā ievirzē
visā Latvijā ir par maksu, tomēr
pateicoties Rēzeknes novada pašvaldībai, kas ir skolas dibinātājs,

mācības Maltas Mūzikas skolā ir
par brīvu. Skolā mācību telpas ir
sagatavotas jaunajam mācību gadam, arī mūzikas instrumenti noskaņoti un ir gatavi darbam.
2. septembrī notika mācību
gada atklāšanas koncerts Maltas
vidusskolas lielajā zālē. Lai mums
visiem veicas un izdodas jaunajā
mācību gadā!
Ar laba vēlējumiem –
skolas direktors
Normunds Štekels

Mūzikas skolā uzņemti 14 jauni audzēkņi

nes novada speciālajā pamatskolā), starp
tiem 170 pirmklasnieki, bet 10. klasēs mācības sāka jaunie 97 vidusskolēni. Jau tradicionāli katrs pirmklasnieks saņēma Rēzeknes novada pašvaldības dāvinājumu
21 eiro vērtībā – mugursomu ar mācību līdzekļiem.
(Fragments no Annas Rancānes raksta
www.rezeknesnovads.lv, autores foto)

Maltas BJC realizēti
divi projekti jauniešiem

Vasaras izskaņā Maltas Bērnu un jauniešu centrs realizēja divus
projektus: aktīva dzīvesveida projekts «Esi kustībā» (23. augustā) un
neformālo apmācību projekts «Asmu Latgalīts» (no 27. līdz 29. augustam). Kopumā apmācībās piedalījās 28 jaunieši vecuma grupā no
12 līdz 21 gadam.
Projektā «Esi kustībā» 18 Maltas, Lūznavas un Silmalas jaunieši
aktīvi un aizrautīgi pavadīja dienu ūdens tūrisma attīstības centrā
«Bāka», gleznainā Lubānas ezera krastā, ļaujot apgūt jaunas iemaņas
vasaras sporta veidos un laivošanu ar SUP dēļiem un smailītēm.
Projekta «Asmu Latgalīts» pirmajā dienā jaunieši devās apskatīt
un iepazīt podnieku Ušpeļu dzimtas darbnīcu, apmeklēja «Kroma
kolnu» un «Andrupenes lauku sētu» (muzeja vadītāja Skaidrīte Pauliņa
radošajā darbnīcā rādīja, kā gatavot latgaliešu ēdienu – «kļockas», bet
noslēgumā jaunieši baudīja bagātīgas vakariņas (saimniece Lilita Šatilova)).
Otrajā dienā jaunieši grupās izpētīja, kāds ir «Latgalietis», veica
dažādus uzdevumus fotoorientēšanās aktivitātē pa Maltu. Pēcpusdienā
iepazinās ar Maltas Vēstures muzeja ekspozīciju un tikās ar latgalisko
tematisko lapu veidotāju «Vietējā Latgales Avīzē» Skaidrīti Svikšu,
uzzināja par latgaliešu valodas gramatikas īpatnībām un īstiem, bet
aizmirstiem latgaliešu vārdiem. Dienas noslēgumā Ivetas Alikas vadībā
jaunieši dejoja etnogrāfiskās rotaļdejas.
Trešajā dienā jauniešiem bija iespēja iepazīt Latgales vēstniecību
GORS, iemēģināt dejas soli horeogrāfijas zālē, atrast savu ideālo vietu
mazajā un lielajā zālē, ielūkoties aizskatuvē un mākslinieku istabās,
pabūt uz jumta terases. Pēc tam ar gidi Marinu Sokolovu tika izstaigātas
Rēzeknes vēsturiskās vietas un ieliņas, apmeklēta Zaļā sinagoga.
Dienas noslēgumā pie Maijas Gailumas radošajā darbnīcā tika iepazīts
Latgales «zelts» – māls, un jaunieši māla pikuci pārvērta katrs savā
«zelta zivtiņā».
Inta Bule, projektu koordinatore

Seno skolas lietu izstāde muzejā

No 16. septembra līdz 1. novembrim Maltas Vēstures muzejā būs skatāma seno skolas lietu
izstāde «Mans skolas laiks». Vēl joprojām visi aicināti atnest uz muzeju un uz laiku aizdot kādu no
mājās esošām senām skolas lietām: liecības, fotogrāfijas, diplomus, nozīmītes, rakstāmpiederumus,
apģērbu, somas, grāmatas utt. Informācija pa tālr. 64621521.
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