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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Vakance –
Maltas DzKSU valdes loceklis

Uz PSIA «Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības
uzņēmums» valdes locekļa amatu var pretendēt personas,
kuras atbilst šādām pamatprasībām:

* augstākā profesionālā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds
siltuma un ūdens inženiersistēmās tiks uzskatīts par priekšrocību);
* darba pieredze vadošā amatā;
* prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
* stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultātu sasniegšanu;
* izpratne par finanšu vadību uzņēmumā;
* labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja
argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
* teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe Cl) un labas krievu
valodas zināšanas (angļu valodas vai citu svešvalodu zināšanas
tiks uzskatītas par priekšrocību);
* teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
* pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
* pārzināt veicamā darba organizāciju un darbības principus.

Konkursā var piedalīties pretendents, kurš atbilst prasībām
un kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem
pretendentu atlases dokumentiem.
Savu pieteikumu var iesniegt līdz 2016. gada 9. maijam plkst. 10.00 (pēc plkst. 10.00 saņemtie pieteikumi netiks izskatīti). Pieteikumus var iesniegt: darbdienās no plkst.
8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00 personīgi slēgtā
aploksnē Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta
pārvaldes 15. kabinetā sekretārei vai atsūtīt pa pastu uz Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes adresi:
Skolas ielā 24, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630. Tālr.
uzziņām 64634377.
Uz aploksnes jābūt norādei «PSIA «Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums» valdes locekļa amata kandidātu atlasei», kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.

Maltēniešu panākumi un aktivitātes

Maltas vidusskolai – Būvniecības gada balva

17. martā viesnīcā «Bellevue Park
Hotel Riga» sumināti skates «Gada
labākā būve Latvijā 2015» laureāti.
Nominācijā «Pārbūve» 1. vieta
piešķirta Maltas 1. vidusskolas un
Maltas 2. vidusskolas ēkas pārbūvei
un kopējās infrastruktūras pārbūvei.
Skate notiek jau 18. reizi, objektu
novērtēšanā piedalās 39 labākie
profesionāļi un eksperti.
Projekta «Maltas 1. vidusskolas
un Maltas 2. vidusskolas ēkas rekonstrukcija un kopējās infrastruktūras rekonstrukcija» pasūtītāja ir
Rēzeknes novada pašvaldība. Tā ietvaros rekonstruēts Maltas vidusskolas pirmais korpuss un veikta otrā
korpusa vienkāršotā rekonstrukcija.
Maltas vidusskolas kopējās infrastruktūras ietvaros ir izbūvēta zāle
skolēniem fizkultūras nodarbībām,
zāle pasākumiem un skolēnu ēdināšanas bloks. Veikta arī stadiona rekonstrukcija un labiekārtošanas darbi visā skolas teritorijā.

Šīs skates bērnu un jauniešu zīmējumu konkursā «Mana novada
dārgakmens – jaunā būve» bija jāattēlo būve, kas pieteikta no novada. Tika iesniegti 176 zīmējumi no 15 dažādām skolām 11 novados. 1.–3. kla-

Publicitātes foto

2011. gada 22. decembrī tika izveidota pirmā Maltas
pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome, darbs, kurā
netiek atalgots. 2016. gada 8. martā tika ievēlēts jauns tās
sastāvs, un padomē darbosies: Larisa Borisova, Inta Bule,
Alīna Čistjakova, Juris Dombrovskis, Lija Kļaviņa-Lozda,
Anna Kupcova, Alla Mogiļnaja, Marija Podnieka, Jānis
Prančs, Anita Purviņa, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš,
Jānis Šaudiņš, Sandra Štekele, Marija Trusova.
Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana
un iesniegšana Rēzeknes novada pašvaldībai par dažādiem iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem.
10. martā tika sasaukta pirmā padomes sēde, kurā par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Marija Podnieka, par priekšsēdētājas vietnieku – Juris Dombrovskis, par sekretāri – Inta
Bule. Bet 30. martā Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā
padome pulcējās uz kārtējo sēdi, kuras laikā tika izskatīti
vairāki aktuāli jautājumi:
1) veiktas izmaiņas padomes nolikuma divos punktos:
turpmāk ir noteikts tikai minimālais padomes locekļu skaits,
un padomes sēdes sasauc tās priekšsēdētājs;
2) pieņemts lēmums no šī gada aprīļa par Maltas pagasta
ziņu publicēšanu vienu reizi mēnesī avīzē «Vietējā Latgales
Avīze»;
3) ieteikts Maltas pagasta logo izmantot pagasta ģerboni,
pievienojot uzrakstu «Maltas pagasts»;
4) pārrunāta pagasta iesaistīšanās projektu konkursos.
Atbalstīta pieteikumu iesniegšana diviem projektiem, kas būs
vērsti uz kultūrvēstures, dabas objektu sakārtošanu un teritorijas labiekārtošanu. Projekta pieteikums politiski represēto
piemiņas vietas rekonstrukcijai un labiekārtošanai jau atbalstīts
un saņemts finansējums. Darbus plānots pabeigt līdz 2016. gada
14. jūnijam;
5) izskatīta iedzīvotāju sūdzība par dažu pagasta jauniešu
uzvedību. Uzklausīta Maltas vidusskolas direktores vietnieku
informācija par audzināšanas darbu ar šiem jauniešiem.
Pieņemts lēmums uz nākamo padomes sēdi uzaicināt sociālā dienesta, bāriņtiesas un policijas pārstāvjus, lai gūtu informāciju par darbu ar šiem jauniešiem un viņu ģimenēm.
Inta Bule

Nr.1 (2016. gads)

šu grupā 3. vieta ir Elīnai Joninai no
Maltas vidusskolas, informē Latvijas
Būvnieku asociācijas pārstāve Aija
Zūle. Labākie zīmējumi tiks publicēti īpaši skatei izdotajā gadagrāmatā «Gada labākā būve Latvijā 2015».

Maltas vidusskolu rekonstrukcijas projekts ir arī starp 16 darbiem, kas
izvēlēti «Latvijas Arhitektūras balva 2016» pusfinālam. Pusfinālistus
nominēja nacionālā žūrija, tagad izvēlēto darbu vērtēšana tiks nodota
starptautiskās žūrijas rokās, bet paralēli tam ikviens var izteikt savas domas sabiedrības balsojumā līdz 18. maijam (portālā «Delfi»). Nobalsot
var vienu reizi 24 stundu laikā no vienas IP adreses.

• Marta sākumā Daugavpilī norisinājās XX reģionālais integratīvais mākslas festivāls «Nāc līdzās Latgalē!» un arī bērnu radošo darbu izstāde. Festivāla
moto – Antuāna de Sent-Ekziperī vārdi «Īsti mēs redzam tikai ar sirdi». 190 dalībnieki no visām Latgales
reģiona skolām (Daugavpils, Aleksandrova, Rudzāti,
Medumi, Tiskādi, Baltinava, Malta, Rēzekne) dāvāja
publikai krāšņu un neparastu koncertu.

• 19. martā Tilžas vidusskolā notika Balvu novada
atklātais čempionāts šahā, kurā piedalījās 30 šahisti no
Rēzeknes, Tilžas, Balvu un Rēzeknes novada. Zēnu
turnīrā 9 spēlētāju vidū galveno balvu un Balvu novada čempiona titulu ar 6,5 punktiem septiņās spēlēs
izcīnīja Edvards Štekels (III sporta klase, Rēzeknes
novada BJSS). Vīriešu turnīrā 11 spēlētāju vidū galveno balvu – Balvu novada čempiona titulu – ar 6,5 punktiem septiņās spēlēs izcīnīja Genādijs Karzinins (m/k,
Rēzeknes novads), 3. vieta D. Viļumam (I sporta klase,
Rēzeknes novads), 4.–5.vieta – 4 punkti – Anatolijam
Jasinskim (I sporta klase, Rēzeknes novads). Rēzeknes
novada BJSS šaha treneris A. Jasinskis īpašu paldies
saka Maltas pagasta pārvaldei par iespēju izmantot
pagasta autobusu braucienam uz turnīru.

• SIA «ALAAS» konkursā pirmsskolas izglītības
iestādēm «Pasaka, ko stāsta PET pudele!» dalībnieku
uzdevums bija izveidot pasakas varoni vai varoņus, par
pamata materiālu izmantojot izlietotas PET pudeles.
Tika iesniegti 45 radoši darbi, bet 2. vieta – Maltas PII
«Dzīpariņš» audzēknim Raitim Strodam (6 gadi, «Pasaka par ziņkārīgo zilonīti»). 3. vieta: Maltas vidusskolas audzēkņiem – Aleksandram Žagunovam (6 gadi,
«Dažādi riteņi») un Ksenijai Bondarei (7 gadi), Janam
Ulasam (5 gadi), Taisijai Ņikitinai (5 gadi) – darbs
«Pingvīns Lolo ar ģimeni».

• 16. aprīlī Rēzeknes kultūras namā izskanēja Rēzeknes koru apriņķa amatieru koru skate, kurā piedalījās
13 kori. Sieviešu koru grupā Maltas pagasta kultūras
nama sieviešu koris «Madariņa» (diriģente Kristīne
Zeltiņa) godam nopelnīja II pakāpi.

• 30. martā Ozolaines Tautas namā no tuvākajām
pirmsskolas izglītības iestādēm, tostarp Maltas PII «Dzīpariņš», Maltas vidusskolas pirmsskolas grupas pulcējās
talantīgākie un drosmīgākie bērni, lai svētku gaisotnē
rādītu savas prasmes un sasniegumus. Bija gan tautu dejas, dzejoļi, gan skaistas dziesmas. Visi pasākuma dalībnieki tika sveikti ar konfekšpuķēm, saņēma jaukas
dāvanas un Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības metodiķes Birutas Rīvānes sagatavotos pateicības rakstus.
Par jauku atmiņu no šī pasākuma bērni varēja nofotografēties arī īpaši izveidotā fotostūrītī, informē Ozolaines PII «Jāņtārpiņš» vadītāja Valentīna Mališeva.

Foto: www.rezeknesnovads.lv

Maltas pagasta iedzīvotāju
konsultatīvajai padomei – jauns sastāvs

Reģistrācijas numurs 000702906

Foto no Mlaltas PII arhīva

2016. gada 29. aprīlis

• Latvenergo koncerna fizikas erudīcijas konkursā
«Eksperiments» pusfinālā piedalījās piecas labākās no
33 Latgales komandām, tostarp Maltas vidusskolas komanda «Arhimēda spēks»: skolotājs-konsultants Valdis
Sniķeris, skolēni: komandas kapteinis Artemijs Naglis,
dalībnieki – Žanis Lācis, Dina Beleviča, Andrejs Jermasevičs, Aleksandrs Mironovs. Konkursa finālā tika komanda «Omiņi» no Nautrēnu vidusskolas, nopelnot 20 punktus, bet maltēnieši godam nopelnīja 14 punktus un bija otri labākie Latgalē!

«Pavasara tiergs Borovajā»

1. maijā plkst. 15.00 laukumā pie Maltas
kultūras nama jau otro pavasari maltiešus un
ciemiņus aicina uz «Pavasara tiergs Borovajā».
Tirgot gribētāji, savu produktu reklamētāji,
radošo darbnīcu meistari utt. aicināti pieteikties
pa tālruni 26117782 vai rakstot uz e-pastu
elinaprusaka@inbox.lv
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«Maltas Ziņas»

Piektdiena, 29. aprīlis, 2016

Pagasta iestādes

Projekti

Maltas pagasta bibliotēka

Uzziņai. Dibināta 1946. gadā, sākumā atradās kultūras
namā. Kopš 1959. gada – tagadējā vietā Stacijas ielā 24.
Bērnu bibliotēka atvērta 1954. gadā. 1975. gadā Maltas
ciemata bibliotēka kļuva par Maltas zonas bibliotēku metodisko centru, apvienojās vairākas bibliotēkas.
Lai arī mūslaikus uzskata par tehnoloģiju laikmetu,
nevis grāmatu ziedu laikiem, Maltas pagasta bibliotēkas
pamatrādītāji 2015. gadā liecina, ka situācija nav tik
dramatiska, jo: tajā reģistrēti 744 lietotāji (par 128 vairāk
nekā 2014. gadā), bijuši 14 385 apmeklējumi (pieaugums
4607) un reģistrēti 27 536 iesniegumi (par 2348 vairāk
nekā 2014. gadā). Papildus tam jāmin, ka pērngad bibliotēka akreditēta un piedzīvojusi sengaidīto fasādes vienkāršoto renovāciju. Tas viss noticis, aktīvi darbojoties tās
vadītājai Ērikai Grigorjevai, kura šajā amatā ir kopš 2014.
gada 25. augusta. Nav šaubu, ka pilnveidota arī sadarbība
starp pagasta iestādēm un bibliotēku un īpašas uzslavas
vērts ir izbraukuma grāmatu apmaiņas punkts bērnudārzā,
kad bērni var ņemt grāmatas lasīšanai mājās.
Šī gada aprīlī bibliotēka piedāvāja gan tradicionālo jauno
grāmatu dienu, gan vairākas grāmatu izstādes, veltītas aprīļa jubilāriem, joku dienai, pavasarim, Maltas bibliotēkā lasītāko grāmatu topam, radošo darbu izstādi «Krāšņā ziedu burvība», zīmējumu/karikatūru izstādi par bibliotēku un lasīšanu «Iz lasītāja dzīves», bet 21. aprīlī – vakara stundas
bibliotēkā (humora vakaru «Dzīvē kā anekdotē» un radošo
darbnīcu «Radi savu grāmatzīmi»). Tāpat visu mēnesi veikta lasītāju anketēšana «Bibliotēkas pakalpojumi un to kvalitāte» un Bibliotēku nedēļai par godu izveidots arī buklets.
Kopš 1997. gada Latvijā notiek Bibliotēku nedēļa (šogad no 18. līdz 24. aprīlim), un ar tās vadmotīvu «Attiecības, sadarbība, kopiena» domās Maltas BJC Žurnālistikas
pulciņa dalībnieces Līga Runčis un Daira Aleksandroviča
intervijas prasmju nostiprināšanai devās uz savu mīļo
bibliotēku, lai ar tās vecāko bibliotekāri Antoņinu Krūzu
(kura šeit strādā kopš 1979. gada) izdzīvotu sarunu, par ko
meitenes bija sajūsmā.
Viņu uzdotie jautājumi Antoņinas kundzei apkopoti šādā vēstījumā: «Maltā esmu dzimusi, augusi un mācījusies.
Pēc vidusskolas pabeigšanas mācījos Kultūras darbinieku

tehnikumā. Sapņoju, ka strādāšu par skolotāju, bet nejauši
tiku bibliotēkā pastrādāt kādu gadiņu un tad domāju iet
mācīties uz pedagoģisko. Bet tas gads man izvērtās 37 gados. Visu šo laiku strādāju Bērnu literatūras nodaļā, kā
vecākajai bibliotekārei mani pienākumi ir iepirkt jaunākās
grāmatas, apstrādāt tās, organizēt pasākumus. Manā darbā nav rutīnas, patīk radošums. Esmu vadījusi neskaitāmi
daudz aktivitāšu, un katra bijusi ar kaut ko īpaša. Ikdienā –
kārtojam grāmatas, vērtējam iepriekšējās dienas lasītāju
apmeklējumu, gatavojam atskaites, plānojam pasākumus.
Maltas bibliotēkā īpašas man šķiet telpas, jo ļoti daudz
saņemam uzslavu tieši par tām, par noformējumu.
Brīvajā laikā man patīk rokdarbi, īpaši tamborēšana,
patīk strādāt dārzā. Ziemā slēpoju, nūjoju. No grāmatām
bērnībā ļoti patika «Trīs kaķēni», bet pašlaik – Paulu Koelju. Bērni tagad vairāk lasa «šausmenes», komiksus. Man personīgi ir labāk turēt grāmatu rokās, nekā skatīties datorā.
Bet lasītāji, bez šaubām, interneta ietekmē ir mainījušies uz
slikto pusi. Taču modernās tehnoloģijas, domāju, neaizstās
grāmatas, jo ne visiem tie «dzelži» ir un būs mājās. Ko es
mainītu, ja būtu iespēja pagriezt laiku atpakaļ? Neko, jo
jebkurā situācijā jāpielāgojas apstākļiem. Vēlos pateikties
saviem lielākajiem iedvesmotājiem – jums – uzticīgajiem
bibliotēkas apmeklētājiem, bērniem un jauniešiem!»
Informāciju apkopoja Skaidrīte Svikša.

22. martā Maltas Kultūras namā notika ikgadējā
iedzīvotāju kopsapulce, kurā piedalījās gan Maltas pagasta pārvaldes, gan Rēzeknes novada domes pārstāvji,
lai informētu iedzīvotājus par veikumu 2015. gadā un
uzklausītu viņu jautājumus.
Sanāksmes sākumā Maltas pagasta pārvaldes Ekonomikas
un attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Alīda Jasmane
informēja par pērnā gada būtiskākajiem pagasta pārvaldes
veikumiem un īstenotajiem projektiem, lielākie no kuriem
ir saistīti ar ēku siltināšanu – Maltas vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī zivju krājumu papildināšanu
Černostes ezerā (ielaists 16 000 zandartu mazuļu). Tāpat pērngad par pagasta pārvaldes budžetā ieplānotajiem līdzekļiem
veikta Maltas pagasta bibliotēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un izstrādāts Sauļiku ezera pludmales teritorijas sakārtošanas tehniskais projekts aktīvās atpūtas zonas ierīkošanai.
Finansiāli atbalstītas arī nevalstisko organizāciju aktivitātes,
lielākās no tām ir jauno ģimeņu biedrības «Hestija» neformālo apmācību cikls jauniešiem vides izglītībā un piedzīvojumu pārgājiens. Biedrība īstenojusi arī projektu, kura
rezultātā sociālo pakalpojumu punktā Stacijas ielā 71 ir izveidota veļas mazgātava pagasta iedzīvotājiem.
Sanāksmē tika aktualizēti arī ar apgaismojumu saistītie
jautājumi, par kuriem iedzīvotājiem trūkst informācijas vai
arī tā tikusi neprecīzi traktēta, tāpēc pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra paskaidroja, ka 1. Maija ielā, kas ir
valsts nozīmes autoceļš A13, gan apgaismojuma, gan trotuāra izbūve ir VAS «Latvijas Valsts ceļi» projekts: ielas jau
ir gaišas, bet šogad tikšot ierīkots trotuārs, kas vīsies pa
ceļa labo pusi virzienā uz Daugavpili. Centrālās autobusu
pieturas rajonā trotuāri plānoti abās ielas pusēs, lai nodrošinātu drošību uz izgaismotās gājēju pārejas. Attiecībā uz
Skolas ielā nepieciešamo seguma nomaiņu ir grūtības, jo finansiālo sadārdzinājumu rada fakts, ka šajā ielā atrodas visi
sakaru kabeļi, kā arī Maltas DzKSU ūdensvads, kanalizācijas
un siltumapgādes tīkli. Pašlaik nav zināms, kurā brīdī varēs
atrisināt Skolas ielas seguma nomaiņai nepieciešamā finansējuma jautājumu. Pagasta pārvalde apsver iespēju pie rīcībā esošiem līdzekļiem veikt Skolas ielas seguma sakārtošanu
pakāpeniski, sadalot to 3–5 kārtās. Tāpat tika informēts, ka
ierīkots apgaismojums Kalnu ielas galā, bet šogad plānots
izskatīt tā izveidi Černostes pludmales rajonā, Zamostjes
ielā un veikt apgaismojuma nomaiņu Stacijas ielā.
Pagasta vadītājs informēja arī par Mūzikas skolas ēkas
stāvokli un norādīja, ka tās remontdarbiem un siltināšanai
ir gan tehniskas, gan finansiālas problēmas, bet tiekot ce-

rēts uz iespēju piesaistīt līdzekļus. Iedzīvotāji interesējās
par vidi degradējošo māju sakopšanas iespējām, uz ko pagasta pārvaldnieks norādīja, ka šo valstiska mēroga problēmu sarežģī īpašumtiesības un saimnieku neizdarība, bet
pagasts no savas puses ir veicis visas nepieciešamās darbības – ēkas un teritorijas apsekotas un apkopota vizuālā informācija ir iesniegta novada Būvvaldē. Skolas ielas remonta sakarā tika norādīts, ka veikta mazā izpēte, bet tā
nav kritiskākajā stāvoklī, norādīja V. Skudra. Tāpat izskanēja precizējoši saimnieciskie jautājumi, piemēram, par ceļmalu zālāju sakārtošanu pēc apkopes ziemā, uz ko pagasta
saimniecības pārzinis Anatolijs Pavļukevičs atbildēja, ka
tas ir pagasta ziņā un tiks izdarīts.
Ceļa Černoste–Malta greiderēšanas grafiks, PSIA «Maltas DzKSU» vadītājai Annai Pinkai izteiktās neuzticības
pamatojums – šie jautājumi pakāpeniski sanāksmi aizvirzīja
līdz Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam
Švarcam, kurš norādīja, ka Maltas pagastam ir liela patstāvība un labs projektu izpildījums. 2016. gada 1. janvārī tam
pievienota kā struktūrvienība Pušas pagasta pārvalde un tās
iestādes, kuras arī turpmāk nodrošinās savu saimniecisko
darbību, izmantojot budžetā plānotos līdzekļus. Atliek tikai
sadarboties, lai maksimāli uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Maltas pluss esot arī pirms laika iegādātā sava tehnika ceļu
uzturēšanai, taču viņš rosināja padomāt par ielu stāvokļa, ja
ne uzlabošanas, tad maksimālas saglabāšanas iespējām,
rosinot, piemēram, Brīvības ielas posmu (no 1. Maija līdz
Skolas ielai) slēgt autotransportam un atstāt tikai gājējiem).
Pašlaik lielākās cerības esot uz skolas kopējās infrastruktūras objektu, kas izveidots novada ERAF projekta «Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība» ietvaros, tajā skaitā izbūvēta zāle skolēniem fizkultūras
nodarbībām, zāle pasākumiem un skolēnu ēdināšanas bloks,
kā arī veikta stadiona rekonstrukcija un labiekārtošanas darbi visā skolas teritorijā. «Taču ēka ir tikai čaula, tagad maltēniešiem to jāpiepilda ar saturu,» uzsvēra novada vadītājs.
«Maltai ir labas iestrādnes, vienkārši biežāk jāsanāk
kopā iestādēm, struktūrvienību vadītājiem, konsultatīvajai
padomei un jāvienojas par plāniem. Noteicēji ir iedzīvotāji,
tāpēc svarīgi ir tikties ar viņiem ikdienā, lai viņi varētu paust
savas vēlmes un rast atbildes pie speciālistiem,» uzsvēra
M. Švarcs. Iespējams, tas ir vienīgais ceļš, lai informācija
netiktu sagrozīta un neradītu nevajadzīgu pārpratumu
virkni, taču arī iedzīvotājiem jākļūst aktīvākiem, norādot uz
esošajām vai iespējamajām problēmlietām.
Skaidrīte Svikša

Kopš 2013. gada Maltas vidusskolas skolotāji darbojas projektā «Jaunas pieejas valodu apguvē izveide
Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs» («Developing the
Language Awareness approach in the Nordic and
Baltic countries»), ko finansē ES programma «Nordplus
Horizontal». Tajā piedalās skolu pedagogi un universitāšu lektori no septiņām valstīm: Dānijas, Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Islandes, Somijas un Zviedrijas.
Skolotājas piedalījušās pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī gatavoja un aprobēja mācību materiālus savās
skolās. 2015. gada martā Rīgā notika VISC un Eiropas
moderno valodu centra rīkotais seminārs par dalību
projektos, kas saistīti ar inovatīvām un daudzveidīgām
valodu apgūšanas programmām no 2016. līdz 2020.
gadam. Arī angļu valodas skolotāja Inna Mironova apmeklēja šo semināru un iepazīstināja dalībniekus ar
Maltas vidusskolas pieredzi. Īpašu interesi izraisīja informācija par izveidotajām projekta darba lapām visām klašu grupām, par skolēnu izveidotajām valodu
biogrāfijām jeb konkrētajā dzimtā sastopamajām valodām, informē projekta koordinatore Inta Rimšāne.
Šonedēļ Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā notika
noslēguma konference, pēc kuras projekta dalībnieki
vienojās, kā gatavotos mācību materiālus padarīt
pieejamus visu ES valstu pedagogiem un arī vecākiem,
kuri grib, lai viņu bērni augtu atvērti multikulturālā
sabiedrībā un būtu pilnvērtīgi tās locekļi. Konferencē
piedalījās arī Maltas vidusskolas latviešu valodas
skolotāja Skaidrīte Babre, angļu valodas skolotāja
Inna Mironova un direktora vietniece mācību jomā
un kulturoloģijas skolotāja Sandra Štekele.

Malta – projektā «Globālās skolas»

No 14. līdz 18. martam projekta «Globālās skolas» ietvaros norisinājās divas aktivitātes – «NVO
praktiskās aktivitātes Rēzeknes novada pirmsskolas
un sākumskolas pedagogiem» Kaunatas, Maltas, Dricānu un Nautrēnu vidusskolā, kā arī «48 stundu globālās izglītības profesionālās pilnveides programma
Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem» Rēzeknes novada pašvaldības telpās.
NVO praktiskās aktivitātes vadīja biedrības «Zaļā
brīvība» lektori, bet 48 stundu programmu – Izglītības
attīstības centra lektori. Kā atzina novada pedagogi,
mācību pirmais cikls bija interesants. Lektori spilgti
parādīja dažādu valstu atšķirības – gan pārtikas izvēlē,
gan bērnu rotaļlietās, gan izglītības iestāžu infrastruktūras līmenī u.c., ar praktiskiem piemēriem akcentēja
dažādas globālās problēmas, kā arī lika saprast, ka ne
jau Latvija ir sliktākā vieta un valsts, kur cilvēki
dzīvo. Projektā paredzēti trīs šādi mācību cikli. Otro
mācību ciklu plānots uzsākt šī gada augusta beigās.

Maltas BJC notiks sporta spēles
japāņu stilā

Noslēdzies Rēzeknes novada projektu konkurss
jauniešiem par finansējuma piešķiršanu jaunatnes
iniciatīvu projektiem. Kopumā tika iesniegti 33 projektu pieteikumi, no kuriem 23 aktuālākajiem un oriģinālākajiem piešķirts finansējums ar kopējo summu
7000 eiro apmērā.
Maltas bērnu un jauniešu centrs, jauniešu brīvā
laika klubiņš «Kāpnes» saņems 360 eiro projektam
«Jauniešu netradicionālās sporta spēles japāņu stilā
«EvSinDanVitUnJan2»». Tā koordinatore Inta Bule
(jauniešu centra metodiķe) pastāstīja, ka jūnijā ar netradicionālajām spēlēm plānots nostiprināt sadraudzību
starp Rēzeknes novada jauniešu centriem un citiem
pagasta jauniešiem. Projekta jāīsteno no 1. aprīļa līdz
1. novembrim.

Publicitātes foto

Publicitātes foto

Noslēdzas projekts
par jaunām pieejām valodu apguvē

Iedzīvotāju kopsapulcē izskaidroti daudzi aktuāli jautājumi
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