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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Sagaidot jauno mācību gadu...
Maltas vidusskolā 

Uzsākot jauno – 2020./2021. mācību gadu, skola ir izvēlējusies
mācību procesa norisi klātienē, ievērojot valstī pieņemtos epidemio-
loģiskās drošības pasākumus. 

Skolā šogad mācīsies 547 skolēni. Mācības 1. klasē uzsāks 51 sko-
lēns, pirmsskolas grupiņā – 18 audzēkņi. No septembra 1., 4., 7. un
10. klašu skolēni mācīsies pēc jaunā mācību satura un pieejas.

Skolēniem vēlam saglabāt 1. septembra un mācību sākuma līk-
smību, zināšanu kāri un darba prieku visa mācību gada garumā! Vecā-
kiem un skolotājiem – pacietību un izturību, sapratni un mīlestību!
Lai šis gads mums visiem ir veiksmīgs, radošs un pozitīvām emocijām
piepildīts!

Skolas administrācija

Maltas PII «Dzīpariņš»
1. septembrī plkst. 10.00 notiks Zinību dienas pasākums, kurā gru-

piņas «Kāpēcīši» (5 gadi) un «Mārīte» (6 gadi) ieskandinās jauno mā-
cību gadu, bet grupas «Kamolītis», «Bitīte» un «Atvasīte» sagaida
pārsteiguma aktivitātes savos āra laukumiņos.

Uz 1. septembri mācību iestādē ir reģistrēti 104 audzēkņi piecās gru-
piņās. Turpinām īstenot kompetenču pieeju mācību saturā, pedagogi piln-
veido savas zināšanas dažādos kursos un semināros. Septembri uzsākam
ar mācībām klātienē, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.

Lai visiem – bērniem, vecākiem, skolotājiem – jaunais mācību
gads ļauj pilnvērtīgi apgūt dzīves gudrības, saglabāt veselību un ie-
mācīties pielāgoties mainīgajai pasaulei.

PII vadītāja Alīna Čistjakova

Mūzikas skolā 
Šis mācību gads sāksies klātienē, bet nedaudz citādāk, kā bija ierasts.

Arī mūzikas saimē spēlēt gribošo uzņemšana notiek augusta pēdējā
nedēļā. Konsultācijas no 24. līdz 27. augustam un 28. augustā, piekt-
dien plkst. 14.00 būs iestājpārbaudījums, stājoties Mūzikas skolā. 

Visi spēlēt gribošie tiek mīļi aicināti. Mūzikas skola uzņem visās
mācību programmās: ģitāras, vijoles, klavieru, akordeona, flautas,
klarnetes, saksofona, trompetes spēles klasē. Pateicoties Rēzeknes
novada pašvaldības atbalstam, mācības mūzikas skolā ir par brīvu. 

Katru gadu sākumā notika izglītojamo mācību gada atklāšanas
koncerts, šogad tas nenotiks, un visi izglītojamie aicināti ierasties pie
saviem skolotājiem plkst. 13.00 kabinetos pārrunāt turpmāko sadarbību.
Ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, vecākiem katru apmek-
lējuma reizi tiks veikta reģistrācija, atzīmējot apmeklētāja vārdu, uz-
vārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku. Vēlu izglī-
tojamajiem spēlētgribu un radošumu mācībās. Skolotājiem un vecākiem –
izturību! Sargiet sevi un tuvākos! Lai mums visiem veicas!

Mūzikas skolas direktors Normunds Štekels

*  *  *
30. augustā plkst. 11.00 Rozentovas Romas katoļu baznīcā –

Svētā Mise, jauno mācību gadu uzsākot: par bērniem, skolēniem,
studentiem un viņu vecākiem, par skolotājiem un skolu darbiniekiem.

Īstenots projekts «Velobrauciens jauniešiem «Pedāļotāji»»
Jauniešu iniciatīvu projekta

«Velobrauciens jauniešiem «Pe-
dāļotāji»» mērķis – popularizēt
riteņbraukšanu, veselīgu un ak-
tīvu dzīvesveidu jauniešu vidū, kā
arī aktīvo atpūtu dabā. 

2. augustā 15 projekta dalībnie -
ki ar velosipēdiem no Maltas BJC
devās uz jaunatvērto atpūtas vietu
«Garkalni». Bija iespēja piedalīties
spēlē «LaserTag» un pārbaudīt
savu izturību piedzīvojumu trasē ko -
kos. Tā kā Maltas jauniešu grupa
bija pirmie, kas izspēlēja šo spēli,
viesmīlīgie saimnieki kā balvu abām
komandām pasniedza «Saldo augļu
grozu». Pēc aktīvās «LaserTag»
spēles jaunieši baudīja uz uguns-
kura gatavotās pusdienas, kas bija
īpaši garšīgas. Otrā aktivitāte bija
piedzīvojumu trase tuvu koku ga-
lotnēm – 700 metru garumā un līdz
pat 10 metru augstumā! Pastaiga
virvju labirintos starp kokiem, pār-
varot interesantus šķēršļus, sniedza

elpu aizraujošas sajūtas. Vakar-
pusē velobrauciena dalībnieki de-
vās mājup gandarīti, patīkami no-
guruši un pozitīvi uzlādēti!

Augusts BJC bijis radošo no-
darbību pilns: 19. augustā notika
radošā pēcpusdiena «Paliec svei -
ka, vasariņa!», tika atjaunots Mal-
tas BJC ēkas fasādes sienas glez-

nojums un tapa jauns sienas glez-
nojums jauniešu stūrītī BJC foajē.
13. augustā notika «Plaukstiņu
brīnumainās pārvērtības», 12. au-
gustā – Pikachu Pokemonu sali-
dojums, bet 5. augustā radošā darb -
nīca «Puķu podu dekorēšana». 

Inta Bule, 
projekta koordinatore

Par pašvaldības autoceļu zemes nodalījuma joslu tīrīšanu
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde «Maltas

pagastu apvienība» informē, ka no 1. septembra
līdz 30. novembrim tiek plānota pašvaldības auto-
ceļu zemes nodalījuma joslu attīrīšana no krūmājiem
un kokiem Maltas pagastu apvienības teritorijā.

Zemes īpašniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā
ir autoceļa zemes nodalījuma josla, ir tiesības pašiem
veikt tās attīrīšanu no krūmājiem un kokiem, par ko
lūdzam informēt attiecīgo pagasta pārvaldi līdz
15. septembrim. Ja autoceļa zemes nodalījuma jos-
las tīrīšanas darbus veic pagasta pārvalde, attiecīgā
īpašuma īpašniekam vai valdītājam jāvienojas par

kārtību, kādā no tās tiek novākti nozāģētie koki un
krūmi.

Kontaktpersona saziņai par autoceļu zemes no-
dalījuma joslu tīrīšanas darbiem pagastos: Feimaņu
pagastā – Broņislavs Otikovs, tālr. 26367651; Lūz-
navas pagastā – Gatis Pučka, tālr. 26493459; Maltas
pagastā – Igors Sorokins, tālr. 25425642; Ozolaines
pagastā – Juris Runčs, tālr. 27870687; Pušas pagas-
tā – Viktors Afanasjevs, tālr. 25444094; Silmalas pa -
gastā – Jānis Laizāns, tālr. 26568623.

Kapela «Malta» – tautas muzikantu svētkos Barkavā
1. augustā Madonas novada

Barkavā sabrauca tautas muzi-
kanti no dažādām Latvijas ma-
lām, lai piedalītos instrumentu
andelē, dižotos un lielītos ar tiem,
klausītos individuālo muzikantu
muzicēšanu. Savukārt vakara pu -
sē Barkavas estrādē notika kapelu
vakara Dižkoncerts. 

Satikās un priecājās par kopā
būšanu 11 tautas mūzikas kopas
un kapelas no: Mazsalacas nova -
da Sēļiem, Rīgas, Līvāniem, Rū-
jienas, Ciblas novada Zvirgzde-
nes, Limbažiem, Cēsu novada Vai -
ves, Valkas un mūsu Maltas. 

Tautas muzikanti katru gadu
tiek aicināti uz svētkiem, lai iz-
prastu sadzīves muzicēšanas tra-
dīciju, muzikantu grupu reper-
tuāra veidošanas īpatnības, instru -
mentu spēles manieri, izgatavo-
šanas un pielietošanas iespējas.

Svētki notiek katru gadu kopš
2001. gada. Pirmie tautas muzi-
kantu svētki tika organizēti Bar-
kavā un notika līdz 2005. gadam.
Šogad nu jau XIX Tautas muzi-
kantu svētki atkal atgriezušies
Barkavā. Arī XX – notiks Bar-

kavā! Kapela «Malta» un vadītājs
Normunds Štekels arīdzan cenšas
piedalīties šajos kolektīvam tik
nozīmīgajos svētkos. Uz tikšanos
jubilejas pasākumā! 

(Sagatavoja Maltas KN vadī-
tāja Elīna Prusaka.)

Septembrī aicinās «Borovys godatiergs»
19. septembrī pie Maltas kul-

tūras nama no plkst. 10.00 notiks
Borovys tiergs «Ru dens nā ca sē-
tiņā, graudi bira klētiņā».

Programmā: Aglonas maizes
muzeja izzinoša programma «Par
un ap maizi», maizes degustācija,
kulinārajā mantojumā – saimnie -
ce no Strūžāniem Sarmīte Stepiņa
degustācijai piedāvās latgalisku

ēdienu «Gryusli», Maltas saim-
nieces aicinās uz radošo darbnīcu-
degustāciju «Cepam pīrāgus».
Notiks arī radošās darbnīcas «Vei-
dojam no salmiem». Varēs apskatīt
senos darbarīkus un mūsdienu
kombainus. Būs arī dažādas akti-
vitātes – sacensības ar graudiem un
salmu ruļļiem. Koncertā viesosies
Ozolaines folkloras kopa «Zeile»,

Mežvidu tautas nama folkloras
kopa un pašmāju pašdarbnieki.

Aicinām pieteikties tirgoties
gribētājus ar pašmāju labumiem,
zemniekus, lauku ļaudis ar rudens
veltēm, amatniekus un rūpnieciskos
ražotājus. Gaidīsim pieteikumus
līdz 15. septembrim. Pieteikties
var Maltas pagastā, tālrunis uzzi-
ņām – 64621401.

In
gū

na
s 

G
ru

m
ol

de
s 

fo
to

Oficiāla informācija

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.
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