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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Jūlijs bija ne tik ļoti dāsns ar
saules stariem, bet Maltas BJC
vienmēr ir saule un silta atmosfēra,
kas piesaista ļoti daudz cilvēku.

5. jūlijā norisinājās «Dabas
diena», kurā katram bija iespēja
izveidot kompozīcijas no dabas
materiāliem. 6. jūlijā notika mu -
zi  kālā stunda «Mūzikas skaņās»,
kur katram bija iespēja izveidot
dažādus rokdarbus no nošu papī -
ra, kā arī vēlāk notika karaoke. 
11. jū lijā norisinājās kulinārijas
stunda, kur katrs varēja uzlabot
savas kulinārijas prasmes un iemā -
cīties pagatavot kefīra pan kū kas,
kā arī vēlāk visi kopā skatījāmies
multfilmu «Smurfi». 14. jūlijā no -
tika radošā darbnīca bērniem, kur
no dažādiem materiāliem gatavojām
jaukas un interesantas lietiņas, pie -

mēram, no vienreiz lietojama jām
karotēm – skaistus ziedus. 19. jū -
lijā notika Stiprinieku stunda, kur
vi si kopā ar bērniem devāmies uz
sporta lau kumu, kur spēlējām ak -
tīvas spēles un vingrojām. 20. jū -

li jā notika radošās darbnīcas «Dzi   -
jas valstībā», kur katrs varēja izvei -
dot interesantas lietiņas no dzijas. 

(Ligita Krūza, jauniešu darba
prakses praktikante vasaras pe-
riodam Maltas BJC)  

«Nav laika, nav laika sērot un
skumt, kad liktenis soļus skaita un
vasara lēnītēm aiziet. Vēl paspēt
tās katru smaržu sirdī kā dziesmu
izdziedāt. Lai lido šī dziesma pār
pļavām un mīlēt dzīvi aicina mūs,
savu zemi, mājas dzimtā novadā.»

Laikam jau tādēļ vasaras piln -
briedā Rēzeknes novads aicina
visu pagastu ļaudis un mīļus cie-
miņus uz Rēzeknes novada dienu,
kas šogad izskanēja 23. jūlijā. Sa -
vukārt 22. jūlijā Maltas vidusskolā

notika Novada dienas ieskaņu kon-
certs ar estrādes grupas «25+/–»
no Postaviem (Baltkrievija) uz -
stā šanos. Mēs devām ciemiņiem
iespēju izbaudīt latgalisko azar -
tu, muzicējot lauku kapelai  «Mal -
ta». Mūsu kaimiņi – Silmalas an -
sam b lis «Noskaņa» – uzrunāja ar
sa vu va saras emociju gammu un
latvie šu, krievu tautasdziesmām,
Mal tas ansamblis «Kalinuška» aiz -
 rā va ska tītājus ar krievu tautas
dziesmām.

Dziesma – tautas dvēsele. Dzies -
ma – uzticams un mūžīgs, dzīvs
un iejūtīgs cilvēka pavadonis, tā -
pēc ciemiņi šajā vasaras koncertā
ievija baltkrievu dziesmu motīvus
kā saldu cienastu dvēselei. Par
piemiņu ciemiņiem tika dāvāts
laimes pakavs (autors – podnieks
Aivars Ušpelis), kas simbolizē
latgaliešu spēku un sīkstumu un,
protams, nes laimi.

(Elīna Prusaka, Maltas kultūras
nama vadītāja)
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Ekspedīcija uz Rozentovu
Pētniecības papildināšanai ar

aculiecinieku stāstiem Maltas
vēstures muzeja speciālisti devās
uz Rozentovu. 

«Tās iedzīvotāja Valērija Rau-
biška atceras, ka Bogomoļeca laika
pienotava un veļas mazgātava atra -
dās pie upītes, skaists ceļš veda arī
uz peldētavu. Parkā viņa parādīja
vietu, kur redzami sabrukuši tālaika
divi pagrabi. Kurtuves vietā augušas
lielas liepas, bija arī šūpoles. Senais

muižas ceļš atrodas tajā pašā vietā.
Tuvāk ceļam, kas iet gar daudz dzīvokļu mājām, bija strādnieku māja,
kas padomju laikos nodega. Diemžēl precīzi atcerēties kungu mājas
atrašanās vietu neizdevās. Bet sastaptā Anna Sviklāne pastāstīja par
ak meņiem, ko piegādāja no ziemeļvalstīm Jekaterinas ceļa būvniecībai:
tie bija ietīti plānā papīrā un apmēram viena izmēra. Ceļa fragments re -
dzams blakus viņas mājai – pirms tiltiņa, ejot uz baznīcu. Viņas spilg -
tākās atmiņas ir par Borova jas tirgu: kā pārbaudīja, cik treknas vis tas tiek
tirgotas. Paldies cienī jamām kundzēm par stāstījumu! Plāno sim arī ci -
tas šādas ekspedīcijas un būsim pateicīgi, ja papildināsiet informāciju ar
saviem komentāriem vai stāstiem,» saka muzeja vadītāja Silvija Pīgožne.

«Muzeju naktī» iepazina zirglietas 
Latvijas mēroga pasākumā «Mu-

zeju nakts», kura tēma šogad bija
«Durvis», Maltas vēstures muzejā
durvis vēra ēkas daļa, kur izvietota
āra ekspozīcija «Zirgvilkmes brau-
camrīki un to piederumi». 

Muzeja speciāliste Inta Danovska
informē, ka skatītājiem tika piedāvāts
apskatīt zirglietas un braucamrīkus.
Viens no senākajiem priekšmetiem

ir ziemas sporta ragavas (1940. gads), braukt ar tām varēja viens
cilvēks. Pasākumu kuplināja z/s «Rudo kumeļu pauguri» ar Latgales
rikšotājiem Argo, Malbaro, ponijs Zefīrs bija vizinātājs. Nobeigumā
pie ugunskura priecēja ansamblis «Dabasu Durovys», kura vadītājs
Arnis Slobožaņins teica, ka šādā vidē un Maltā koncertē pirmoreiz.
Pateicamies par atbalstu Maltas aizsardzības ugunsdrošības speciālistam
Aldim Barovskim, šoferītim Jurim Lignarskim par izstādes darbu
atvešanu un aizvešanu, «Muzeju nakts» pasākuma atbalstītājam SIA
«Lat gales taras kompānija» direktoram Voldemāram Višņovam, mūsu
čaklajiem muzeja draugiem Inārai un Valērijam par sirsnīgo palīdzību!

Valērija Orlova foto 

Maltā ieskandināja 
«Rēzeknes novada dienas 2016»

Maltas Bērnu un jauniešu centra aktivitātes jūlijā

Muzejs

No 4. līdz 6. jūlijam Maltā no -
tika kārtējais, nu jau 11. starp-
tautiskais futbola turnīrs «Latgales
kauss 2016», kurā piedalījās 22 ko -
man das no: Pleskavas, Daugavpils,
Rē zeknes, Jēkabpils, Ludzas, Pļavi -
ņām un Maltas. 

Sacensības norisinājās trijās ve -
cuma grupās: U-9, U-11 un U-14.

Vecākajā grupā (U-14) 1. vie -
tu izcīnīja komanda «Strela»  no
Pleskavas, 2. vietā – Rēzeknes Bēr -
nu un jaunatnes sporta skolas ko-
manda, bet uz goda pjedestāla 
3. pakāpiena – komanda «Pļaviņas
DM», kas šo uzvaru ieguva tikai
pēc soda sitienu sērijas pret Mal -
tas futbolistiem. 

Grupā U-11 1. vietu ieguva

viesi – pleskavieši, izcīnot ļoti
spraigu finālu «Rēzeknes FA»
(2:1), bet 3. vietā – futbolists no
Pleskavas «Pskov 2006». Maltas
komanda palika 5. vietā no devi -
ņām, kas piedalījās šajā vecuma
grupā.

Vismazākajiem – grupā U-9 –
šoreiz vislabākie panākumi bija
ko mandai no Daugavpils, 2. vieta –
«Rēzeknes FA», bet 3. vieta –
Pleskavas pārstāvjiem. Šīs grupas
dalībnieki no Maltas godam pre -
tojās saviem vienaudžiem.

Visas komandas tika apbalvo -
tas ar piemiņas kausiem un meda -
ļām, bet labākie spēlētāji – ar pie -
miņas balvām. Šajās trīs die nās
Malta kļuva par Latgales fut bola

centru, un gribas teikt vis lie lāko
paldies visiem vecākiem, ku ri at-
balstīja savus mazos futbolis tus,
kā arī Maltas pagasta pārvaldei
un personīgi Vitālijam Skudram,
bez kura palīdzības šīs sacensības
nebūtu kļuvušas par tādiem  futbo -
la svētkiem, un, protams, Rēzek -
nes novada domei (sporta speci -
ālistam Igoram Derjaginam), kā
arī Maltas vidusskolas adminis-
trācijai un pavāriem.

Visiem futbola svētku dalīb-
niekiem vēlos teikt: «Uz tikšanos
Maltā arī nākamgad! Cerams, ka
šie futbola svētki visiem deva
daudz jaunu un pozitīvu emociju!»

(Aleksandrs Borodulins, FK
«Saules puikas» treneris)

Maltā aizvadīts «Latgales kauss 2016» futbolāSIA «Maltas DzKSU» vadīs Jānis Kravalis
No 12. jūlija darbu pašvaldības SIA «Maltas dzī -

vokļu komunālās saimniecības uzņēmums» («Maltas
DzKSU») valdes locekļa amatā uzsācis Jānis Kravalis. 

Pēc 17. maija darba intervijām ar pretendentiem
uz vakanto amatu augstāko vērtējumu saņēma un
vakantā pozīcija tika piedāvāta Jurim Guntim
Vjaksem, taču viņš nolēma atteikties, tāpēc darbs
tika piedāvāts kandidātam ar otru lielāko punktu
skaitu – Jānim Kravalim, kurš piekrita uzņemties

šos pienākumus, informē Maltas pagasta pārvaldes vadītājs un
«Maltas DzKSU» kapitāla daļu turētāja pārstāvis Vitālijs Skudra. 

Jānim Kravalim ir maģistra grāds vadības zinātnē. Iepriekš viņš
bijis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Latgales reģiona
nodaļas vadītājs, kā arī Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko
pakalpojumu Regulatora padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs.
Tāpat ir darba pieredze kā ekonomistam un auditoram. Jaunais vadītājs
uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt uzņēmuma caurskatāmību un atklā -
tumu, tāpēc daudzdzīvokļu mājās regulāri tikšot rīkotas iedzīvotāju
sapulces, savukārt, ja ir kādas neskaidrības, ikviens aicināts rakstīt,
zvanīt vai vērsties «Maltas DzKSU». 

Atbildīgais par izdevumu Juris Dombrovskis, e-pasts juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv 

Valērija Raubiška

Iepirkums: malkas iegāde VSAC «Malta» 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 02.08.2016. līdz plkst. 11.00. 
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība. Iepirkuma

priekšmets – malkas iegāde veselības un sociālās aprūpes centra
«Malta» apkures vajadzībām. 

Kontaktpersona: Arturs Bogdans, tālr. 26566794, e-pasts:
vsacmalta@rezeknesnovads.lv.
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