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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
Reģistrācijas numurs 000702906

Maltas poļu nodaļa – jaunās telpās

25. septembris, kad visa Latvija vēl dzīvoja pāvesta Franciska
dotās svētības apjausmā, Maltā
šīs sajūtas paspilgtināja un jaunas radīja vēl viens Dieva gribā
un svētībā balstīts notikums –
Maltas poļu nodaļas jauno telpu
iesvētīšana.
Pirmais sveicējs bija pagasta
pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra,
uzdāvinot nodaļai grāmatu ar skatiem uz Latviju no putna lidojuma, viņš savā uzrunā uzsvēra,
ka Maltas poļu nodaļa telpu ziņā
ir tikusi visvairāk «cilāta»: «Pašlaik ceru, ka jums būs likts miers
un varēsiet draudzīgi satikties ar
saviem domubiedriem, papildināt
grāmatu klāstu. Jāatzīst, ka jūsu
biedrība ir viena no aktīvākajām
pagastā. Patīkami apzināties, ka,
sanākot kopā, jūs īstenojat labas
ieceres. Jūs savu darbu darāt no
sirds, tāpēc novēlu tikai veselību.» (Pani Klāra Kondrova pateicās pagasta vadītājam par palīdzību un izrādīto cieņu.)
Maltas Vēstures muzeja vadītāja Silvija Pīgožne, dāvinot māla
vāzi ar uzrakstu «Latvijai 100»,
uzsvēra: «Šogad daudzas lietas
tiek pakārtotas valsts simtgadei,
bet atcerēsimies, ka šos svētkus
mums ļauj svinēt tas, kas paveikts
līdz šim, tik daudzi cilvēki ar saviem labiem darbiem. Bez šaubām, Jūsu biedrībai ir savs pienesums arī Latvijas labā. Tāpēc
novēlu jaunajās telpās pulcēties
ap skaisto un arī turpmāk radīt to
pašām.»
Rozentovas draudzes prāvests
Rinalds Broks, iesvētot jaunās telpas, teica: «Katrai telpai ir sava
nozīme, un to ēkai, dzīvoklim piešķir pats cilvēks. Cilvēks to iekārto tā, kā tas nepieciešams. Cilvēks ir katras ēkas un telpas sirds,
lai kāda būtu māja, bez cilvēka
tajā ir tukšums. Arī šī telpa nes
sevī kādu domu – tā ir par Poliju,
tā pulcina cilvēkus, kuru dzīvesstāsts saistīts ar šo tautu. Tajā jūtama divu valstu mīlestība, ko arī
apliecina te redzamie abu valstu
karogi. Šī telpa aicina cilvēkus
būt kopā, piepildīt laiku dažādām
vajadzībām. Tas ir jānovērtē, ka
ir vieta, kur pulcēties ap poļu tautas vērtībām, ka to var baudīt ne
tiki poļi, kas savā ziņā mums ir
piemērs ticības ceļā. Tikai kopā
esot, varam saglabāt tradīcijas,

neaizmirst valodu. Lai šajā telpā
notiek daudz skaistu notikumu!
Bet tas jau atkarīgs no jums – šīs
telpas saimniekiem.»
Atklāšanā piedalījās arī Latvijas Poļu savienības Rēzeknes
nodaļas vadītāja Bernadeta Geikina-Tolstova, aicinot rudens vakaros pie tējas tases raisīt jaukas
sarunas un idejas, viņa uzdāvināja
nodaļai tējkannu un teica: «Jau
pirms 25 gadiem Rēzeknē tika atvērta poļu skola, bet pēc laika ar
pani Vandas Krukovskas visdažādāko atbalstu arī Maltā tika nodibināta šī biedrība, un sākās ciešāka sadarbība. Brauc delegācijas,
un vienmēr ļoti gaiši apgaroti atbrauc tieši no Maltas, sakot, ka –
lai sajustu dzimtenes mīlestību,
jāaizbrauc prom no Polijas un jāpaskatās, kā cilvēki atceras un vēlas uzturēt poliskās tradīcijas.
Poļu biedrības vārdā saku milzīgu
paldies par atsaucību, pretimnākšanu. Maltā valda īpaša gaisotne,
siltuma, mājīguma sajūta.» Viņai
piekrita savu polisko sakņu cienītājs Rišards Gaidis, kura radi
Vaišļas (Maltā reiz ļoti cienītie)
pašlaik atdusas Rozentovas kapsētā, un arī viņš lepojas ar sadarbību un saziņu ar Maltas poļu nodaļu: «Mums ir ciešas un siltas
attiecības jau sen!» Savukārt nodaļa ir pateicīga par viņa atbalstu
un palīdzību, tostarp poļu seno
kapu pieminekļu atjaunošanā.
Sapulcinot nodaļas biedrus un
viesus pie bagātīgi klāta galda,
biedrības vadītāja Klāra Kondrova pastāstīja, ka nodaļa, kas
2017. gadā svinēja savu 15. jubileju, pa šo laiku ir atradusies kopumā piecās vietās: «Sākumā bijām kultūras namā, tad Maltas
2. vidusskolā, kur bija labas telpas, paldies jāsaka celtniekam panam Vaclavam Kovaļevskim, jo
viņš palīdzēja tās iekārtot. Bet tā
bija skola, kur varējām nākt tikai
stundu laikā, bet tas mums īsti nederēja. Skolā sākās remonts, un
mūs aizsūtīja uz Parka ielu – blakus ēkā muzejam, kur pusotru
gadu vienkārši stāvēja mūsu mantas. Pulcējāmies viens pie otra.
Tad mums atvēlēja divas labas telpas mūzikas skolas bijušajā ēkā
Brīvības ielā 6, kur zāle bija mūsu
rīcībā, un tajā notika pat dievkalpojumi, bet arī tur sākās remonts,
un nu ar pagasta vadītāja Vitālija

Skudras labvēlību esam ienākuši
šajās telpās – Skolas ielā 24.
Protams, kādreiz bijām skaitliski vairāk, bet laika zobs dara
savu. Pašlaik esam ap 20 cilvēku.
Paldies Poļu savienībai, ka atceras
mūs, ka saņemam mazus uzmanības apliecinājumus svētkos un
ne tikai. Paldies pagastam, ka noorganizēja bibliotēkas plauktus
mūsu grāmatu sakārtošanai, jo
mūsu mēbeles «ceļošanas gaitā»
bija kļuvušās nelietojamas. Mums
poļi reiz bija uzdāvinājuši skaistu
bufeti, viss noveco. Jāsaka paldies
panam Janam Visocim, kurš šurp
ar savu transportu palīdzēja pārvest visu mūsu «mantību» un visu
izmērīja, sakāra un nolika savā
vietā. Kad viss bija sakārtots, nolēmām, ka arī šo telpu jāsvēta, jo
iepriekšējās arī bija svētītas. Paldies par to mūsu priesterim! Ceram, ka būsim stipri un varēsim
turpināt darboties!»
Ciemiņi, tostarp priesteri, no
Polijas visvairāk braukuši pašā
sākumā, kad nodaļa mitinājusies
skolā. Veduši arī grāmatas, ļaujot
Maltas nodaļai iegūt slavu kā bagātīgākā grāmatu klāsta īpašniekiem – «Poļu grāmatu klubs»
poļu aprindās ticis atzīts par labāko visā Baltijā, tajā bija grāmatas pat no 1846. gada un seni žurnāli. Pane Jadviga Okuņeviča
joprojām ir šī kluba vadītāja un
pārzinātāja, tāpēc tika lūgta pastāstīt par visu detalizētāk. Viņa
ar īpašu aizrautību vēstīja par grāmatu klāstu, ieskicējot galvenos
tematiskos blokus, pa kuriem te
apkopotas grāmatas un citi materiāli, līdz pat kasetēm ar dažādiem
ierakstiem. Vienīgais žēlums –
nav iespējas tos klausīties, jo
biedrībai nav pat televizora, kur
nu vēl tehnoloģiska brīnuma – datora. Bet tas nebūt nemazina krājuma vērtību, jo te ir gan reliģiska
satura izdevumi, īpašs plaukts par
pāvestu Jāni Pāvilu II, gan izdevumi par poļu tradīcijām, pilsētām un, protams, daiļliteratūra.
Atsevišķs plaukts atvēlēts latgaliešu literatūrai, jo poļu un latgaliešu kultūras ir cieši savijušās.
Tāpat sarunās pie galda uzzinājām, ka ir tā saucamā «poļu versijas dambrete, kurā jāsit vairākums». Otra atklāsme bija, ka
decembrī muzejā plānota izstāde
«Poļu rokdarbi», kurā prevalēs
panes Jadvigas darbi. Savukārt
20. novembrī Maltas poļu nodaļas
biedri tika aicināti kopā ar domubiedriem no Rēzeknes apmeklēt
Polijas simtgadei (11. novembrī)
veltītu koncertu.
«Mums gribas, lai par Latgali
domā to gaišāko, mēs esam sirsnīgi, sabiedriski un turamies
viens pie otra kā zāģa zobi,» noslēgumā teica K. Kondrova. Tad
nu jaunas telpas lai ir jauns sākums un jaunu vēsmu ienesējs uzņēmīgo un radošo Maltas poļu nodaļas dalībnieču ikdienā!
Skaidrīte Svikša

Nr. 9 (2018. gads)

Īstenots muzikāls projekts
«Divas Maltas mūzikā»

Maltas Mūzikas skolā šogad iestājās deviņi pirmklasnieki saksofona, ģitāras, klavieru, akordeona, vijoles spēles klasēs. Par ko mums
ir liels prieks. Kopsummā skolā mācās 81 izglītojamais.
Drīzumā tiks atvērta neformālā interešu mācību programma instrumentu spēlē pieaugušajiem (vienu mācību stundu nedēļā pieaugušais
izglītojamais varēs apgūt instrumenta spēli par maksu). Pašlaik tiek
aprēķinātas interešu programmas izmaksas vienam izglītojamajam.
17. septembrī Maltas daudzfunkcionālajā lielajā zālē notika grandiozs pasākums – muzikāls projekts «Divas Maltas mūzikā». Kāpēc
divas Maltas? Koncertā uzstājās Inese Više-Faļkenšteina (klavieres)
no mūsu Rēzeknes novada Maltas un Altea Georgiovan Troisi (mecosoprāns) no Maltas salas Vidusjūrā. Programmu vadīja Karmena Radovska – ilggadējā LNO soliste, Alīdas Vānes fonda valdes locekle,
vokālais pedagogs LMA.
Koncerts izdevās lielisks. Alteas kolosālais, krāšņais mecosoprāna
vokālais tehniskais un Ineses brīnišķīgais gan solo, gan pavadījumu
izpildījums piepildīja visu lielo zāli. Koncerts paskrēja vienā elpas
vilcienā. Jāuzteic ļoti profesionālais, emocionālais pasākuma vadītājas
Karmenas stāstījums. Koncertā izskanēja gan latviešu, gan ārzemju
komponistu skaņdarbi – sākot no dziesmām, romancēm un beidzot ar
ārijām no operas un operetes. Patīkami bija koncertā dzirdēt Ineses
atskaņotos komponista Romāna Faļkenšteina klavierdarbus.
Paldies gribu teikt Maltas pagasta pārvaldei – Vitālijam Skudram
par finansiālo atbalstu, tāpat visiem koncerta apmeklētājiem, kuri
atrada laiku un apmeklēja jauko koncertu. Lai skanīgs šis rudens!
Normunds Štekels, Maltas Mūzikas skolas direktors

29. septembrī –
«Rudens tirgus Borovajā»

Katru gadu septembra nogalē Malta aicina uz tradicionālo rudens gadatirgu, kura nosaukumā ietverts senais Maltas vārds – Borovaja. Tirgū varēs ne tikai iepirkties, bet arī atpūsties, baudot dažādus kultūras un izzinošos pasākumus.
No plkst. 10.00 pasākuma koncertprogrammā piedalīsies kapela
«Malta», ansamblis «Kalinuška» un senioru ansamblis «Liepas».
Darbīgās saimnieces aicinās iepazīties un novērtēt Latgales kulinārā
mantojuma vērtības – kāpostu skābēšanu pēc senču tradīcijām un
svaigu kāpostu zupas vārīšanu uz ugunskura.
Arī bērniem būs savas izklaides – vizināšanās ar poniju un no
plkst. 11.00 «Rudens raganiņas» aicinās bērnus uz rudenīgām aktivitātēm «Rudens labirints».
No plkst. 10.00 Maltas kultūras nama zālē visi interesenti aicināti
uz Veselības veicināšanas dienu, kas notiek projektā «Dzīvo veselīgi
Rēzeknes novadā». Tajā varēs noklausīties dažādu medicīnas speciālistu lekcijas, uzdot jautājumus, savukārt saimniecība «Grunduļi»
no Ciblas novada Līdumnieku pagasta piedāvās pašdarinātus gardumus – fantastiski skaistas un garšīgas konfektes, kā arī citus saldos
un sāļos našķus no veselīgām sastāvdaļām – ābolu sula, žāvēti augļi,
rieksti, rudzu milti, ķimenes, olīveļļa, lauku olas u.c.
No plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 lauku labumus varēs iegādāties
tirdziņā «Lobs Lobam».
Informāciju par pieteikšanos tirgošanai varat saņemt, zvanot
pa tālruni 26117782 (Elīna Prusaka) un/ vai Rēzeknes novada
mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu info@malta.lv.

Visu oktobri Maltas Vēstures muzejā būs apskatāma 1917. gadā
Rēzeknē notikušā Pirmā Latgales kongresa simtgadei veltīta
ceļojoša izstāde «Pāri slieksnim». Izstādi sagatavoja Latgales
Kultūrvēstures muzejs.
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«Maltas Ziņas»

Marijas Trusovas foto

«Simtgades stāsti un raksti»: Maltā viesojas
Dace Judina un Arturs Nīmanis

«Tēti, mammu, paskaties, ko mēs šodien uzzīmējām… Šodien skatījāmies… un
skolotāja stāstīja…» tā parasti vakarā, ejot
mājās, bērni stāsta par pieredzēto un apgūto ikdienā. Taču ar kādu lepnumu balsī
bērni stāsta par savu ģimeni, kopējiem pasākumiem un tradīcijām!
Pamazām arvien lielāku lomu sabiedrībā iegūst Tēva diena, kuru Latvijā svinam
otrajā septembra svētdienā. Grupas «MĀRĪTE» (6 gadi) tēvus un vectēvus aicinājām pulcēties kopā, lai Tēva dienā apvienotu ģimeņu sportisko un radošo garu, lai
pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā.
Tēva dienas pasākumus bērnudārzā
svinam pirmo reizi, un atsaucība ir laba,
tēti nāk un piedalās, tāpēc vēlamies šos
svētkus izveidot par tradīciju un turpmāk
pasākumus organizēt katru gadu. Es kā iestādes vadītāja atbalstu ikvienu pozitīvu

iniciatīvu un darbinieku radošas ierosmes,
kā arī vecāku priekšlikumus un novitātes.
Nodarbībās runājām par vīrišķīgām profesijām, darbiem, kurus labāk var paveikt
tēti, sarunās veicinājām bērnu izpratni par
tēta lomu ģimenē, rosinājām uzzināt, ar ko
tēti nodarbojas. Bērniem tas ir ļoti svarīgi,
jo tā mēs veidojam pozitīvu attieksmi pret
sevi, ģimeni, dzīvesvietu un valsti.
«Sēdēt Tev uz pleciem un no milža
augstuma vērot putnu pilnos kokus un daudzos pakalnus, kuriem mēs soļojam pāri,
redzēt pasauli, kas tagad ir pie manām kājām. Un justies pilnīgā drošībā – ne miņas
no bailēm, ka varētu nokrist. Paldies, tēt,
ka prati kļūt tikpat mazs kā es, kad abi rotaļājamies, bet brīžos, kad man ir vajadzīgs
patvērums un aizsardzība, – spēj kļūt par
milzi.»
Alīna Čistjakova,
Maltas PII «Dzīpariņš» vadītāja

Maltas BJC piedāvā apmeklēt 13 pulciņus

Maltas Bērnu un jauniešu centra (BJC) vadība atvainojas bērniem un vecākiem, ka būvfirmas strādnieku noslogotības dēļ centrā
ir ieilguši remonti, bet jau oktobrī visus patīkami pārsteigs izmaiņas
BJC kabinetu interjerā un nodrošinājumā. Visi interesenti vēl var
pieteikties dalībai kādā no 13 pulciņiem!
Maltas BJC šogad tiek realizētas šādas interešu izglītības
programmas ar apakšprogrammām: «Vizuālās mākslas pulciņš
«Ota»», skolotāja Antoņina Vasiļjeva (5–18 gadi); «Dažādas mākslas
tehnikas interjera dizainā», skolotāja Rita Siņavska (13–19 gadi);
«Darbs ar materiāliem», skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče (5–16 gadi);
«Aušanas pulciņš stellēs «Trizuļi»», skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče
(6–18 gadi); «Deju ritmikas pulciņš «Varavīksne»», skolotāja Iveta
Alika (5–8 gadi); «Žurnālistikas pulciņš», skolotāja Skaidrīte Svikša
(10–18 gadi); «Pop–grupa», skolotāja Irēna Ivanova (4–8 gadi);
«Vokāli instrumentālais mūzikas pulciņš», skolotājs Juris Dervanovs;
pulciņš «Esi vesels», skolotājs Aleksandrs Mironovs (10–20 gadi);
«Jauniešu brīvā laika klubiņš «Kāpnes»», skolotāja Inta Bule (13–
25 gadi), «Jauniešu neformālās izglītības un kulinārijas klubs «Gotovs»», skolotājs Jānis Šaudiņš (15–25 gadi, ieskaitot studentus un
strādājošos jauniešus). Savukārt šī gada jaunums ir interešu izglītības
skolotājas Janas Indričānes «Grafikas pulciņš» (12–19 gadi), bet
viņa vadīs arī «Veidošanas pulciņu» (8–19 gadi). Dažādosim savu
bērnu ikdienu – iesaistīsim viņus interešu izglītības pulciņos!

Eleonoras Siņavskas zeķes pāvestam –
ar vēlējumu

Akcijā «Uzadi pāvestam zeķes!», ko rīkoja organizācija «Caritas
Latvija» sadarbībā ar žurnālu «Katoļu Baznīcas Vēstnesis», tika iesniegti 120 darbi. Par labāko balsojumā atzītas un pie pāvesta nonāca Silvijas Skrivļas no Preiļiem uzadītās gaiši zilās vilnas zeķes,
kuras rotā Jaunavas Marijas monogramma un 12 zvaigznes.
Zeķes ir adītas Andrupenē, Balvos, Talsos, Riebiņos, Ludzā,
Maltā, Raunā, Dobelē, Rēzeknē, Aizputē, Pušā, Varakļānos, Preiļos,
Ikšķilē, Rīgā un daudzās citās vietās. Daži cilvēki dāvanai bija pievienojuši arī vēlējumus. Starp tiem arī maltēniete Eleonora Siņavska,
kura rakstīja: «Jo mēs cits citam dosim vairāk laba un domāsim ne
tikai par sevi, dzīve būs labāka.» Eleonora izšķirstījusi žurnālus un
pati izdomājusi rakstu, kas simboliski ataino Pāvesta Franciska dzimšanas datumu. Zeķes, kuras netika uzdāvinātas pāvestam, tiks nogādātas kara skartajos Ukrainas reģionos.
Jāpiebilst, ka E. Siņavska tika izvēlēta arī sižetam Latvijas Televīzijā (22.08.2018.), jo noadījusi ne vienu pāri, bet vairākus (sižetu
var skatīt lsm.lv). Bet pirms laika plašu interviju ar E. Siņavsku varēja
lasīt «Vietējās Latgales Avīzes» 29.03.2018. numurā, kad viņa tika
celta gaismā kā ilggadēja baznīcas procesiju karogu izšuvēja.
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Vasara garām, un lēniem soļiem piezadzies rudens. Šķiet, rāmāks kļuvis laika ritējums un gaisā virmo kāda īpaša noskaņa –
poētiska, romantiska, mazliet sentimentāla
un tomēr tik valdzinoša. Šādā noskaņā mēs,
Maltas pagasta darbinieki, 24. septembra
pēcpusdienā Maltas kultūras namā aicinājām
maltēniešus uz literāri muzikālu pasākumu
«Simtgades stāsti un raksti». Tajā ļāvāmies
dzejas, stāstu un dziesmu valdzinājumam
kopā ar rakstnieci, žurnālisti, režisori Daci
Judinu un dzejnieku, komponistu Arturu Nīmani.
Dace Judina ir rīdziniece ar saknēm
Zemgalē. Žurnāliste, redaktore, režisore,
rakstniece. Kopš 90. gadu sākuma saistīta
ar presi un medijiem. Darbojas sabiedrisko
attiecību un pasākumu organizēšanas jomā.
Maltas bibliotēkā pieejami viņas darbi –
ironiski psiholoģiski mūsdienu detektīvromāni, piedzīvojumu romāni, dzeja un esejas. Arturs Nīmanis ir tīrasiņu liepājnieks.
Programmētājs, webdizainieris, blogeris,

Piektdiena, 28. septembris, 2018

dzejnieks, sapņotājs, komponists un aranžētājs. Viņa lauciņš – elektroniskā mūzika.
Interesē vēsture un politika, pasaules tautu
kultūrvēsture, baltu senatne, folklora, daba,
cilvēka iekšējā pasaule, māksla, vārdu spēles. Ir ierakstīti vairāki diski ar instrumentāliem gabaliem, dziesmām, oriģinālmūziku
un lasījumiem.
Tiekoties ar maltēniešiem, pasākuma
vadītāji bija sagatavojuši plašu un interesantu literāri muzikālu programmu. Klausījāmies fragmentus no prozas darbiem,
dzejas rindas, dziesmas, dziedājām līdzi.
Atbildējām uz konkursa jautājumiem par
latviešu kino un dziesmām. Par aktīvu līdzdalību saņēmām balvas. «Ļoti jauks, emocionāls, sirsnīgs pasākums. Paldies organizatoriem! Mīļš paldies par jauko pēcpusdienu!» – ar šādām atsauksmēm noslēdzām mūsu rudenīgo literāri muzikālo pasākumu.
Elvīra Pinka,
Maltas pagasta bibliotekāre

«Dzīpariņā» aizvadīta Tēva diena

Maltā veiksmīgi īsteno ūdenssaimniecības
attīstības projektus

Rēzeknes novada pašvaldība gatavo saistošos
noteikumus, kas balstīti uz MK 2017. gada 27. jūnija
Nr.384 «Noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu».
Tie paredz visas ciemu un pilsētu individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes un septiķus,
kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, sākt reģistrēt īpašā pašvaldību datubāzē, un
tiem noteiktas jaunas apsaimniekošanas prasības.
Noteikumi neattieksies uz lauku teritorijām, tostarp viensētām, kur nav centralizētās kanalizācijas.
Lai attiecīgā decentralizētā kanalizācijas sistēma
neradītu draudus cilvēku veselībai un videi, to īpašnieki par saviem līdzekļiem nodrošina tajās savākto
notekūdeņu un nosēdumu regulāru nodošanu asenizatoram. SN paredzēs minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai. Notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām pašvaldības administratīvajā teritorijā var
savākt un izvest asenizators, kas šī pakalpojuma
sniegšanai ir reģistrējies vietējās pašvaldības domē,
atbilst pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam prasību minimumam un ir noslēdzis ar centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās
notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju
vai turētāju līgumu par notekūdeņu un nosēdumu
pieņemšanu. Minēto līgumu neslēdz, ja konkrētais
asenizators vienlaikus ir arī centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieks, valdītājs vai turētājs.
Ūdenssaimniecības attīstība sekmīgi norit Maltā,
kur pašvaldības SIA «Maltas dzīvokļu-komunālās
saimniecības uzņēmums» realizē ES Kohēzijas
fonda līdzfinansētos projektus par ūdenssaimniecības attīstību Maltā, izbūvējot jaunus kanalizācijas
tīklus līdz ielu sarkanajām robežām: Zamostje, K.
Barona, 1. Maija, Celtnieku, Stacijas, F. Trasuna,
Skolas, Līvānu, Andrupenes. Ielās, kur ūdensvada
un kanalizācijas sistēmas uzbūvētas par ES Kohēzijas fonda līdzekļiem, jaunajiem pieslēgumiem nav
nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu, pietiek ar
pieslēguma shēmu un tehniskajiem noteikumiem,
kurus var saņemt pašvaldības SIA «Maltas dzīvokļukomunālās saimniecības uzņēmums». Realizējot

projektu, ir izbūvēti atzari līdz katram īpašumam
ielu sarkanajās līnijās. Tālākos darbus privātmājas
īpašnieks savā teritorijā veic pats par saviem līdzekļiem un atbilstoši savām iespējām. Pieslēgšanās centrālajai notekūdeņu sistēmai ir līdzīga kā pieslēgumi
centralizētajai ūdensapgādei. Pašvaldības SIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums»
(Parka ielā 10) jāiesniedz iesniegums par pieslēgumu, uzrādot arī īpašumu apliecinošus dokumentus, jāvienojas ar uzņēmuma darbinieku par savstarpēji izdevīgu laiku, lai viņš varētu novērtēt
situāciju uz vietas, jāveic pieslēgšanas darbi un jāpiesakās pašvaldības SIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums» līguma noslēgšanai
kā jaunajam abonentam.
Pašvaldības SIA «Maltas dzīvokļu-komunālās
saimniecības uzņēmums» veic būvdarbus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Kalnu, Parka,
Viļānu, Sporta, Saules, Andrupenes, Ceriņu, 1. Maija,
F. Trasuna, un Smilšu ielā.
Tuvākajā nākotnē arī šo ielu iedzīvotājiem būs dota iespēja izmantot pašvaldības uzņēmuma sniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumus.
SIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības
uzņēmums».

