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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Latgales novada 17. Senioru
Dziesmu un deju festivālā Dau-
gavpils novada Višķos sabrauca
seniori no visām Latgales malām,
lai, kopā dziedot, dejojot un mu-
zicējot, radītu neaizmirstamus
svētkus sev un skatītājiem. Rēzek-
nes novadu pārstāvēja Maltas kul-
tūras nama (KN) senioru vokālais
ansamblis «Liepas», Lendžu KN
senioru vokālais ansamblis «Omam -
mas», Vērēmu pensionāru apvie-

nības deju kopa «Mārtiņrozes»
un Vērēmu tautas nama folkloras
kopa «Vōrpa».

Daudz labu vārdu, daudz laba
vēlējumu izskanēja senioriem,
lūk, daži no tiem:

Latvijas Republikas labklājī-
bas ministre Ramona Petraviča:
«Mūžu vadot, būt pateicīgiem par
katru baltu dieniņu, lai kāda būtu
saule, glāstoša, dedzinoša, rotā-
joša, vai kā rupjmaize.»

Latgales reģionālās pensio-
nāru apvienības priekšsēdētāja
Helēna Piziča: «Uzgavilēsim Lat-
gales senioriem! Lai lepni plīvo
mūsu Dziesmu un deju festivāla
karogs šodien Višķos, Daugavpils
novadā!» 

Daugavpils novada pašvaldī-
bas izpilddirektore Vanda Kezika:
«Novēlu Latgales dziedošajiem
un dejojošajiem senioriem smel-
ties spēku, saglabāt un vairot
prieku pašiem sev un apkārtējiem.
Lai arī turpmāk jūs pavada neiz-
smeļams optimisms un uzticība
Latgales novada tradīcijām!» 

Arī Maltas kultūras nama vār-
dā saku sirsnīgu paldies senioru
vokālajam ansamblim «Liepas»
par darbotiesprieku, atsaucību,
skanīgām dziesmām. Paldies va-
dītājam Normundam Štekelam!
Nākamgad ar jaunām dziesmām
dosimies uz festivālu Rugāju no-
vadā.

Elīna Prusaka, 
Maltas KN vadītāja

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.

Maltas pagasta senioru kolektīvi – Latgales
novada 17. Senioru Dziesmu un deju festivālā

Sporta spēļu laikā jaunieši va-
rēja pārbaudīt savu veiklību un
atjautību tādās aktivitātēs kā:
«Ak lais soda sitiens», «Kāpiens
Himalajos», «Ražas novākšana»,
«Griškānu vadātājs», «Robins
Huds», «Saules dūriens», «Bur-
buļfutbols» u.c.

Jaunieši sporta spēlēs varēja
pārbaudīt savus spēkus arī indi-
viduālajās disciplīnās, radoši dar-
boties darbnīcās un iemūžināt
mirkli skaistās bildēs.

Individuālajās sacensībās «1
min gulēšana» Sintija Bundere ie-
guva 3. vietu, kā arī Jāzeps Zun -
da izcīnīja 3. vietu disciplīnā
«Šau šana ar pneimatisko šau -
teni».

Jaunatnes diena pagāja karsti,
spraigi un neaizmirstami.

Inta Bule, 
Maltas Bērnu un jauniešu

centra metodiķe

Maltas pagasta jaunieši piedalās 
Rēzeknes novada Jaunatnes dienā

Kā tos Jāņus ielīgoja, 
kā tos Jāņus pavadīja?  

Līgodami sagaidīja, 
līgodami pavadīja. 

(Latviešu tautasdziesma)

Kultūras ļaudis, pašdarbnieku saime vasaras saulgriežiem gatavojas
ar mīlestību un atbildību. Bet svētku brīdis tik īss – izdeg ugunskuri,
Līgo pušķus aiznesuši Maltupītes ūdeņi, balle izballēta, vien Jāņu
vainags pie Jāņa zīmes savītis smaržo.

Noņemot to, saproti, ka vasaras saulgrieži pavadīti. Bet, lai svētkus
noorganizētu, strādājusi saliedēta komanda. Tāpēc lielu paldies jāsaka
visiem, kas pielika savu roku, laiku un talantu, lai svētki izdotos. 
Paldies aktieriem, dziedātājiem, dejotājiem, muzikantiem, Alda Ba-
rovska komandai! Paldies par noformējumu, apskaņošanu, bufetes
saimniekiem, Jāņa tēvam un Jāņa mātei, Jāņiem, kas jāņuguni dedza.
Paldies līgotājiem, kas sanāca un sabrauca Maltupītes krastā pie Jāņa
zīmes līgot. 

Lai silta un radoša vasara! 
Elīna Prusaka, Maltas KN vadītāja

Piesakiet pagasta piecgadniekus 
Bērnības svētkiem 13. jūlijā!

13. jūlijā plkst. 12.00 Maltas KN notiks šīgada pagasta piec-
gadnieku sumināšana – Bērnības svētki.

Sakarā ar jauno datu aizsardzības regulu, pašvaldībai vairs
nav pieejama informācija par Maltas pagasta bērniem, kuriem
šogad paliek pieci gadi. Tāpēc aicinām vecākus pieteikt piecgad-
niekus, kas ir deklarēti Maltas pagastā, Bērnības svētku pasāku-
mam. Lai pieteiktu jubilārus, aicinām vecākus griezties Maltas
pagasta pārvaldē – Brīvības ielā 6, Maltā.

Mīļi gaidīti Maltas pagasta piecgadnieki kopā ar vecākiem,
kūmām, radiem un draugiem.

Ja kāds vēl nav pieteicies, lūdzam to izdarīt līdz 2. jūlijam.

Mobilais mamogrāfs 13. jūlijā 
būs Maltā

13. jūlijā Maltā būs mobilā mamogrāfa izbraukums. SIA «Dau-
gavpils reģionālā slimnīca» valsts apmaksātā programmā veic mo-
bilā mamogrāfa izmeklējumus.

Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura
pieejamība izbraukumos atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt
augstvērtīgu mamogrāfijas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.

Tiek piedāvāti šādi mamogrāfijas izmeklējumi:
Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīnings – sievietēm ar speciā-

lām Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm izmeklē-
jumu veic bez maksas;

Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (jāmaksā pa-
cienta iemaksa – 2,85 eiro).

Izmeklējumi tiks veikti bez iepriekšējā pieraksta.
Mobilais mamogrāfs atradīsies pie Maltas Bērnu un jau-

niešu centra Parka ielā 20, Maltā, 13. jūlijā no plkst. 9.00
līdz plkst. 11.00. Tālrunis uzziņām: 26458044.

Par Līgo svētkiem Maltā

Jeļena Filimonova (Bāriņtiesas priekšsēdētājas viet-
niece): tālr. 64631509, mob. 29110985, jelena.filimonova@
rezeknesnovads.lv. Pieņemšana: Maltas pagasts – pirm-
dienās 12.30–16.30, trešdienās 8.30–12.00, ceturtdie-
nās 8.00–12.00* (*Šo pieņemšanu nodrošina Bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja Jeļena Kručāne, tālr. 64631509,
mob. 26586752, jelena.krucane@rezeknesnovads.lv; 
barintiesa.malta@rezeknesnovads.lv). Puša – ceturtdie-
nās 9.00–12.00 (mēneša 2. un 4.  nedēļā).

Daina Rivča (Bāriņtiesas locekle), tālr. 27813877,
daina.rivca@rezeknesnovads.lv. Silmala – otrdienās
8.00–12.00, trešdienās 12.30–16.30. Feimaņi – ceturt -
dienās 8.00–12.00.

Daina Bule (Bāriņtiesas locekle), tālr. 64640231,
mob.26143838, daina.bule@rezeknesnovads.lv. Ozo-
laine – pirmdienās 8.30–16.00, Lūznava – ceturtdienās
8.30–12.00.

Ināra Virza (Bāriņtiesas locekle), tālr. 29335622,
inara.virza@rezeknesnovads.lv. Griškāni – otrdienās
9.00–12.30. Stoļerova – ceturtdienās 9.00–12.00.

Alla Smirnova (Bāriņtiesas locekle), tālr. 64667001,
mob. 29929229; alla.smirnova@rezeknesnovads.lv. 
Čornaja – pirmdienās 9.00–13.30, Kaunata – trešdienās
8.00–12.00, Mākoņkalns – ceturtdienās 9.00–12.00.

Piektdienās notiek Bāriņtiesas sēdes; metodiskās
dienas (informatīvās sanāksmes, gatavošanās sēdēm,
kursi utt.).

Bāriņtiesas sekretāre Inta Sjatkina, tālr. 64631509;
inta.sjatkina@rezeknesnovads.lv

Lai izvairītos no neērtībām, notariālas darbības
un dokumentu noformēšana tiek veikta pēc iepriek-
šēja pieraksta, pirms tam telefoniski vai pa e-pastu
vienojoties par konkrētu apmeklējuma laiku. #

# Apmeklētāju pieņemšana Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesā

19. jūnijā divu Maltas pagasta jauniešu komandu pārstāvji (Sintija
Bundere, Ligita Krūza, Daniela Danilova, Maksims Šemeņevs, Alek-
sandrs Marjanovs, Jegors Grigorjevs, Niķita Terovskis, Andris Mar-
janovs, Jāzeps Zunda, Solveiga Lozda, Sintija Diāna Patapova, Va-
lentīna Maksimova) devās uz  Rēzeknes novada Jaunatnes dienas
pasākumu «Kuļturņiks» Sprūževā, lai kopā ar citu pagastu jauniešiem
sportiskā un radošā gaisotnē pavadītu nu jau devīto Rēzeknes novada
Jaunatnes dienu – draudzību stiprinošās un jautrās sporta spēlēs.
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