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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

«Svētki BŪS» – vēstīja afiša,
aicinot 2. jūlijā kopā sanākt mal-
tiešiem, atbraukt ciemiņiem un
piestāt garāmbraucējiem, lai no-
svinētu Maltas nosaukuma 85. ga-
dadienu, kuras atskaites punkts ir
gan 2. jūlijs (kad parakstīts rīko-
jums par Borovajas pārdēvēša-
nu par Maltu), gan 7. jūlijs (kad
rīkojums publicēts «Valdības

Vēstnesī»). Mūsdienu Malta prot
svinēt – to apliecina gan aizvadī-
tie svētki, gan ieceres, kas vēl tiks
īstenotas šogad!

Svētki sākās ar Svēto Misi
Rozentovas Romas katoļu baz-
nīcā, kurā priesteris Rinalds Broks
uzsvēra piecus galvenos virzie-
nus, kas veidos labāku, skaistāku
Maltas pagasta un ciemata dzīvi:

«Pirmkārt, ikvienam ir pienākums
rūpēties par savas personības at-
tīstīšanu. Otrkārt, pienākums rū-
pēties par savu ģimeni. Treškārt,
rūpes par tautas vēstures manto-
jumu. Ceturtkārt, rūpes par kris-
tīgās ticības mantojumu. Piekt-
kārt, līdzatbildība un darbošanās
sabiedrības labā. Pateiksimies
Dievam par vietu, kur mēs dzī-
vojam, un lūgsim par mūsu cie-
mata, pagasta nākotni.»

Svelmīgāko dienas laiku mal-
tieši pavadīja savu māju paēnā,
lai vēlā pēcpusdienā atkal sanāktu
kopā pie Maltas kultūras nama,
kur notika visdažādākās aktivi-
tātes. Laukumā pie tā jau no as-
toņiem rītā bija liela rosība, lai
sagatavotu vietu un rotājumus
svētkiem. Pašmāju pašdarbnieku
koncertā, ko vadīja Skaidrīte
Babre un Jānis Šaudiņš, visi uz-
gavilēja iestādēm, ģimenēm, uz-
ņēmējiem. Ļoti mīļi skanēja ie-
dzīvotāju novēlējumi Maltai, ko
piedāvāja Maltas bibliotēka un
Maltas vidusskola. 

Ciemiņi – labās fejas – bērnus
ievilināja «Burbuļu» valstībā. Sa-
vukārt Maltas BJC ar daudzām ra-
došām un izzinošām aktivitātēm
iekārtojās priežu paēnā aiz kultūras
nama, piedāvājot: novēlējumu rak-
stīšanu uz lielās svētku «tortes»,
balonu apgleznošanu un hennas
zīmējumus, šokolādes strūklakas
un slaveno «perniku» baudīšanu,
lielās dārza spēles, piepūšamās at-
rakcijas, krāsošanas stūrīti un
«Maltas saulītes» veidošanas no
papīra, kā arī «jautājumu ratu»,
kuru griežot, varēja uzzināt jaunus
faktus par Maltu. Diena beidzās
zaļumballē kopā ar vietējiem mū-
ziķiem Valdi un Normundu. Divi
spilgti akcenti – Everitas Štekeles
dziedājums un mazā bundzinieka
Jāņa Koroļonoka uzstāšanās, kas
klausītājos raisīja sajūsmu par mal-
tiešu jaunās paaudzes talantiem.

Maltas KN vadītāja Elīna Pru-
saka: «Dalība svinībās – katra
maltieša cieņas apliecinājums sa-
vam ciematam, atnākot un atrodot
sev interesantāko aktivitāti. At-

vainojamies tiem, kas vēlējās, bet
nevarēja baudīt Indras Burkov-
skas snie gumu, kā bija plānots,
diemžēl dzīve un kovids joprojām
ievieš savas korekcijas. Bet va-
karā varēja baudīt uguns šovu.
Mēs – daži sim ti, lielā aplī, dau-
dzās rindās, plecu pie pleca, pro-
žektoru gaismā, Maltas upes
krastā – ļāvāmies uguns burvībai.
Bija jūtams, ka ciemats ir mīlēts,
bija tā kopības sajūta, vienojošā-
kās emocijas pēdējo gadu laikā.
Paldies visiem, kuri palīdzēja šo
svētku organizēšanā.»

Maltas iestādes svētkus svinēt
grasās visu šo gadu, un par to lie-
cina daudzi pasākumi (vairāk la-
siet www.malta.lv), taču nupat iz-
skanējušo svētku sajūtas paildzi-
nās 23. jūlijā muzejā plānotie grā-
matas atvēršanas svētki. Tā ka
Mal tā svētki BIJA un BŪS. Nā-
kamais pieturas punkts – Rēzek-
nes novada dienas svinības. 

(Kolāžā – Maltas vidusskolas
skolēnu zīmējumi un bibliotēkas
vēlējumu akcijas foto.)

Malta nosvinējusi sava nosaukuma 85. gadadienu

«Nav ceļa uz laimi, pats ceļš ir laime!» – vēsta romu
gudrība (čigānu valodā «rom» nozīmē «cilvēks»). Tad nu
jākonstatē, ka Maltā, pateicoties tās iedzīvotājiem un rado-
šajiem kolektīviem, mūsdienās skan: latviešu, latgaliešu,
krievu, baltkrievu, ukraiņu, poļu, romu (čigānu) valoda, sko-
las gaiteņos dzirdam arī angļu, vācu valodu. Būtu interesanti
dzirdēt arī maltiešu valodu, vai ne? Viss ir iespējams!

Sagaidot Maltas nosaukuma 85. gadadienu, Maltas
Bērnu un jauniešu centra pulciņā «Volūdu detektivi» dzima
doma apkopot, kādas valodas mūsdienās dzirdam Maltā.
Ņemot vērā ierobežojumus, kuru gūstā vēl bijām visu pa-
vasari, videosveiciens ir aizkavējies, bet tas top un būs
skatāms virtuālajā vidē!

Maltieši vai maltēnieši? Runājot par valodām, viens
no svarīgākajiem jautājumiem – kā tad saukt Maltas ie-
dzīvotājus. Līdz šim figurēja divi apzīmējumi – maltēnieši
un maltieši. Reizi par reizēm viešam skaidrību, vai atšķi-
ras Maltas Republikas iedzīvotāju un Maltas ciema-
ta iedzīvotāju apzīmējums. Eiropas Savienības vismazā-
kās valsts Maltas (315,4 km2) iedzīvotājus sauc par mal-
tiešiem (valstī oficiālās valodas ir maltiešu un angļu),
taču arī Maltas ciematā dzīvojošos cilvēkus jāsauc par

maltiešiem – to apliecināja Latviešu valodas aģentūrā.
Kā runāja ebreji Borovajā? Varam tikai iedomāties,

kā runājis tā sauktais «Maltas miljonārs» – ebrejs Ruvins
Vainštoks (dz. 1880. gada 28. martā Maltas pagasta Sau -
ļikos) un citi tirgotāji savās vairāk nekā 40 tirgotavās 
reiz Borovajā, taču viņu sarunvalodas piemēri saglabāju-
šies maltēniešu atmiņās un pārstāstos, piemēram: «Ba-
beņa īīt Vainštoka veikalā i soka: «Lai ir slaveits Jezus
Kristus!» A ebreji atbiļd: «Mēzīgi mēzam!» (Myužeigi
myužam.) (Klāras Kondrovas atmiņas); «Vainštokam beja
leli veikali ar nūlyktovom. Pīmiņu – ar tāvu aizvedem
lynus i Vainštoks soka jam: «Oi, Jazup, kai ta tova meit
bez ritiņa, – cyti brauks, jei īs kōjom.» Jī obi aizgōja i at-
sagrīze ar jaunu ritini i kurpem iz augstim papīžim. Beju
tik laimeiga!» (Genovefa Strode). Taču par savas dzimtās
valodas lietošanu liecina fakti, ka Borovajā bija sava eb-
reju kopiena, sinagoga (tagadējā Stacijas ielā), bija arī
ebreju skola.

Daudzus skāra vēstures notikumu nežēlīgās dzirnas,
Maltā jo īpaši cieta ebreji un čigāni. Tāpēc cienīsim katru
valodu un tautību mums līdzās un novērtēsim savu prasmi
dzīvot un saglabāt savu kodolu daudznacionālā sabiedrībā!

Maltas sestā «rozīnīte» – tautības un valodas

14. jūnijā apritēja 81 gads, kopš Padomju Savienība
pēc Latvijas okupācijas organizēja masu deportācijas, –
1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas
pilsoņu. Turpinot Sandras Kalnietes iniciatīvu un Latvijas
Valsts prezidenta Egila Levita pagājušajā gadā iedibināto
tradīciju (pieminēt katra izsūtītā vārdu), šogad Maltas
bibliotēkas darbinieces Antoņina Krūza un Elvīra Pinka
pasākumā nosauca 32 Maltas pagasta iedzīvotājus, kuri
1941. gada 14. jūnijā tika izsūtīti vai piedzima Sibīrijā.
Pasākums bija plānots pie represēto piemiņas akmens
(skvērā pretim bibliotēkai), bet laikapstākļu dēl tas notika
Maltas pagasta bibliotēkā un tajā izskanēja divi stāsti, –
maltieši Marija Podnieka un Jānis Koroļonoks ir Sibīrijas
bērni. Rozentovas Sv. Krusta pagodināšanas Romas ka-
toļu baznīcas draudzes prāvests Rinalds Broks lūdza mū-
žīgu mieru dvēselēm, kuru dzīvības aprāvās Sibīrijas
zemē, dvēselēm, izgājušām Sibīrijas moku ceļus. 

4. jūlijā bija Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas
diena. Maltas vēstures muzejs sagatavoja rakstu, atgādinot
par Saltuperu ģimenes traģisko stāstu. Viņi bija tikai viena
no ģimenēm, kuri cieta Otrā pasaules kara laikā nacistu

ideoloģisko mērķu izpildes rezultātā, kad tika nogalināti
aptuveni 6 miljoni ebreju. Mājaslapā memorialplaces.lu.lv
la sām, ka «Nacistu karaspēks ienāca Maltā 1941. gada 4. jū -
lijā un uzreiz uzsāka ebreju iznīcināšanu. Daļa Maltas ebreju
tika nošauti kopā ar vietējās apkaimes ebrejiem Baldas
mežā jūlija beigās, bet masveidīgākā Maltas ebreju slepka-
vība notika septembra beigās pagrabā netālu no kultūras
nama (1. maija ielā 76), tās laikā nošauti ap 200 ebreju.» 
Šī gada 10. jūnijā Maltas vēstures muzeja darbiniekiem 
ekspedīcijā Silmalā novadpētnieks Sergejs Šilovs pastāstīja:
«Maltā, Stacijas ielā 2 atrodas māja (agrāk bija ebreju vei-
kaliņš), kur pāris naktis tika turētas pirms nošaušanas divas
vai trīs ebreju ģimenes no Silmalas. Uz cementa grīdas bija
nomesti salmi, uz tiem viņi gulēja. Nākamos 80 ebrejus
dzina ar kājām no Silmalas, tad Baldas silā nošāva.»

Tik daudz faktu, bet vēl tik nezināmā. 2004. gadā pie
Maltas kultūras nama un Baldas mežā, vietā, uz kuru tika
nesti pagrabā nošautie ebreji, Latvijas Ebreju draudžu un
kopienu padome uzstādīja melnus granīta pieminekļus.
Tie aicina, lai mēs nāktu un atcerētos...

Silvija Pīgožne, Maltas vēstures muzeja vadītāja

Piemin represētos maltiešus un godina ebreju piemiņu

Ir vasaras vidus, kapusvētku laiks, un iedzīvotājiem uz
šo laiku ir savi plāni un darbi. Lai pagasta pārvaldes plāni
sakristu ar tiem, ir dažas nianses, kurām vēlamies pievērst
lielāku uzmanību. 

Maltas pagasta teritorijās esošajās kapsētās atkritumu
konteineros atļauts izmest tikai kapsētā savāktus, ne bio-
loģiskus atkritumus: sveces, polietilēna maisus, bundžas,
stiklu, pudeles, mākslīgus ziedus un vainagus, vecus un sa-
lauztus darbarīkus. Iedzīvotājus aicinām konteineros ne-
bērt: koku lapas, zāli, zemi, zarus, malku, skaidas, smiltis,
melnzemi. No bioloģiskajiem atkritumiem var veidot aku-
rātas komposta kaudzes. 

Tāpat norādām: katru gadu, atjaunojot pieminekļus vai
kapu apmales, betona gabali tiek izmesti atkritumu bedrēs.
Būtu lietderīgāk tos ierakt zemē pie sava radinieka kapu
kopiņas, zem taciņas. Tas netraucētu nevienam un nepie -
gružotu kapsētu teritoriju. Cilvēki labprāt izmanto vecus
krustus vai betona apmales, lai uzstādītu to kādai neap-
saimniekotajai kapu kopiņai, kurai krusta vispār nav. Lū-
dzam būt saprotošiem un rūpēties par tīrību kapsētās.

Ņemot vērā to, ka neviens normatīvais akts nenosaka,
ka pašvaldībām būtu jānodrošina kapsētas ar smiltīm vai
melnzemi, un vairākiem pagastiem nav brīvi pieejami šie
dabas resursi, novadā pieņemts lēmums nevienai kapsētai
to nepiegādāt no pagasta pārvalžu līdzekļiem. 

Būsim kulturāli un ievērosim Rēzeknes novada domes
2010. gada 17. jūnija saistošos noteikumus Nr. 30 «Par Rē-
zeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem».

Edgars Blinovs, struktūrvienības «Maltas pagasta pār-
valde» vadītāja p.i. 

Iedzīvotāju zināšanai: par kapsētām pagastā!

b 23. jūlijā plkst. 12.00 Maltas KN Bērnības svētki.
b 23. jūlijā plkst. 15.00 Maltas vēstures muzejā 

grāmatas «Jura Gaigala varavīksne» prezentācija, kā arī
viņa akvareļu izstāde un materiāli no Gaigalu dzimtas
pūralādes.

b Līdz 30. jūlijam Maltas KN izstāde «Krāsu 
prieks» – speciālās pamatskolas bērnu darbi, kas tapuši
projektā «Autsaideru māksla».

***
Kapusvētki Rozentovas Svētā Krusta pagodināša-

nas draudzes kapsētās: 9. jūlijā plkst. 13.00 Gudeļu
kapos; 16. jūlijā plkst. 14.00 Pinku kapos, plkst. 16.00 –
Ostrovsku kapos; 30. jūlijā – Rozentovas kapos: plkst.
14.00 – Sv. Mise baznīcā, plkst. 15.00 – kapusvētki.
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fotoreportāža. Laika prognoze

Sagatavoja Skaidrīte Svikša. Izmantotas Vjačeslava Aleksejeva, Nikolaja Šļahtas un Maltas BJC publicitātes foto

Maltas Bērnu un jauniešu centra draudzīgi radošā komanda – skolotāji un brīvprātīgie palīgi – savas meistar -
darbnīcas vadīja skaisto priežu paēnā

Maltiešus un svētku viesus uzrunā Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars
Blinovs un Nautrēnu apvienības pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska

Īpašā svētku torte – ar vēlējumiem MaltaiSvētki sākās ar dievkalpojumu Rozentovas Romas katoļu baznīcā Uzstājas Maltas KN senioru ansamblis «Liepas»

Aktieris Mārtiņš Brūveris un Ēriks Zeps ar savu grupu «Brāļi Astrāļi»
piedāvāja koncertprogrammu «Īsa pamācība mīlēšanā»

Muzikālajā Koroļonoku ģimenē šoreiz vislielākās
ovācijas izpelnījās mazais bundzinieks Jānītis 

Arī pieaugušie ļāvās āra galda spēļu azartam. Maltas BJC dāvana Maltai – recepšu krājumiņš (attēlā – tā idejas autore Rita Siņavska (no kreisās) un projekta vadītāja Inta Bule). 
Un «saldajā» – uguns šovs naksnīgajās Maltas debesīs

Normunda Štekela un viņa meitas Everitas uzstāšanās jau kļuvušas
par daudzu Maltas svētku skanīgo rotu


