
8

2021. gada 26. novembris                                                         Reģistrācijas numurs 40900027426                                                                      Nr. 11 (61)

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Maltas BJC noslēdzies konkurss 
«Manas ģimenes ģerbonis»
Sagaidot Latvijas 103. dzimšanas dienu, Maltas

Bērnu un jauniešu centrs rīkoja Maltas apvienības
pārvaldes mēroga aktivitāti – konkursu «Manas ģime-
nes ģerbonis», kuram tika iesniegti 53 darbi no vairā-
kiem apvienības pagastiem. 

Liels paldies visām ģimenēm un arī individuālo
darbu autoriem, kuri atrada vēlmi un laiku izveidot
savu ģerboni: Aliku, Bogdanovu, Borisovu, Blinovu,
Danilovu, Gaigalu, Gulbiņu, Jakimovu, Khanu, Ko-
nonovu, Kozlovsku, Ludboržu, Marjanovu, Maslobo-
jevu, Oļševsku, Ostašu, Pankovu, Pranču, Ribakovu,
Rogozinu, Semjonovu, Skudru, Strodu, Svikšu, Talka-
ņicu, Tarakanovu, Tumaševiču, Valteru, Zundu, Zeiļu,
Žagaru, Žogotu  ģimenes, kā arī Koroļonoku ģimene.
Par savām ģimenēm un dzimtām zīmējumos vēstīja:
Viktorija Loginova, Alise Žagare, Milāna Žagare, Aida
Doroščenoka, Alise Bergere, Daniela Borisova, Linda
Bukovska, Rolands Golubevs, Nikita Demjanovs, Jev-
ģēnijs Zubrickis, Anna Gaigale, Sofija Gaigale, Adriana
Gulbiņa, Renāts Danilovs, Jūlija Kozlovska, Viktorija
Loginova, Vladislavs Žogots, Alīna Rubļova, Alek-
sandrs Marjanovs, Martins Ostašs, Selīna Svikša, Jo-
lanta Svikša, Amanda Garā, Veronika Talkanica, Una
Pranče, Elīna Oļševska, Marks Tučs, Sergejs Taraka-
novs, Liza Jakimova, Dai nis Bernāns, Elīna Jonina
(Valteru ģimene). Tāpat tika iesniegti divi ģerboņi, vel-
tīti mājām, – «Prinčmājām» un «Jasmīnmājām». Pa-
teicība arī Maltas vidusskolas, Maltas BJC pulciņu un
Liepu skolas skolotājām (īpaši Vitai Kāpostiņai-Tučei,
Antoņinai Vasiļjevai un Nellijai Kotebo), kuras mudi-
nāja bērnus iesaistīties konkursā. 

Maltas BJC Pateicības rakstus un piemiņas balviņas
saņems visi dalībnieki. Balsojumā BJC lapā vietnē 
Facebook simpātiju balvu ieguva Tarakanovu ģimenes
ģerbonis. Visi dalībnieki tiks uzrunāti un apbalvoti in-
dividuāli. BJC pateicas arī Natālijai Stafeckai par radošo

līdzdalību balvu sagatavošanā. Taču ir arī simpātiju
balvu ieguvēji, kurus izvēlējas BJC sadarbības partneri:

Maltas vēstures muzeja balvas: Koroļonoka dzimtas
ģerbonim, Tuču, Skudru, Zeiļu, Tarakanovu, Svikšu, Gai-
galu ģimeņu ģerboņiem, kā arī Aidai Doroščenokai, Vik-
torijai Loginovai, Nikitam Demjanovam. 

«Vietējās Latgales Avīzes» simpātijas izvēlējās avī-
zes redaktore Viktorija Nečajeva, un tās ir: Kononovu
dzimtas ģerbonis, Tarakanovu, Žagaru, Kozlovsku, Bo-
risovu, Oļševsku, Jakimovu, Valteru, Žogotu un Tal-
kaņicu ģimeņu ģerboņi. 

Maltas pagasta bibliotēkas simpātijas balviņas sa-
ņems: Danilovu, Blinovu, Gulbiņu  ģimenes, Alise
Bergere un Amanda Garā.

Dalība konkursā vienmēr ir dažādu apstākļu virkne,
kurā sava nozīme ir darbam veltītajam laikam un arī
talantiem, bet galvenais ir visu dalībnieku uzdrīkstē-
šanās runāt skaļi, stāstīt citiem par sevi un sev tuvo.
Šis konkurss pierādīja, ka arī ierobežojumu apstākļos
var paveikt daudz, ja vien ir vēlēšanās! 

Skaidrīte Svikša,
Maltas BJC pulciņa «Volūdu detektivi» skolotāja

Novembris – aizejošā rudens sajūtu,
pārdomu un svētku mēnesis

Maltas vēstures muzeja 30. jubilejas gada patrio-
tisma mēnesī novembrī piedāvājam lasītājiem iepazīties
ar Rozentovas celainēm un rokdarbnieci Līgu Tulinsku,
kura tās darinājusi. Šīs Rozentovas celaines rotā arī
grāmatas «Maltas pagasts pētījumos un atmiņās» vāku.

Maltas vēstures muzeja krājumā atrodas divas Ro-
zentovas celaines, kas darinātas pēc 1926. gada parauga
(avots «Latvijas saule» Nr. 40), to autore ir Līga Tu-
linska. Celaines izgatavotas 2018. gadā. Muzeja krā-
jumā nonākušas 12.11.2018., tās muzejam dāvinājusi
Līga Tulinska. Abas ir vilnas un linu diegiem celotas
jostas, skujotās celaines. Pirmās garums ir 300 cm,
platums – 2 cm, jostas malas sarkanā krāsā. Otrās ga-
rums – 290 cm, platums – 2,5 cm, jostas malas zaļā
krāsā. «Šīm celainēm nav zināmi ne autori, ne tieši iz-
celsmes vieta jeb māja, kur tās ir celotas. Dziļi sirdī
jau ticam, ka tā ir maza daļa no tās vietas, ka tā var būt
mantota un kāds to bija pārzīmējis un atdarinājis tieši
priekš mums. Tām ir raksts, diegu savērums un krāsas.
Ar lepnumu saku, ka Rozentovas celainēs ir izmantots
vilnas diegs, krāsu izvēle ir atbilstoši tā laika pieejamām
krāsām. Viena celota ar 12 un otra ar 14 celiem. Pats gal-
venais, ka tā ir neaizmirsta un vēlreiz pieminēta Lilijas
Treimanes celu grāmatā, kas atrodama Maltas bibliotēkā.
Rozentovas celu jostas ir dzīvas, nocelotas un apskatā-
mas kā paraugi Maltas muzejā,» norāda L.Tulinska.

Celu jostas jeb celaines nosaukumu tās ieguvušas
no celu galdiņiem – dēlīšiem, kuros ievērtie velku pave -

dieni aušanas procesā maina vietas līdz ar dēlīšu pagrie -
zieniem, pēc katra ieaustā auda pavediena. Celu aušanas
tehnika bija pazīstama jau senajā Ēģiptē. Viduslaikos
celu tehnika bija plaši izplatīta visā Ziemeļeiropā, īpaši
Skandināvijas valstīs. Latvijā celu aušanas tehnika ir
saglabājusies līdz mūsu dienām un ir viena no senākajām
tekstiliju darināšanas tehnikām Latvijā. Īpaši daudz celu
audumu atrasts vēlā dzelzs laikmeta kapenēs, un pēc
šiem izrakumiem iespējams rekonstruēt senlatviešu tēr-
pus. Svītrainās un skujainās celaines latgaļiem sastopa-
mas kopš 10.–11. gadsimta. Senākā rakstainā celaine ar
neielasītu līkloča rakstu Latvijā zināma no 9. gadsimta
Tīras purva depozīta, bet greznākās ar ielasīto rakstu lī-
bieši, sēļi un latgaļi kopš 11. gadsimta darinājuši jostām.
Visvairāk celaines bija izplatītas tieši Latgalē.

Jana Indričāne, 
Maltas vēstures muzeja krājuma glabātāja

Novembra priekšmets muzejā – Rozentovas celaines

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.

Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienā Maltas
apvienības pārvaldes Pateicības raksti šogad tika pasniegti:
Janai Indričānei – Maltas mu zeja krājumu glabātājai, Elitai
Kupcovai – Maltas Mūzikas skolas skolotājai; Dacei Mikaseno-
kai – Maltas PII lietvedei; Marinai Kāršeniekai – Maltas PII
medmāsai; Silvijai Zvīdrei – Maltas vidusskolas apkopējai; Tat-
janai Kuzņecovai – Maltas vidusskolas apkopējai; Aleksandrai
Valenikai – Maltas vidus skolas dežurantei; Valdim Sniķeram –
Maltas vidus skolas pedagogam; Antoņinai Ostrovskai – Maltas
pagasta iedzīvotājai; Jānim Kravalim – Maltas DZKSU vadītā-
jam; Marinai Stempkovskai – Maltas DZKSU ekonomistei; Alek-
sandram Borodulinam – Maltas pagasta pārvaldes sporta tre-
nerim; Anatolijam Jasinskim – Maltas vidusskolas saimniecības
pārzinim; uzņēmumu vadītājiem Voldemāram Višņo vam, Vikto-
ram Rezunam, Anatolijam Plešavniekam, Gunāram Smeilim
un Oskaram Babrim; Annai Beitānei – sociālās aprūpes centra
«Malta» vadītājai-sociālajai darbiniecei; Arturam Bogdanam –
sociālās aprūpes centra «Malta» saimniecības pārzinim. Patei-
cības raksti tika pasniegti, individuāli tiekoties ar katru no šī
gada nominantiem, informē Rēzeknes novada pašvaldības iestā-
des «Maltas apvienības pārvalde» vecākā lietvede Ineta Skudra.

Kultūras namā 
Lāčplēša dienā laukumā pie Maltas KN piemiņas pusstundā

tika iedegta simboliska piemiņas guns, KN logos dega sveces,
izgaismojot auseklīšus un ka roga krāsas, aicinot ikvienu aizdegt
svecītes savas mā jas logos. Valsts svētkos Maltu rotāja krāsaini
baneri.

Novembrī Maltas KN logos skatāma Bronislava Pavlovska
gleznu izstāde «Rudens Latgalē». Šis gada laiks bija īpaši mīļš
māksliniekam, kurš uz mums rau gās nu jau no mākoņa maliņas,
bet viņa gleznotās aina vas mūs joprojām uzrunā. Sirsnīgs paldies
viņa meitai Diānai Pav lovskai par uzticētajām tēva gleznām. 

Sirsnīgs paldies visiem, kas
pielika savu roku video stāsta
«Rudens sajūtu laiks» tapšanā,
kas bija veltīts 18. novembra
svētkiem: Skaidrītei Svikšai par
zīmīgo foto un dalību aktivitātē
«Domugraudu lapkritī» ar savu
pārdomu stāstu «Kad mākoņi
runā, laiks aizdomāties»; Nor-
mundam Štekelam par ieskan-
dināto rudens melodiju uz vēja
zvaniem; keramiķim Aivaram
Ušpelim par piedāvāto bagātīgo
vēja zvanu klāstu, kur muzicēt
varēja ikviens; Everitai Štekelei
par izjusto vijoļspēli, kas aiz-

skanēja pār Maltas pagasta ārēm. Šis visu kopdarbs skatāms mā-
jaslapā www.malta.lv, par ko pateicība video operatoram Vjače -
slavam Aleksejevam un video montāžas autoram Ivaram
Šadurskim, piebilst Maltas KN vadītāja Elīna Prusaka.  

PII «Dzīpariņš» 
Novembris Maltas PII «Dzīpariņš» pagāja svinīgi un darbīgi!

Sarkanbaltsarkanie toņi rotājās ne tikai uz galda, bet arī dažādos
bērnu veidotajos rokdarbos. 

Citādāk nekā ierasts, tomēr kopā tikpat mīļi un no sirds vēlē-
jām savai dzimtenei daudz baltu dieniņu. Svinot Latvijas 103.
dzimšanas dienas gadadienu, tika novadīts bērnu izziņas darbības
aktivizēšanas pasākums «Kā es jūtu Latviju». Interaktīvā pasā-
kumā bērni iesaistījās dažādās aktivitātēs: ēdienu gatavošanā,
galda servēšanā. Bērni dziedāja, dejoja, katra grupiņa izveidoja
savu Latvijas karti, degustēja Latvijā audzētos dārzeņus, atpazina
Latvijai raksturīgas smaržas (medus, kumelīte, rupjmaize, priežu
skuja), saklausīja Latvijā sastopamas skaņas (jūra, dzenis, bite,
lietus), devās pastaigās. Katras grupiņas bērni stāstīja par to, kā
viņi iz prot vārdu Latvija.  Pasākums raisīja bērnos pozitīvas emo-
cijas. Bērniem atmiņā paliks kopīgi dziedātā Latvijas himna,
skaistie bērnu zīmējumi un aplikācijas par mūsu Dzimteni, norāda
PII vadītāja Alīna Čistjakova.

Mācību process pēc instrumenta spēles apguves
attālināti rit pilnā sparā ar lielāku enerģiju. Visgrūtāk
ir pirmajām klasītēm, bet ceram, ka visi kopā – gan
skola, gan vecāki, gan izglītojamie – tiksim tam pāri
un izturēsim šos pandēmijas radītos šķēršļus.

Visas mācību priekšmetu grupu nodarbības pašlaik
notiek individuāli – mūzikas teorija, solfedžo un ko-
lektīvā muzicēšana. No šī gada 15. novembra flautas
spēli izglītojamajiem pasniedz skolotāja Elīna Saukāne

(JIRM vidusskolas 4. kursa studente). 
Tuvojas pirmā mācību pusgada beigas, un līdz ar

to noslēguma pārbaudījumi instrumenta spēlē notiks
klasēs pie sava specialitātes pedagoga. Parasti pusgada
izskaņā notika Ziemassvētku koncerts un vecāku sa-
pulce, tomēr šogad visdrīzāk klātienē tā izpaliks, bet
katra izglītojamā mūzikas instrumenta skaņas Ziemas-
svētkos, es ceru, noteikti skanēs katrā mājā, saka Maltas
Mūzikas skolas direktors Normunds Štekels.

Rēzeknes novada pašvaldības deputāts Gunārs Smeilis
pieņem apmeklētājus katru nedēļu pirmdienās no plkst.
9.00 līdz 11.00 Maltas pagasta pārvaldē, Brīvības ielā 6,
Maltā. Informācija pa tālruni 26516803.

Mūzikas skolā darbu sāk skolotāja Elīna Saukāne


