
16

2021. gada 29. oktobris                                                         Reģistrācijas numurs 40900027426                                                                         Nr. 10 (61)

Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Muzeja 30. jubilejai par godu šogad katru mē-
nesi piedāvājam iepazīties ar kādu muzeja krājuma
priekšmetu. Oktobra priekšmets – stampa un piesta
ir divu vienkāršu instrumentu kopums, ko izmantoja
jau no akmens laikmeta līdz mūsdienām dažādu sa-
stāvdaļu vai vielu pagatavošanai, tos sasmalcinot
un saberžot smalkā pastā vai pulverī. Šis komplekts
ir paredzēts izmantošanai virtuvē, laboratorijā un
aptiekā. Piestas un stampas komplekts ir viens no
senākajiem priekšmetiem, kuru dizains jau gadsim-
tiem ilgi nav mainījies.

Maltas vēstures muzeja krājumā atrodas četras
piestas. Šoreiz vēlamies pastāstīt par bronzas piestu
ar stampu. Šis komplekts izgatavots aptuveni 19. gs.
beigās, 20. gs. sākumā. Muzeja krājumā nonācis.
19.10.2020., to muzejam dāvinājis Maltas iedzīvo-
tājs Māris Indričāns, komplekts piederējis viņa tē-
vam Anatolijam Indričānam. Piestas augstums: 
18 cm, augš. diametrs: 20,5 cm, apakš. diametrs:
14,5 cm. Stampas garums: 31,5 cm. Svars 12 kg.

Piesta un stampa tika aprakstītas Ebersas papi-
rusos no Senās Ēģiptes, datētas ar 1550. gadu p.m.ē.
Tiek lēsts, ka piesta un stampa tika izmantotas 6000

gadus pirms tam pārtikas pagatavošanai, galvenokārt
garšvielu malšanai. Piesta un stampa ir unikālas ar
to, ka to dizains pēdējo 10 000 gadu laikā ir palicis
nemainīgs. Neviena elektriskā brīnummašīna nespēj
aizstāt šo pirmatnējo rituālu, kad cilvēks un darbarīks
darbojas kā viens vesels un rodas kāds kulinārijas
brīnums. Stāsta, ka arī garša šiem ēdieniem ir pavi-
sam citādāka. Varbūt ir vērts pameklēt vecmāmiņas
skapīšos kādu sen aizmirstu piestas un stampas kom-
plektu un pašiem pieredzēt garšas un smaržas ceļo-
jumus cauri gadsimtiem.

Jana Indričāne, MVM krājuma glabātāja

Maltas vēstures muzejā
oktobra priekšmets –

bronzas piesta

Šogad, pēc Valsts prezidenta Egila Levita ierosi-
nājuma, Valsts valodas diena iekļauta svētku, atceres
un atzīmējamo dienu kalendārā, un turpmāk to svi-
nēsim 15. oktobrī. Jaunajai svinamdienai par godu
Latviešu valodas aģentūra rīkoja virtuālo akciju
«Latviešu valoda man ir…», kurā savus vēstījumus
iesniedza 950 dalībnieku no Latvijas un ārvalstīm. 

Paldies Maltas vidusskolas skolotājām, kuras
stundās mudināja bērnus atbildēt uz minēto jautā-
jumu un atbildes apkopoja klasēs. Paldies visiem
maltēniešiem (un citviet dzīvojošajiem latviešu va-
lodas cienītājiem), kuri atsaucās aicinājumam un
vai nu paši ierakstīja vēstījumu, vai arī uzticēja to
izdarīt Maltas BJC skolotājām un jauniešiem. Visas
akcijā iesniegtās atbildes iespējams lasīt viet-
nē vards.valoda.lv, maltēniešu viedokļi apkopoti
www.malta.lv.

Maltas BJC, papildinot LVA aktivitāti, aicināja
savu viedokli izteikt senioriem vai cilvēkiem, kuri
maz lieto datoru. Tāpēc mūsu aicinājums bija «Pie-

zvani senioram un pajautā, kas viņam ir latviešu va-
loda». Paldies par atsaucību viedokļu fiksēšanā:
Maksimam Timofejevam, Indrai Koroļonokai, Jūlijai
Moisejevai, Viktorijai Grigorjevai, Selīnai Svikšai,
Santai Zundai, Valērijai Romanovai. Pateicoties
mūsu kopējām pūlēm, arī daudzu senioru domas nu
ir apkopotas un ierakstītas globālajā tīmeklī.

Skaidrīte Svikša,
Maltas BJC pulciņa «Volūdu detektivi» skolotāja 

Maltēniešu vēstījumi virtuālā akcijā
par latviešu valodu

No 5. līdz 30 novembrim Maltas KN logos būs
skatāma Broņislava Pavlovska gleznu izstāde «Ru-
dens Latgalē». 

Savukārt no 5. novembra plkst. 18.00 mājaslapā
www.malta.lv varēs aplūkot videostāstu «Rudens –
sajūtu laiks». Tāpēc Maltas KN aicina sajust, iz-
baudīt, dalīties ar aizejošā rudens sajūtām un pieda-
līties: Rudens domugraudu lapkritī (savas rudens

sajūtas ietērpjot vārdos, uzraksti savu domugraudu)
un konkursā «Vēja zvanu melodija manā cie-
matā» (pie Maltas KN izvietotajos, keramiķa Aivara
Ušpeļa veidotajos vēja zvanos ieskandini savu ru-
dens melodiju darba dienās no plkst. 15.00 līdz
18.00). Domugraudus un melodijas sūtiet līdz 
29. novembrim uz tālr. 26117782 (WhatsApp). Visi
dalībnieki saņems piemiņas balvas.

Maltas KN novembrī aicina
Izsludināts konkurss 

«Manas ģimenes ģerbonis»
Lai pagarinātajās rudens brīvdienās lietderīgi pavadītu laiku un

gatavotos Latvijas dzimšanas dienas mēnesim, Maltas Bērnu un jau-
niešu centrs aicina Maltas apvienības pārvaldes ģimenes (no Maltas,
Ozolaines, Silmalas, Lūznavas, Feimaņu un Pušas pagasta) piedalīties
radošajā konkursā «Manas ģimenes ģerbonis». 

Katrai ģimenei ir savas unikālas tradīcijas, vērtības, sasniegumi
un vēsture. Lai to visu celtu gaismā, ģimenes locekļi aicināti pārrunāt,
kas viņiem ir svarīgs (fakti, personības, darbības jomas, intereses utt.).
Radošā darba tapšanā var izmantot jebkuru tehniku (zīmēt, līmēt,
gleznot, veidot dažādas kolāžas no izgriezumiem, fotogrāfijām utt.).
Ģerbonis veidojams uz A3 vai A4 zīmēšanas lapas (ja nepieciešams,
darba lapu var paņemt Maltas BJC no plkst. 8.00 līdz 15.00, iepriekš
sazinoties pa tālruni 28319076). Ģerbonis noteikti jāparaksta (piem.,
Bērziņu ģimenes ģerbonis), lapas otrā pusē uz atsevišķas lapiņas jā-
pielīmē neliels apraksts par to, kāpēc tajā iekļautas konkrētās lietas,
detaļas un jāuzraksta arī ģerboņa veidotāju vārdi un uzvārdi. Ģerboņa
izveides procesā vecāki, bērni droši var zvanīt BJC pulciņu skolotājiem
un attālināti lūgt padomus. 

Oriģināldarbi jāiesniedz Maltas BJC līdz 10. novembrim. Kon-
kursa dalībnieku izstāde būs apskatāma BJC telpās no 16. novembra
vai virtuālajā izstādē. Pēc tam ģerboņi tiks atdoti to īpašniekiem. Ori-
ģinālāko un radošāko darbu autoriem paredzētas balvas!

Izveidosim Maltas apvienības pārvaldes ģimeņu goda galeriju un visi
kopā veltīsim šo savu darbiņu Latvijai 103. dzimšanas dienā, jo ģimenes ir
tautas un valsts spogulis! Atcerēsimies paši un parādīsim bērniem labāko,
kas mums ir dzimtās mantots vai pašu radīts un ir dzimtas lepnums!

Oficiāla informācija

23. septembrī Rēzeknes novada domes sēdē pieņemts lēmums «Par
pašvaldības iestāžu nosaukumu maiņu». Ar 1. oktobri Maltas pagastu
apvienības nosaukums mainīts uz «Maltas apvienības pārvalde»,
identiski grozījumi arī pārējās novada apvienībās: Dricānu pagastu ap-
vienības nosaukums mainīts uz «Dricānu apvienības pārvalde», Kau-
natas pagastu apvienība – uz «Kaunatas apvienības pārvalde» un Naut-
rēnu pagastu apvienība – uz «Nautrēnu apvienības pārvalde». 

Černostes un Pušas ezeros 
ielaisti līdaku mazuļi

Valsts zivju fonda projektā «Zivju resursu pavairošana Černostes
un Pušas ezeros» jūnijā Pušas un Černostes ezeros tika ielaisti 
39 000 līdaku vienvasaras mazuļu: Černostes ezerā 19 000, Pušas
ezerā 20 000 gabali. 

Rezultātā abu ezeru zivju resursi tika papildināti ar līdaku mazu-
ļiem, tādējādi saglabājot zivju barības ķēdes līdzsvaru un radot zivju
dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus. Projekta rezultātā tika no-
drošināta līdzsvarota un ilgtspējīga pašvaldības ūdenstilpņu zivju re-
sursu attīstība, kas labvēlīgi ietekmē arī lauku tūrisma attīstību.

Kopējās projekta izmaksas – 11 787,50 eiro, tajā skaitā Valsts
zivju fonda finansējums ir 8789,50 eiro un pašvaldības līdzfinansē-
jums – 3008 eiro. Zivju mazuļus piegādāja SIA «Rūjas zivju audzē-
tava». Zivju krājumu papildināšanas procesā bez zivju piegādātājiem
piedalījās arī pārstāvji no Maltas un Pušas pagastu pārvaldēm, Maltas
apvienības, Valsts vides dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta.

Tiek realizēts projekts par zivju 
resursu aizsardzību

29. un 30. aprīlī Zivju fonda padomes sēdē tika apstiprināts RNP
iestādes «Maltas pagastu apvienība» iesniegtais projekts «Zivju re-
sursu aizsardzības pasākumi Maltas pagastu apvienībā» pasākumā
«Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība».

Projekta mērķis ir tehniskā aprīkojuma iegāde, kas tiks izmantots,
lai sekmīgāk aizsargāt zivju resursus Maltas un Pušas pagasta publiski
pieejamos ūdeņos, kontrolēt makšķerēšanas noteikumu ievērošanu,
novērst maluzvejniecību un sekmēt zivju resursu ilgtspējīgu izman-
tošanu. Projektā tiek iegādāta laiva, laivas dzinējs, laivas papildaprī-
kojums, tajā skaitā transportēšanas piekabe, meža kamera, tālskatis,
nakts redzamības binoklis, 4 glābšanas vestes un enkura virve. Pro-
jekta kopējās izmaksas – 13 893,22 eiro, no kuriem 8822,23 eiro ir
Valsts zivju fonda finansējums.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Irina Orlovska

Mūžībā devies komponists Arno Everss
18. oktobrī mūžībā devās Maltas Mūzikas skolas ģitāras spēles

mācību programmas vadītājs, koncertmeistars, profesionāls mū-
ziķis un komponists Arno Everss (05.09.1962.). 

Izcils pedagogs ar degsmi un mīlestību acīs. Viņa vadībā ģitārspēli
izglītojamie apguva no 2013. līdz 2020. gadam. Arno vienmēr atrada
īstos vārdus un pieeju katram izglītojamajam mūzikas instrumenta ap-
guvē. Maltas Mūzikas skolas kolektīva, Ģitāras spēles nodaļas izglīto-
jamo un viņu vecāku vārdā izsaku visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
Skolas kolektīvam viņš vienmēr atmiņā paliks kā jautrs, izpalīdzīgs un
labsirdīgs kolēģis.  

Lai viņam gaišs ceļš mūžībā…
Maltas Mūzikas skolas direktors Normunds Štekels

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.


