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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Maijs ir Māmiņdienas mēnesis, un tajā muzejs,
turpinot jubilejas gada ieceri, piedāvā iepazīties ar
kādu visai sievišķīgu sava krājuma priekšmetu –
grozāmu spoguli koka ietvarā ar atvilktnēm jeb tua-
letes galdiņu. 

Tualetes galdiņš atrodas Maltas vēstures muzeja
pamatekspozīcijā un ir eksponēts kopā ar citiem
priekšmetiem, kas raksturo sieviešu tualetes paradu-
mus 20. gadsimtā: smaržu pudelītes, pūdernīcas, lok-

šķēres (bez elektrības vada, tika lietotas uzkarsējot),
sieviešu rokassomiņa, matu suseklis no cūkas sariem.
(Uzskaites apzīmējums: MVMU 927. Iegūšanas da-
tums: 08.07.2013.) Priekšmets izgatavots 20. gs. pir-
majā pusē, un to Maltas vēstures muzejam 2013. ga -
dā uzdāvināja Maltas iedzīvotāja Zinaīda Zurģe.

Šī mēbele ir salīdzinoši jauna: ja gulta cilvēkam
ir pazīstama kopš Senās Ēģiptes laikiem, tad pirmais
tualetes galds parādījās tikai 17. gadsimta sākumā
Eiropā. Neskatoties uz to, ka kosmētika bija pie-
ejama jau senajiem ēģiptiešiem. Mēbeles savu no-
saukumu ieguvušas no franču valodas «toile», kas
nozīmē «apģērbs». Patiesībā bija daudz cilvēku, kas
nosodīja šīs mēbeles ienākšanu ikdienas dzīvē 
17. un 18. gadsimtā, jo dažas konservatīvu cilvēku
grupas uzskatīja, ka būtu nepareizi un grēcīgi mainīt
to, ko Kungs Dievs mums ir devis, – ārējo izskatu.
Tāpat pastāv viedoklis, ka tualetes galdiņš ir tikai
«dāmu» mēbele. Izrādās, pirms 200 gadiem šāds
paziņojums tiktu uzskatīts par smieklīgu, jo arī vī-
riešiem bija jāmazgājas, jāģērbjas un jāsakārto sevi.
Starp citu, Anglijā tā nosaukums «Beau Brummel»
izplatījās par godu slavenajam dendijam Džordžam
Braienam Brumelam, kuram bijis ieradums ģērbties
pat līdz pulksten pieciem vakarā.

Katrs pats var izlemt: vai mainīt savu izskatu, vai
tualetes galdiņš mūsdienās ir nepieciešams. Tomēr vēs-
ture pierāda, ka pat par tik pierastām lietām, kā galdiņš
ar spoguli, var atrast un uzzināt daudz interesanta.

Jana Indričāne 
(Maltas vēstures muzeja krājuma glabātāja)

Maija priekšmets muzejā – grozāms spogulis koka ietvarā

14. jūnijā no plkst. 11.00 pasākumā «Aizvestie.
Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām»
vienlaikus visā Latvijā tiks lasīti 1941. gadā izsūtīto
Latvijas iedzīvotāju vārdi.

Rēzeknes novada pašvaldībā vārdu lasīšana no-
tiks Maltas pagasta bibliotēkā, Stacijas ielā 24 un

tiks nolasīti 350 deportēto cilvēku vārdi. Lasījumus
veiks Elīna Prusaka, Lija Kļaviņa-Lozda un Skaid-
rīte Babre. Lasījumi tiks straumēti reāllaikā platfor-
mās LSM.lv un LNB.lv. Būs arī digitāla Latvijas
karte ar apkopotām saitēm uz tiešraidēm no pasā-
kumiem pašvaldībās. 

Pasākumu Rēzeknes novada pašvaldībā rīko Rē-
zeknes novada pašvaldības Maltas pagastu apvienī-
bas struktūrvienības Maltas pagasta pārvaldes struk-
tūrvienība Maltas vēstures muzejs. Pasākuma idejas
autore ir Sandra Kalniete. Piemiņas pasākumu «Aiz-
vestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija depor-
tācijām» rīko Valsts prezidenta kanceleja un Latvijas
Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar ekspertiem no
Latvijas Nacionālā arhīva, «Karšu izdevniecības
Jāņa sēta» un sabiedriskajiem medijiem.

Maltā pieminēs 1941. gada deportāciju 80. gadadienu

Maltas PII «Dzīpariņš» aprīlis un maija sākums
pagāja, gatavojoties Rēzeknes novada Izglītības
pārvaldes organizētajam «Mazo talantu saietam».
Šī gada tēma – «Veltījums Latgalei!».

Mūsu bērnudārza priekšnesums sastāvēja no dze-
joļa «Moza sirsneņa» (tā autore dzejniece Ineta At-
pile-Jugane) un dziesmiņas «Sudrabeņa laseitōja».
Dzejoli skaitīja Sintija Svikša, bet dziesmiņu dzie-
dāja: Mia Kostrova, Melisa Gorina, Sintija Svikša
un Melānija Isajeva. Paldies skolotājām Edītei Kroi-
čei un Ivetai Vaišļai par priekšnesuma tapšanu. Šo-
reiz tā ieraksts tika nosūtīts organizatoriem, kaut
gan cerējām, ka pavasarī bērni varēs kāpt uz skatu-
ves un uzstāties skatītāju klātbūtnē. 

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
dienai par godu veltījām laiku savas zemes izzinā-
šanai, atjaunojām zināšanas par valsts karogu, him -
nu, galvaspilsētu. Atcerējāmies, kādas skaistas vietas
Latvijā pazīstam, kur esam bijuši, ko par tām varam
pastāstīt viens otram. Sirsnīgi nosvinējām arī Mā-
miņu dienu, – katra grupiņa veidoja mīļus pārstei-
gumus – video apsveikumus, pašu rociņām sarūpētas
atklātnes. Bet 28. maijā plkst. 15.00 – izlaidums
(jau otro gadu, ievērojot visus ierobežojumus) mūsu
sešgadniekiem – topošajiem skolēniem! 

Vasarā vēlam visiem labi atpūsties, pabūt kopā
ar ģimeni un izbaudīt brīvlaiku!

Alīna Čistjakova (Maltas PII «Dzīpariņš vadītāja)

Maltas PII piedalās «Mazo talantu saietā» 

BJC vasarā īstenos četrus projektus
Lai palīdzētu pārvarēt pandēmijas laikā radītās sekas jauniešu

vidū, Maltas BJC vasaras periodā plāno realizēt četrus Rēzeknes no-
vada pašvaldības Izglītības pārvaldes apstiprinātos projektus. 

Jauniešu neformālās apmācībās «Hop, dodamies ārā» (tika piešķirti
1000 eiro) – jaunieši apgūs laivošanas, tūrisma, āra dzīves pamatie-
maņas, dosies ekskursijās uz lauku tūrisma objektiem Rēzeknes no-
vadā. Jaunatnes iniciatīvu projektā «Ģimeņu aktīvās atpūtas brīvdienas
pie dabas» (400 eiro) plānots velopārgājiens ar jautrām aktivitātēm,
saliedēšanas spēlēm un pikniku pie Pušas ezera. Tāpat tiks īstenots
projekts «Modernas un mobilas izstāžu iekārtas iegāde Maltas BJC»
(700 eiro), kura mērķis ir iegādāties un uzstādīt modernas, pārvietoja-
mas un pārveidojamas izstāžu iekārtas Maltas BJC, kas nodrošinās
kvalitatīvu foto un radošo darbu eksponēšanu. Tāpat piešķirtas sešas
vietas jauniešu vasaras darba praksei Maltas BJC, informē Maltas
BJC metodiķe Inta Bule.

Tiks veidota darbīgo ģimeņu «Pasaku klade»
Pasakas ir kas daudz vairāk nekā laika pavadīšana kopā ar bērnu,

tās attīsta dzīvei svarīgas iemaņas. Tā kā pasakās ir viss, ar ko bērns
sastapsies reālajā dzīvē, viņa zemapziņā veidojas sava veida infor-
mācijas krātuve par dzīves situācijām. Ja vecāki ar bērniem apspriež
pasakas, tad šī informācijas krātuvīte pildās ar jaunām zināšanām. 

Šo krātuvīti varam papildināt ne tikai klausoties vai lasot pasakas
bērniem, bet arī kopā ar viņiem sacerot paši savas pasakas. Ikviens
var sacerēt pasaku un dalīties tajā ar citiem. Nu tad, lai top Maltas pa-
gastu apvienības darbīgo ģimeņu «Pasaku klade». Ar sacerētajām pa-
sakām varēs iepazīties Maltas pagastu apvienības mājaslapās. Veidosim
video tikšanās ar to autoriem, kas arī būs skatāmas pagastu mājaslapās.
Izveidotā Maltas apvienības darbīgo ģimeņu «Pasaku klade» apceļos
visas MPA pagastu bibliotēkas vai kultūras namus, lai varētu iepazīties
ar pasaku autoriem klātienē (ja atļaus tā laika epidemioloģiskā situā-
cija). Iedvesmai aicinu noskatīties (www.malta.lv vai www.rezeknes-
novads.lv) Maltas KN video apsveikumu Ģimenes dienā.  

Lai veicas! Sacerētās pasakas gaidīsim līdz 1. jūlijam! Tās lūdzam
sūtīt uz e-pasta adresi mapasakuklade@inbox.lv

Elīna Prusaka, Maltas KN vadītāja 

Maltas Mūzikas skolā šogad 11 absolventi
31. maijā plkst. 15.00 Maltas Mūzikas skolā notiks svinīga tās pa-

beigšanas apliecību pasniegšana. 
Ievērojot visus piesardzības pasākumus, katram absolventam tiks

dots atsevišķs ierašanās laiks, lai nebūtu pulcēšanās un drūzmēšanās.
Saņemt apliecību varēs tikai absolvents un skolas mazajā zālē. Par pre-
cīziem laikiem absolventus un viņu vecākus informēs instrumenta spēles
skolotāji. Tikšanās ar specialitātes skolotājiem notiks pēc apliecības sa-
ņemšanas specialitātes klasē. Bildes par apliecības saņemšanu, absol-
ventu e-koncertu un iestādes vadītāja uzrunu varēsiet redzēt skolas mā-
jaslapā jūnija sākumā pēc informācijas apkopošanas un sakārtošanas. 

Maltas Mūzikas skolu 2020./2021. mācību gadā absolvē: Taustiņ -
instrumentu spēle (klavierspēle): Kaspars Bačkurs, Ērika Soboļevska,
Intars Štekels, Maria Vaļuma-Takiu; Taustiņinstrumentu spēle (akor-
deonspēle): Marks Tučs; Pūšaminstrumentu spēle (klarnetes spēle):
Adrians Romanovs, (saksofona spēle): Matīss Šķesters, Renārs Va-
ļums-Takiu, Santa Vaidere; Stīginstrumentu spēle (ģitārspēle): Darja
Kurmeļova, (vijoles spēle): Agate Gžibovska. Apsveicam Mūzikas
skolas absolventus ar skolas pabeigšanu. 

Maltas Mūzikas skola arī šogad uzņems savā mūzikas saimē jaunos
spēlēt gribētājus visās mūzikas instrumentu spēles programmās. Konsul -
tācijas notiks augusta pēdējā nedēļā no 23. līdz 26. augustam, 27. augustā
notiks uzņemšana. Skola pašlaik realizē 8 mācību programmas (klavieres,
akordeons – taustiņistrumentu nodaļa, vijole, ģitāra – stīgu instrumentu
nodaļa, flauta, klarnete, saksofons un trompete – pūšaminstrumentu no-
daļa), skolā mācās 82 izglītojamie un strādā 9 pedagogi. Uz tikšanos!

Līgosvētki – 22. jūnijā ielīgosim svētkus kopā ar kapelu «Malta»,
sveicot Jāņus viņu mājās (videoieraksts būs skatāms plkst. 22.00
www.malta.lv); 23. jūnijā laukumā pie Maltas KN. Programmā: 13.00–
21.00 skanēs līgodziesmas; 13.00–17.00 – Radošās darbnīcas «Pi-
nam vainagus» un «Veidojam Līgo pušķus». Ikviens var nākt un
nopīt sev vainagu. Veidosim līgopušķus (jāņuzāles būs, var līdzi
ņemt savas puķes). Orientēšanās pa Maltu «Saskaiti Līgo vaina-
gus». 17.00 orientēšanās dalībnieku apbalvošana, jāņuguns iedeg-
šana, pušķu palaišana Maltas upes ūdeņos.

Šogad Maltas Mūzikas skola svin savu 30. jubileju. Tai par
godu ir sagatavots ieskats skolas vēsturē (to var lasīt mājaslapā
www.malta.lv), kā arī tiek gatavota publikācija – intervija ar sko-
las tagadējo direktoru un vairākiem skolotājiem, kuri atklāja,
kāds bija viņu ceļš uz mūziku un Maltas Mūzikas skolu! 

Normunds Štekels (Maltas Mūzikas skolas direktors)

28. maijs 2021_VIETEJA  27-May-21  17:03  Page 13


