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Karstais jūlijs un vasaras prakse
Maltas Bērnu un jauniešu centrā

Maltā jūlijs daudziem bērniem un jauniešiem bija citādāks, – viņi
ar nepacietību un priecīgu satraukumu gaidīja Maltas BJC darbības
atsākšanu klātienē. Tāpēc, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos
drošības pasākumus, Maltas BJC vēra savas durvis un organizēja
daudzveidīgas āra un telpu nodarbības. Bērnu darboties prieks un
ilgas pēc draudzīgām sarunām bija īpaši jūtamas.
14. jūlija pēcpusdienā «Nāc ar mani spēlēties!» tapa ziedu groziņi
un rotas. Pēc tam – vasaras modes foto sesija un aktīvākie varēja piedalīties galda hokeja turnīrā. Bet jau nākamajā dienā bērniem bija iespēja gleznot ar stikla krāsām, pārvēršot burciņu par skaistu mākslas
darbu. 16. jūlijs bija kukaiņu un dzīvnieku tematiskā radošā diena:
zēni no Lego klucīšiem veidoja dažādus kukaiņus un mājdzīvniekus,
bet meiteņu rokās rotājās raibu raibie taureņi. Nākamā jūlija nedēļa
tika veltīta četrām dabas stihijām. «Zemes dienā» bērni no māla masas
veidoja lapu nospiedumu dekoratīvos trauciņus. BJC pagalmā tika izveidotas skaistas augu un lapu mandalas. Bērni apgleznoja jūras akmentiņus un uzzināja par zemes dzīļu un iežu īpašībām un to izmantošanu. Otrā diena tika veltīta vējam un gaisam. Bērni gatavoja
krāsainus vēja zvanus un sapņu ķērājus. Pagalmā ar krītiņiem izkrāsoja
vienu lielu uz asfalta jau iepriekš uzzīmētu sapņu ķērāju. Tika izrunāts,
kā jārīkojas stipra vēja un negaisa laikā. Trešā diena bija īpaši «karsta».
Kopā ar bērniem tika izrunāti ugunsdrošības noteikumi un rīcība
ugunsgrēka gadījumā. Lai bērni varētu praktiski iepazīties ar uguns
pozitīvajām īpašībām, tika piedāvāta radoša darbošanās – zīmējumu
izdedzināšana uz finiera un gaismas lukturīšu veidošana dekupāžas
tehnikā. Tematiskās nedēļas noslēguma diena bija veltīta ūdens stihijai.
Tika pārrunāts par tā īpašībām un nozīmi – gan dabā, gan cilvēka
dzīvē. Ar ūdenskrāsām bērni veidoja jautrus zīmējumus un apgleznoja
ledus ziedus vasaras vidū. Noslēgumā bija ūdens stafetes. Jautrība,
smiekli un ūdens šļakatas visas dienas garumā priecēja lielos un mazos
aktivitāšu dalībniekus. 27. jūlijā bērni tika aicināti uz radošu un neparastu pēcpusdienu «Ēnu spēles». Bērni minēja mīklas un piedalījās
neparastā fotosesijā, rādīja ēnu teātri un zīmēja ēnu dzīvnieciņus. Pēcpusdiena izvērtās dubultaizraujoša un neparasta.
Jauniešiem vasara ir ne tikai atpūtas laiks, bet arī iespēja iegūt jaunu
darba pieredzi un nopelnīt naudu kādai sen kārotai lietai. Arī Maltas
BJC jūlijā savu vasaras darba praksi uzsāka trīs aktīvi un atbildīgi jaunieši. Pateicoties viņiem, Maltas BJC pagalmā tapa jaunas spēles uz asfalta – «Krāsainās klasītes» un «Sapņu ķērājs» –, ko bērni, izmantojot
asfalta krītiņus, var izkrāsot katrreiz citādākās krasās. Arī izbalējusī metāla tvertne, kurā atrodas ūdenspumpis Maltas sporta stadiona vajadzībām, divu dienu laikā pārtapa par spilgtu akcentu dīķa malā.
Arī augusts Maltas BJC solās būt aktīvs un radošs! Maltas BJC
tiks realizēti četri projekti jauniešiem vecumā no 13 līdz 20 gadiem:
jaunatnes iniciatīvu projekts «Ģimeņu aktīvās atpūtas brīvdienas pie
dabas» (3.–4. augusts), Dienas nometņu cikls «Tver mirkli vasarā»
(9.–13. augusts) un jauniešu neformālās apmācības «Hop, dodamies
ārā!» (17., 18., 19. augusts).
Lai saulaina, aktivitātēm un neaizmirstamiem iespaidiem bagāta
vasara! Izkrāsojam un veidojam savu vasaru paši!
Inta Bule, Maltas BJC metodiķe

Mūzikas skola aicina darbā flautas skolotāju

Rēzeknes novada Maltas Mūzikas skola meklē pedagogu
flautas spēles klasē. Uzņemšana pirmajā klasē notiks augusta pēdējā
nedēļā! Bet bez pirmās klases skolā pašlaik flautas spēli jau apgūst
seši izglītojamie (12 kontaktstundas) + kolektīva muzicēšana = kopā
14–15 stundas (pusslodze). Skolas mācību nodarbību darba laiks ir
no plkst. 13.20 līdz 19.00. Tālr. uzziņām 26582296.

Maltas pagasta mājas «Stradiņi» un
«Ratiņi» – konkursā «Skaista muna tāva sāta»

Nekur nav tik labi, kā mājās. Mājās, kas pieņēmušas, ar savu krāsni sildījušas, savā pajumtē lietū
un putenī paglābušas, no sava dārza barojušas, vasaras karstumā devušas ēnainu pavēni un piesējušas
uz mūžu.
Rēzeknes novada dienu ietvaros katrā pagastu
apvienībā šogad notika konkurss «Skaista muna tāva
sāta». Maltas pagastu apvienībā tika pieteiktas 15
mājas. 29. un 30. jūnijā vērtēšanas komisija viesojās
Feimaņu, Pušas, Lūznavas, Silmalas un Maltas pagastā un bija patiesi gandarīti par sakoptajām sētām,
pagalmiem un cilvēkiem, kas tur dzīvo. 16. jūlijā
Lūznavas muižas parkā tika gaidīti konkursa dalībnieki un laureāti, kā arī «Rēzeknes novada uzņēmums 2019 un 2020» nominanti un laureāti. Maltas
pagastu pārstāvēja mājas «Stradiņi» un «Ratiņi».
Mājas «Stradiņi» atrodas Maltas pagasta Rozentovā. Te saimnieko Aija un Georgijs Jermolajevi.
Māja ar senatnīgiem, Latgalei raksturīgiem logiem,
gareniska, ar diviem galiem pēkšņi parādās Katrīnas
grants ceļa malā. Senatnīgo māju papildina senatnīgas lietas. Līnijdroška no vecāku laikiem, kas atjaunota un restaurēta. Iegādātas senlaicīgas kamanas,
lai arī senatnīgais ziemas transports rosina braucējiem šī ceļa seno, vēsturisko sajūtu. Pie loga, kā senos laikos, smaržo flokši, zied «lauztās sirdis» un
citas puķes čuguna podos. Daudz un dažādi priekšmeti un lietas uzbur aizgājušos laikus.
Konkursa laureāta titulu ieguva mājas «Ratiņi»,
kas atrodas Maltas pagasta Černostjē. Šajās mājās
saimnieko Dace un Valdis Mikasenoki (attēlā) ar

dēla Kaspara ģimeni. Senās muižas koku varenumam, reljefam, ēku izvietojumam, vecajai pirtiņai,
dīķim un mūsdienīgai pirtij saplūstot vienotā ainavā,
viss kopā rada mūsdienīgu, sakoptu ainavisku
gleznu. Plaša dzīvojamā māja un plaša zaļā oāze atpūtai ar ziedošām salām vairāk nekā hektāru lielā
teritorijā. Saimniece Dace atzinās, ka ir pateicīga
saviem vecākiem par ieaudzināto tieksmi pēc sakoptības un tīrības. Trīs plāksnītes pie Mikasenoku
mājas sienas liecina par vecāku iegūtajiem uzvarētāju tituliem «Sakoptākā māja» Maltas pagastā
1985., 1987. un 1989. gadā.
Cerību pilni un arī bez cerībām vienmēr, vienmēr
mēs nākam mājās. Lai mājas ikvienam ir kā oāze,
kur justies laimīgam.
Elīna Prusaka, Maltas KN vadītāja

Vasara pilnbriedā. Ir Bērnības svētku laiks. Bet
ierobežojumi joprojām neļauj mums pulcēties kuplā
pulkā… Tad nu šogad nolēmām – brauksim ciemos
pie bērniem. Un svētki būs!
24. jūlijā divdesmit bērni Maltas pagastā un divi –
Pušas pagastā gaidīja ciemiņus. Trīs draugi – Mikimauss
(Aivars Birzmalis) no Rīgas, zaķis (Elīna Prusaka) no
Maltas, kaķis (Līga Ratnika) no Pušas un fotogrāfs
(Tatjana Tarakanova) no Maltas pulksten 11.00 devās
pie bērniem.
Muzicējot un ar Mikimausa dziesmu bērni tika
aicināti iznākt no mājām. Skanot dziesmai, līdzi atvestajās šūpolēs katram bērnam tika iešūpota laimīga
dzīve. Lai visi būtu veseli, jānodarbojas ar sportu, jārāda priekšzīme, jāizdomā vingrojumi kājām, rokām
vēderam, pleciem… un tā katru dienu. Te talkā tika
aicināti vecāki, vecvecāki vai brāļi un māsas. Un visi
cītīgi darbojās. Noslēgumā – kopīgs foto un gerbera
māmiņai. Pasniedzot puķi, mazie gaviļnieki samīļoja
māmiņu un sacīja: «Tu man esi vismīļākā, vislabākā
un vienīgā šai pasaulē. Paldies, Tev, māmiņ!»

Pulksten 16.00 trīs draugi un fotogrāfs atgriezās Maltas KN, jo bija apciemoti visi 22 Maltas
un Pušas pagasta svētku gaviļnieki.
Sirsnīgs paldies bērnu vecākiem par sapratni, atsaucību un labestību, ar kādu mēs tikām sagaidīti.
Bija prieks ciemoties!
Elīna Prusaka, Maltas KN vadītāja

Šogad Maltas vēstures muzejam (MVM) aprit
30 gadu, un jubilejai par godu katru mēnesi turpinām iepazīstināt ar kādu tā krājuma priekšmetu.
Jūlijā cilvēki steidzas izbaudīt vasaru, dodoties tuvāk
pie dabas, ceļojot. Saistībā ar to muzejs ceļ gaismā
ceļojuma koferi.
Koferis izgatavots 20. gs. vidū, šo priekšmetu
MVM uzdāvināja Maltas iedzīvotāja Ļubova Orlova. Koferis atrodas Maltas vēstures muzeja pamatekspozīcijā «Malta ceļu un notikumu krustojumā
vēstures fotomirkļos» un ir eksponēts kopā ar citiem
priekšmetiem, kas atspoguļo gan ceļošanu, izmantojot zirgu pasta ceļu Sanktpēterburga–Varšava, gan
ceļošanu un ceļotāju atribūtus 20. gadsimtā.
Daži fakti. Kastes veida somu nelielu priekšmetu

pārvadāšanai sauc gan par čemodānu, gan par koferi.
Koferus jeb čemodānus izgudroja persieši, kuri daudz
klejoja, jo bija vajadzīgs ērts priekšmets lietu uzglabāšanai. Vārds «čemodāns» cēlies no persiešu vārda
«jâmedân», kas veidots no vārdiem «jâme» – ‘drēbes’
un «dân» – ‘kaste’. Bet vārds «koferis» aizgūts no
vācu vārda «Koffer». Koferi savu atpazīstamo izskatu ieguva 19. gadsimta vidū, kad francūzis Luiss
Vuitons (Louis Vuitton) piešķīra to sienām nevis izliektu, noapaļotu, bet plakanu formu, kas atrisināja
koferu glabāšanas problēmu. Ceļojot ar pasta ratiem,
bagāža tika nostiprināta tiem paredzētā sektorā vai
nu aiz ratiem, vai uz ratu jumta. Savukārt, ceļojot ar
vilcienu, koferi tika ievietoti bagāžas nodalījumā.
Jana Indričāne, MVM krājuma glabātāja

Maltas un Pušas pagastā 22 bērnus
apciemo Bērnības svētkos

Maltas vēstures muzeja jūlija priekšmets –
ceļojuma koferis

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.
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