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Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Noausta vēl viena skaista dzīves josta… Pa pirmās salnas un rudens
miglas baltinātu ceļu mūžībā devusies vēl viena balta māmuliņa – īsteni
stipras un rūdītas paaudzes lieciniece. 

Annas kundze bija skolotāja, skolu direktore, publiciste, folkloriste,
rokdarbniece, sabiedriskā darbiniece, Maltas vēstures muzeja dibinātāja
un folkloras ansambļa izveidotāja, Latvijas un Latgales patriote. 

Dzimusi Rēzeknes apriņķa Dricānu pagasta Lizdiku sādžas «Osīšos»
pārtikušu zemnieku Stefānijas (dz. Aizezera) un Dominika Babru piecu
bērnu ģimenē kā vienīgā meita. Mācījusies Pilcenes pamatskolā, Rēzeknes
latviešu vidusskolā. 1951. gadā absolvēja Daugavpils Pedagoģisko institūtu
un tika norīkota darbā uz Kurzemi – Skrundas rajonu, kur strādājusi Raņķu
septiņgadīgajā skolā, 1953. gadā tika iecelta par direktori Zirņu septiņgadīgajā
skolā. 1956. gadā apprecējās ar Benediktu Jaško, kurš 1965. gada 13. februārī
traģiskā avārijā 33 gadu vecumā gāja bojā (dēlam Ivaram bija 7, Andrim – 

5 gadi). Tolaik A. Babre bija Lielmežnieku skolas direktore. Pēc vīra bojāejas atgriezās Pilcenē. 1975. gada
rudenī slēdza Pilcenes astoņgadīgo skolu, un A. Babre tika norīkota darbā uz Maltas internātskolu, kur
vienu gadu mācīja latviešu valodu, tad Maltas palīgskolā nostrādāja līdz aiziešanai pensijā. Atmodas laika
atmiņas Maltā apkopojusi neizdotajā brošūrā «Dziesma – dzīves ceļavējš» (atrodas Maltas vēstures muzejā).
Dziedājusi Rēzeknes rajona skolotāju korī «Rāzna». 2003. gada 12. jūnijā viņai piešķirts Maltas Goda
pilsoņa nosaukums. Sagaidot LR proklamēšanas 100. gadadienu, Annai Babrei tika pasniegts Rēzeknes
novada augstākais apbalvojums – Atzinības raksts. Pēdējā gaitā viņa tika pavadīta 29. septembrī no Pilcenes
Sv. Antona Romas katoļu baznīcas. (Atvadvārdus lasiet vietnē www.malta.lv)

Maltas Goda pilsone ANNA BABRE (19.01.1928.–23.09.2022.)

In memoriam

Svecīšu vakari: 22. oktobrī Gudeļu kapos – plkst. 13.00, Ostrovsku kapos – plkst. 14.00, Pinku
kapos – plkst. 15.00, Rozentovas kapos – plkst.17.00 (Sv. Mise Rozentovas baznīcā plkst. 16.00).

Sākumā pūtēju orķestra dalībnieki no Rēzeknes
ar modinošām melodijām aicināja iznākt iedzīvotā-
jus no mājām. Maltas Bērnu un jauniešu centra bērni
skolotājas Intas Bules vadībā uz asfalta atstāja laba
vēlējumu «Laimīgu ceļu» un zīmējumus šīs ielas
braucējiem un gājējiem. Maltas apvienības pārvaldes
vadītājs Edgars Blinovs uzrunā pauda prieku, ka par
godu šodienai maltieši bija izrotājuši piebraucamos
ceļus, pagalmus un vēlēja, lai atjaunotais ceļa se-
gums kalpo labi un ilgi. Abās ielās tika pārgriezta
sarkanā lenta, kas nodota Maltas vēstures muzejam.
Arī Rēzeknes novada domes deputāts Kaspars Mel-
nis vēlēja laimīgu ceļu gājējiem un braucējiem. 

Pēc tam visi draudzīgi devās uz «Borovys tiergu»
laukumā pie Maltas KN. Šīgada tēma – «Dabas do-
tais, viss cilvēkam». Par lielo rudens darbu noslēgumu
vēstīja salmu rullis, ko bija atgādājis lielākais Maltas
pagasta zemnieks Gunārs Smeilis. Maizes tēmu ap-
spēlēja, izdziedāja Ozolaines folkloras kopa «Zeiļa».

Kādi brīnumi aug mūzu zemītē, kādi saimnieki un
saimnieces saimnieko mūsu zemītē! Par to visu prā-
toja divas «Borovys» saimnieces Anna un Vaļa. 

«Gosti» no Ilzeskalna – tautas nama folkloras
kopa un folkloras kopa «Sātive» ienesa savas puses
humoru un rudens melodijas, Vērēmu senioru deju
kolektīva «Mārtiņrozes» dāmas – romantisku no-
skaņu, Feimaņu «Ilgrozītes» – tauriņu deju pirms
rudens salnām, Maltas «Kalinuškas» uzstājās ar sir-
snīgām dziesmām par mūsu «Dzereveņku». Un Ritas
Siņavskas svaigu kāpostu zupas ar «škvarkom» bau-
dīšana bija tieši laikā gan maziem, gan lieliem. Ēriks
Čudars ar mammu neskopojās ar apdziedāšanās
dziesmām. Visi saņēma medaļu «Borovys tierga
gūda gosts». Bet noslēgumā bija tikšanās ar augu
vācēju Elitu Melni. «Paldies visiem, kas bija šīgada
«Borovys tierga» daļa. Lai jūs priecē rudens ar sa-
vām veltēm!» piebilst Maltas KN vadītāja Elīna
Prusaka.

«Borovys tierga» dienā – tautas skrējiens un ielu atklāšana

Projektā iegādāsies tautas tērpus
Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Rēzeknes novada pašvaldī-

bas iestādes «Maltas apvienības pārvalde» projekta pieteikumu «Tautas
tērpu iegāde Maltas vidusskolas 1.–3. klašu un 8.–9. klašu tautas deju
kolektīviem» (Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000012), kas tika iesniegts
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākumā «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju». Projektu konkursu izsludināja biedrība
«Rēzeknes rajona kopienu partnerība».

1.–3. klašu dejotāji piedalās galvenokārt skolas pasākumos, jo nav
atbilstošu tērpu, lai varētu uzstāties ārpus skolas, tajā skaitā skatēs,
kur ir strikti kritēriji tautastērpiem. Esošie tērpi ir šūti vairāk nekā
pirms 20 gadiem un pilnīgi neatbilst skatuves etiķetei un kultūrai. Sa-
vukārt vecāko klašu kolektīva dalībnieki ir aktīvi dejotāji, kuri pieda-
lījušies dažādu mērogu pasākumos arī ārpus skolas. Skolēni aug, līdz
ar to esošie tērpi ir novecojuši un nav atbilstoši dalībnieku augumam. 

Projektā plānots iegādāties tautastērpus, tajā skaitā meiteņu svār-
kus (21 gab.), meiteņu garās linu blūzes (21 gab.), vilnas zeķes mei-
tenēm (12 gab.), bikses zēniem (9 gab.), baltus linu kreklus zēniem
(18 gab.), vilnas zeķes zēniem (9 gab.). Projekta kopējās izmaksas
ir 5151,15 eiro, no kurām publiskais finansējums ir 4500 eiro. Līdz-
finansējumu 651,15 eiro apmērā nodrošinās pašvaldība.

24. septembrī Maltā norisinājās ikgadējais rudens «Borovys
tiergs», ko šogad papildināja sportiskas un svinīgas norises, proti –
«Tautas skrējiens», atklājot K. Barona ielas un Parka ielas atjaunotos
ceļa segumus. 

No 12. līdz 16. septembrim Rēzeknes novada
Maltas un Viļānu mūzikas skolās ciemojās viesi no
Spānijas – Galīcijas reģiona Rois Mūzikas skolas
pedagogi un izglītojamie, kopā 28 cilvēki.

Kopā ar Maltas un Viļānu mūzikas skolām tapa
kopīgs stundu ilgs koncerts, kas notika 14. septembrī
Maltas daudzfunkcionālajā zālē un Viļānu kultūras
namā. Viesi apmeklēja arī Rēzeknes novada paš-
valdību, kur tikās ar vadību, lai pārrunātu veiksmīgi

iesākto turpmāko sadarbību, kā arī apmeklēja kon-
certzāli GORS. Savukārt atbildes vizītē no 20. līdz
25. septembrim uz Spānijas Rois pašvaldības Mū-
zikas skolu devās Maltas un Viļānu mūzikas skolu
pedagogi un izglītojamie – 14 cilvēki, kuri arī pie-
dalījās kopīgā pasākumā ar Rois Mūzikas skolas
pedagogiem un izglītojamajiem, informē mūzikas
skolas direktors Normunds Štekels. (Plašāk par šo
projektu – mājaslapā www.malta.lv)

Latvijas un Spānijas mūzikas skolu sadarbības kopprojekts

Maltas pagasta bibliotēkā Dzejas dienu pasā-
kums septembrī jau kļuvis par tradīciju. Šoreiz pa-
sākumā «Dzeja dzimst un rodas gaisma» ciemos uz-
ņēma dzejnieci un vairāku grāmatu autori Ievu
Trimalnieci no Mākoņkalna pagasta.

Noslēgusies vasaras lasītveicināšanas aktivitāte
«Grāmatu tārpiņa audzēšana». Apbalvošanas cere-
monijā  uz goda pjedestāla kāpa viscentīgākie Maltas
vidusskolas 2.a, 2.b, 3.a un 3.c klases lasītāji. Paldies
dalībniekiem par lasīšanu, paldies vecākiem par
bērnu mudināšanu lasīt un paldies Maltas vidussko-
las sākumskolas audzinātājām par sadarbību arī šajā
aktivitātē.

21. septembrī  notika radošā darbnīca «Mans

miera balodis». Skolēni tika iepazīstināti ar Miera
dienas izcelsmi, tās nozīmi un īpašo simbolu. Katrs
skolēns izveidoja savu miera balodi, kas pasākuma
noslēgumā «nolaidās» bibliotēkas zālienā, izveidojot
sirsniņas formu.

23. septembrī uz Pasaku skolas pirmo nodarbību
pulcējās mazākie bibliotēkas lasītāji. Pēc pasakas
«Pieci kaķi» izlasīšanas bērni atbildēja uz jautāju-
miem, spēlējām kustību rotaļu, apguvām burtu K,
krāsojām un radoši darbojāmies. Oktobrī tiek plānota
Pasaku skolas otrā nodarbība. 

Notiks arī tematiskā pēcpusdiena «Spoku stās-
tu laiks!», informē bibliotēkas vadītāja Antoņina
Krūza.

Pagasta bibliotēkā – dzeja, miera baloži un pasaku skola

Muzeja ekspedīcija uz Rozentovu
22. septembrī muzeja speciālistes Silvija Pīgožne un Kristīne So-

vane devās ekspedīcijā uz Rozentovu, lai uzklausītu Ivana Korziņina
stāstu par muižas atrašanās vietu, par muižas laikiem. 

Nostāstus viņš ir uzklausījis no Parfīrija Kononova, kurš strādāja
par zirgu puisi pie kungiem. Ivans zināja parādīt muižas un citu ar
muižu saistītu ēku atrašanās vietas. Viņa pārliecinošais stāsts bija pa-
matots uz pusaudža gados ar zēnu ziņkārību saistīto aizraujošo muižas
vietas izpēti. Tolaik tikuši izložņāti muižas pagrabi, bet vienas no sar-
kaniem ķieģeļiem būvētās ēkas galā bija vesels sadauzītu stiklu uz-
kalniņš. Iespējams, ka tajā bija muižas piena ražotnes laboratorija.
Muižas teritorijā atrastas ap 200 piena pudeles ar uzrakstu «Rozentova»
un mēģenes. Arī flīzētais zaļais muižas kamīns tika izjaukts, vien dažu
nelielu gabaliņu pietrūcis. Pats arī muižas pamatus ar buldozeru esot
nolīdzinājis. Ivans parādīja arī, kur atradās muižnieku un muižas strād-
nieku pirtis, zirgu stallis, ūdens pumpis ar ozolkoka caurulēm utt.
Kādās mājās 70. gados Ivans Korziņins ir redzējis gleznu ar muižas
fasādi, bet diemžēl neatceras kur. Muzejs aicina atsaukties un palīdzēt
gleznas meklējumos, ja gadījumā ir zināma gleznas atrašanās vieta.

PII «Dzīpariņš» – Rudens sporta diena
1. septembrī mācību gadu iesākām ar jautru Zinības dienas pasā-

kumu, kurā ar atgriešanos tika sveikta grupiņas «Mārīte» skolotāja
Anna Kozlova un jaunpienācēja – grupiņas «Bitīte» skolotāja Ināra
Šadurska. 28. septembrī tika godināts Miķelītis. 

Jautrā brīža laikā grupas «Mārīte» bērni pārrunāja par rudeni, mi-
nēja mīklas, dejoja, gāja jautrās rotaļās, piedalījās stafetēs, līksmojās,
runāja par Miķeļdienu. 29. septembrī notika tematiskais pasākums
bērniem «No grauda līdz maizei». Grupas «Kāpēcītis» bērni uzzināja,
cik garš un sarežģīts ir maizes ceļš līdz mūsu galdam. Bet 30. septembrī
Eiropas skolu sporta dienas /ESSD/ ietvaros notiek Rudens sporta
diena ar stafetēm, kustību rotaļām, atjautības un veiklības spēlēm.


