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2016.GADA AUGUSTS
Tā aizies gadi, aizies dienas,
Tā aizies viss, kas kādreiz bijis
skaists,
Bet pāri paliks atmiņas tik
vienasVisskaistākais ir tomēr skolas
laiks!
Novēlu saglabāt
1.septembra pozitīvās
emocijas, enerģiju, aizrautību, prieku un
zināšanu kāri visa mācību gada garumā!
Vecākiem un izglītības iestāžu darbiniekiem
neatlaidību, sapratni, spēku un panākumus,
palīdzot bērniem atvērt logu zināšanu
pasaulē!
Silmalas pagasta pārvaldes vārdā, Eduards
Grišuļonoks, pagasta pārvaldes vadītājs
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Jau atkal pīlādži sārto
un dzērves aizbēg no
salnām.
Bet mums vēl daudz
jāsakārto,
lai kāpt varam zinību kalnā.
Un ejam mēs septembrim pretī
pārpilni vasaras spara.
Un skola mums panāks pretim,
lai ātrāk satikties varam.
Sirsnīgi sveicam skolēnus, studentus,
pedagogus un vecākus jaunajā mācību
gadā!
Lai jaunais zinību gads sniedz iedvesmu
un motivāciju pilnveidoties
un sasniegt jaunas virsotnes!
Lai tas izdodas radošs un veiksmīgs!
Silmalas pagasta bibliotēka

APSVEIKUMI
Lai jums labi, lai jums ļoti labi
Lai jums brīnišķīgi iet
Lai jums visi labie putni
Katru rītu logā dzied!
Silmalas pagasta pārvalde sveic Olgu un Raphaelu Patricu
Brehbīlerus, Alisi un Dzintaru Dunskus, Tatjanu un Vadimu
Joninus, Jekaterinu un Gunti Krukovskus, Natāliju un Alekseju Kuznecovus,
Guntu un Vitāliju Lončus, Irīnu un Igoru Maikovus, Kristīni un Denisu
Mališevus, Irēnu un Māri Sondorus ar laulības noslēgšanu!

Silmalas pagasta pārvalde sveic
OLGU TITOVU un MAKSIMU KISEĻOVU ar dēla ALEKSANDRA
piedzimšanu!
Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt!

Jaunais 2016./2017. mācību gads Tiskādu vidusskolā
Pēc mirkļa mirklis aizšalks klusi Drīz spēsi burtus kopā vīt,
Bet pašu pirmo lapaspusi,
Vēl bieži nāksies pārlasīt.
Ir pienācis ilgi gaidītais mācību gads. Skolotāji,
skolēni un vecāki- visi ir pārpildīti ar jaunām iecerēm
un cerībām.
Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības un Silmalas
pagasta pārvaldes atbalstam, mūsu skola ir sagatavota
jaunajam mācību gadam. Skolotāji un skolēni varēs
pilnvērtīgi un radoši realizēt savas idejas mācību un
audzināšanas procesā, kā arī ārpusstundu nodarbībās.
Daudz jauna un interesanta šogad būs mūsu
skolēniem. Šajā mācību gadā turpināsies baseina
apmeklējums otrās klases skolēniem, kur viņi varēs
iemācīties peldēt vai pilnveidos savas jau esošās
prasmes. Šogad jau otro gadu sākumskolas skolēni
apgūs galda tenisa spēles iemaņas, nodarbojoties sporta
skolas sekcijā trenera Bruno Losāna vadībā 3 reizes
nedēļā. Jau trešo gadu Rēzeknes novada pašvaldība
sniedz atbalstu vidusskolēniem B kategorijas
autovadītāju apliecības iegūšanai. Šogad B kategoriju
apgūs 12 vidusskolēni un skolēnu apmācību veiks
autoskola „AVANTER”. Vidusskolēniem atkal būs
iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības „Traktora
mācība”, kur Mihaila Šemeļova vadībā viņi apgūs
traktora vadīšanas pamatus un iespēju iegūt traktora
vadītāja apliecību. 12.klases skolēni jau ir „Esi līderis!”
projekta dalībnieki un turpinās apgūt uzņēmējdarbības

pamatus. Meitenēm tiks piedāvāta iespēja apmeklēt
nodarbības šūšanā un apgūt šūšanas prasmes skolotājas
Regīnas Jermakas vadībā. Skolēni no 1.klases apgūst
angļu valodu. Vidusskolas skolēni apgūst vēl arī otro
svešvalodu – vācu valodu vai franču valodu.
Pēc mācību stundām skolēniem ir iespēja apmeklēt
skolā interešu izglītības pulciņus un attīstīt savus talantus,
radoši izpausties, iegūt jaunas zināšanas un prasmes,
veselīgi un pilnvērtīgi izmantot savu brīvo laiku. Skolā
darbosies šādi interešu izglītības pulciņi – muzikālais,
teātra, sporta, mākslas, ekoskolas. Skolā būs jauns
pulciņš „Jaunsargi”, kuru vadīs skolotājs Aleksandrs
Mironovs. Nodarbojoties tajā, skolēni pilnveidos savu
garīgo un fizisko attīstību un nostiprinās pilsonisko
pašapziņu.
No 1. oktobra skolā strādās karjeras konsultante Renāte
Stikāne. Viņa sniegs konsultācijas skolēniem un viņu
vecākiem karjeras izvēlē.
Skola līdz 1.oktobrim realizē Vides aizsardzības fonda
projektu, kura realizācijai tika piešķirti 2000,00 EUR. Par
projekta līdzekļiem tika apzaļumota skolas teritorija iestādītas rozes pie skolas, skujkoku augi, dekoratīvie
krūmi, rododendri no selekcijas audzētavas „Babīte”, kā
arī ierīkota ugunskura vieta. Projekta realizācijā aktīvi
iesaistījās skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki un
skolēnu vecāki.
Vēl turpinām realizēt projektu „Tiskādu vidusskolas
skolēnu „jautro” krāsu radošie darbi, kura mērķis ir
papildināt bāzi vizuālās mākslas aktivitātēm. Projekta
ietvaros tika iegādāts inventārs vizuālās mākslas

Tiskādu bērnu namā – ciemiľi no Alūksnes
11. augustā Tiskādu bērnu namā bija atbraukuši viesi no Alūksnes
bērnu un jauniešu centra. Šī viesošanās notika Alūksnes pašvaldības
īstenotā valsts jaunatnes programmas projekta “Autobuss” ietvaros.
Viesi pavadīja kopā ar mūsu audzēkņiem visu rītu līdz pat
pusdienlaikam. Ciemiņi sagatavoja un organizēja dažādas aktivitātes,
kas notika mūzikas pavadījumā. Bija radīta draudzīga atmosfēra.
Audzēkņiem vajadzēja izdomāt un izrotāt ar uzlīmēm katram savu
emblēmu, tika organizētas kustību rotaļas, kuru laikā audzēkņi rādīja un
atkārtoja dažādas kustības, bija arī komandas rotaļas. Pati aizraujošākā
aktivitāte bija komandas rotaļa, kuras laikā audzēkņiem vajadzēja dabūt
pēc iespējas vairāk taloniņu, kurus pēc tam varēja apmainīt pret
dažādiem priekšmetiem, ar kuriem vajadzēja iepakot svaigu olu tā, lai
pēc tam nosviestu to no 2. stāva. Uzvarēja tā komanda, kuras ola
nesaplīsa. Audzēkņi veica šo uzdevumu ar lielu azartu.
Beigās visi apsēdās aplī un pārrunāja, kas visvairāk palicis atmiņā un
patika. Audzēkņi par aktīvu piedalīšanos tika pacienāti ar konfektēm.
Visi palika apmierināti: audzēkņi un darbinieki ar to, ka iepazinās ar tik

brīnišķīgiem cilvēkiem un jautri pavadīja
laiku, ciemiņi, — ka iepazina tik
enerģiskus un mīļus bērnus.

nodarbībām 5.-9.klasēm par
310 EUR. Skolēniem būs
iespēja
izmēģināt
daudzveidīgas vizuālās
mākslas tehnikas un radoši
izpausties savos darbos.
Skolas jauniešiem ir
daudz ideju un viņi pašreiz
realizē jaunatnes iniciatīvas
projektus: „Jautrās sporta spēles un stafetes”, kura
realizācijai tika piešķirti Rēzeknes novada pašvaldības
līdzekļi 509 EUR sporta inventāra iegādei sporta spēlēm
un stafetēm, projektu „Tiskādu vidusskolas vēsture”,
kura realizācijai piešķirti 392 EUR foto izgatavošanai,
koka rāmīšu iegādei fotogrāfijām, kancelejas precēm un
skolas vēstures „stūrīša” izveidei. Projekta „Tiskādu
vidusskolas vēsture” realizācija ir ļoti svarīga skolai, jo
2018. gadā Tiskādu vidusskola svinēs savu 150.gadu
jubileju. Ļoti vēlamies un ceram atrast vairāk
informācijas par skolas ēkām, pedagoģiem,
absolventiem, skolas tradīcijām un notikumiem dažādos
skolas pastāvēšanas gados. Aicinām atsaukties
absolventus, kuri var padalīties ar kādu interesantu
informāciju, atmiņām par skolu un fotogrāfijām, kā arī
sniegt atbalstu informācijas vākšanā par skolas vēsturi.
Gribam novēlēt visiem šajā mācību gadā panākumus,
izturību, veiksmi, prieku, gandarījumu par darbu un
sadarbību,kā arī paveikt iecerēto!
Tiskādu vidusskolas direktore Olga Miseviča

P r o j e k t a
“AUT OBU SS” , ko
īsteno Alūksnes novada
pašvaldība, mērķis ir
veicināt
jauniešu
atbildības sajūtu par
La t vi j a s
attīstību,
popularizējot jauniešu
aktīvu
līdzdalību
sociālās iekļaušanas
jomā.
Projekts tiek īstenots
Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes
politikas
valsts
program m as 2016.
gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Svetlana Semjonova,
sociālā aprūpētāja
www.rezeknesnovads.lv

Silmalas Dzīve
PA PAGASTA VĒSTURES PĒDĀM. SILMALAS
PAMATSKOLA
Turpinājums...
Sākot no 1946. gada, skola oficiāli tika dēvēta
par Silmalas septiņgadīgo skolu, tādēļ visiem
bērniem bija jābūt vismaz ar 7 gadu izglītību. Taču
šādu prasību tajos gados bija ļoti grūti izpildīt.
Lielas problēmas bija ar tā saucamo „pāraugušo”
skolēnu sekmēm, jo viņiem nebija interesanti
mācīties kopā ar mazākajiem bērniem. Šī iemesla
pēc audzēkņi bieži vien pameta skolas gaitas
nemaz netikuši līdz 7. klasei.
Tā, piemēram, 1946. gada 1. septembrī skolas
gaitas uzsāka 130 bērni, bet uz mācību gada
beigām bija palikuši tikai 100 skolēni.
1950. gadā mācības uzsāka 160 skolēni, starp
kuriem bija 20 otrgadnieki. Daži audzēkņi vienas
klases mācību programmu apguva divu vai pat
triju gadu laikā. Situācija brīžiem bija tik kritiska,
ka 1949./1950. mācību gadā nācās slēgt 7. klasi, jo
6. klasi pabeidza tikai 3 vai 4 skolēni, un tos, kuri
vēlējās turpināt skolas gaitas, nācās sūtīt uz citām
skolām.

1949. gads. Skolas pedagoģiskais kolektīvs.1.
rindā (no kreisās): 1. Fatina Kosmačova
(Klapina), 2. Engelina Prohorova, 3. Antoľina
Račinska, 4. skolas direktors Jevgēnijs
Nikonovs, 6. Lilija Šmite.
2. rindā: 1. Leokādija Pavlova, 3. Fevronija
Bondareva.
Pats lielākais skolēnu skaits bija 50-tajos gados,
kad pēckara laikos strauji pieauga dzimstība. 60-

to gadu sākumā skolēnu skaits sāka sarukt. Piemēram,
1954. gadā skolu apmeklēja 136 audzēkņi, 1965. gadā –
109, 1970. gadā – 94, bet 1986. gadā – tikai 56 skolēni,
kurus apmācīja 12 (!) skolotāji.

1948. gads. Lilija Šmite un 7. klases skolēni
izlaidumā.
1.rindā: 1. Grigorijs Jakušenoks, 2. Jevgenija Šnitova,
3. Georgijs Pavlovs.
2.rindā: 1. no kreisās – Marina Jakušenoka, pēdējā –
Jefimija Titova.
Tajos grūtajos pēckara gados, pat 1950-to gadu vidū,
dažās ģimenēs bērni nevarēja apmeklēt skolu ziemas
periodā, jo viņiem vienkārši nebija silto drēbju vai
ziemas apavu. Tādos gadījumos skolas vadība, saskaņā
ar vecāku komiteju, šādām trūcīgām ģimenēm iedalīja
nelielu naudas summu nepieciešamo silto drēbju
iegādei, lai bērni nekavētu mācības.
Problemātiska bija arī nokļūšana uz skolu ziemas
periodā, īpaši jaunāko klašu skolēniem. Ceļi uz
tālākajiem ciemiem un mājām bija tik ļoti piesniguši un
aizputināti, ka zinātkārajiem bērniem nācās brist pa
sniegu, kas sniedzās līdz jostasvietai. Vienīgais glābiņš
bija tāds, ja nesen pa to pašu ceļu uz skolu devās kāds
vecākās klases skolēns, kurš bija jau ieminis taciņu.
Arī pavasarī nebija viegli, jo ceļi atkušņa laikā bija
pilni ar dubļiem un apiet tos nebija iespējams. Nākot no
skolas, daudzi bērni bija izmirkuši un izķēpājušies
dubļos „līdz ausīm”, kas vecākiem, protams, nepatika.
Par transportu tajos laikos neviens pat nesapņoja, un iet

INTERVIJA AR INTEREANTIEM CILVĒKIEM
Neapšaubāmi katrs no mums ne
reizi vien ir dzirdējis tik plaši
pazīstamus uzvārdus kā
Ronaldo, Bekhems u.c. Šīs
zvaigznes ir kļuvušas par
pasaules futbola leģendām.
Taču arī šie ievērojamie cilvēki
no kaut kā sāka, lai kļūtu tik
slaveni.
Jaunais sportists Valentīns Urža,
kurš dzīvo mūsu pagastā, stāsta
par to, vai viegli būt futbolistam
iesācējam.
No cik gadiem Tu sāki spēlēt
futbolu? Kas Tevi pamudināja
futbola spēlei?
Valentīns: — Ar futbolu sāku
nodarboties no 8 gadiem. Mana
vislielākā vēlēšanās Jaunajā gadā bija saņemt dāvanā futbola
bumbu. Un es to saņēmu. Sāku spēlēt futbolu un sapratu, ka
tas ir mans sporta veids. Drīzumā es sāku spēlēt komandā
„Saules puikas”.

Vai Tevi interesē vēl arī kādi citi sporta veidi,
izľemot futbolu?
Valentīns: — No 6 gadiem es 4 gadus apmeklēju
karatē nodarbības, mācos spēlēt ģitāru, kā arī
aizraujos ar moto kartingu.
Vai daudz laika velti futbolam?
Valentīns: — Es trenējos 3 reizes nedēļā pa
pusotrai stundai. Bet gribētu arī ilgāk. Sacensības
mums notiek gandrīz katru nedēļu.
Vai izdodas apvienot treniľus ar mācībām?
Vai Tev ir mīļākie mācību priekšmeti un tādi,
kas ne ļoti patīk?
Valentīns: — Jā, izdodas apvienot. Taču treniņi
man patīk vairāk nekā mācības. Mani mīļākie
priekšmeti ir, protams, sports un vēl informātika. Ne
īpaši patīk matemātika un angļu valoda.
Vai Tev ir savs futbola elks?
Valentīns: — Protams! Mans elks ir krievu
futbolists, vārtsargs un nopelniem bagātais sporta
meistars Igors Akinfejevs.
Kādus panākumus ir sasniegusi Tava komanda
un personīgi Tu?

PAGASTA KLUBOS

3-4 kilometrus
līdz skolai bija
pavisam ierasta
lieta. Par lielu
veiksmi
tika
uzskatīts,
ja
kādu pa ceļam
paķēra
zirgu
pajūgā.
1949. gads. 4.
un 5. klašu skolēni ar skolotāju Antoľinu Račinsku.1.
rindā (no kreisās): 1. Marfa Strogonova, 3. Marija
Gruznova, 4. Ľina Račinska.
2. rindā: 1. Klavdija Šilova, 2. Taisija Bogdanova, 5.
Valentīna Titova, 6. Fedora Grozova.
3. rindā: 1. Viļa Lukaševičs, 2. Viveja Belostocka, 3.
Irina Drozdova, 6. Irina Jakušenoka.
4. rindā: 1. Antons Baufals, 2. Aleksandrs Sandlers, 3.
Jefims Gruznovs, 4. Mihails Jakušenoks, 5. Grigorijs
Rubins.
Pēckara gados uz Silmalas skolu sāka sūtīt arvien jaunus
skolotājus, tiesa – viņi šajos dziļajos laukos ilgi
neuzkavējās. Atbraucējiem Silmalā nebija kur dzīvot, taču
līdz Maltai – tā laika rajona centram un dzīvesvietai – nācās
nokļūt tikai kājām. No šī skolotāju vairākuma Silmalā palika
krievu valodas un literatūras skolotāja Engelina Prohorova,
atnākusi uz skolu 1947. gadā un nostrādājusi ilgus gadus.
Viņa bija arī skolas amatieru mākslinieciskās darbības
vadītāja.
Tikai vienu gadu (1950./1951. māc. g.) skolā nostrādāja
Anna Oleinikova.
Tajos gados skolās bija katastrofāls
skolotāju trūkums, tādēļ skolotāju
darbu nācās pārņemt tiem cilvēkiem,
kuriem bija vismaz kaut kāda
izglītība. Tādā veidā Silmalas skolās
pirmajās klasēs darba gaitas uzsāka
jaunas skolotājas: Domna
Samohvalova (Petrovska), Velentīna
Zimina (Fedkina), Fatina Kosmačova
(Klapina), Valentīna Barščevska,
Tatjana Rezun, kuras nostrādāja ilgus gadus.
Turpinājums nākamajā numurā
S.Šilovs

Valentīns: — Mēs esam uzvarējuši vairākās sacensībās.
Šoziem mēs ieguvām 1. vietu starp Latvijas komandām.
Jūlijā mēs piedalījāmies „Latgales kausa” sacensībās, kur
spēlēja komandas no Krievijas, Pleskavas un Latvijas. Mūsu
komanda sasniedza labu rezultātu un mēs ieguvām 4. vietu.
Personīgi man ir 15 medaļas, un es jau 2 reizes esmu
saņēmis kausu „Labākais spēlētājs”.
Pastāsti par savu treneri!
Valentīns: — Manu treneri sauc Aleksandr Borodulins.
Viņš ir labestīgs, atsaucīgs. Ja kādam ir nepieciešama
palīdzība, viņš vienmēr nāk palīgā. Protams, reizēm viņš ir
arī stingrs, taču tas taisnīgi un vērsts uz mūsu labāku
rezultātu sasniegšanu.
Tu esi vārtsargs. Vai Tev ir kādas grūtības spēlē?
Valentīns: — Jā. Tagad mums ir „pieaugušo” vārti. Dažreiz
ir grūtības sasniegt vārtu stieni.
Vai esi aizdomājies par savas profesijas izvēli?
Valentīns: — Savu dzīvi es saistu tikai ar sportu. Sapņoju
spēlēt lielajā sportā.
Novēlam Tev labas sekmes mācībās, sapľu
piepildīšanos, veiksmīgus treniľus un, protams, daudz
uzvaru!
Paldies par interviju!
Diana Rakova

SLUDINĀJUMI

RUŽINAS KN: Lūgums atsaukties ģimenes, kuras šogad svin kāzu jubilejas un
pieteikties pa tālr. 29173680.
KRUĶU KN: 24. septembrī plkst. 20.00 — Kāzu jubileju vakars. Ieeja no 18.gadiem;
26. septembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 — Ziedu izstāde ”Mans brīnišķīgais
dārzs”. Aicinām piedalīties, lai parādītu visiem savus skaistus ziedus. Dalībniekus gaida
pārsteiguma balvas; 16. oktobrī plkst. 12.00 — Pasākums
visai ģimenei “Rudens klāt”.
SILMALAS KN: 7. oktobrī plkst. 17.00 — visi interesenti
aicināti uz radošo darbnīcu "Rudens pušķis". Lūgums
pieteikties līdz 05.10.2016. pa tālr. 22016605 (N.Stafecka);
15. oktobrī plkst. 15.00 (uzreiz pēc Griškānu KN koncerta) uz pārrunām ar deju pulciņu vadītāju tiek aicināti visi
interesenti
(bez
vecuma
ierobežojuma).
28. oktobrī plkst. 19.00 — Rudens balle. Uz to īpaši tiek
aicinātas ģimenes, kuras 2016. gadā svin kāzu jubilejas (lūgums pieteikties līdz
15.10.2016. pa tālr. 22016605). Programmā: kāzu jubilāru sumināšana, dejas līdz plkst.
01.00. Ieeja - bez maksas.
ŠTIKĀNU KN: 24. septembrī plkst. 21.00 — Rudens balle.
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28. oktobrī no plkst. 9.00 Gorņicā strādās friziere Ksenija.
Iepriekš pieteikties pa tālr. 25546162.
Sludinājumu un apsveikumu ievietošana informatīvajā izdevumā
“Silmalas Dzīve” maksā 2.85 eiro bez PVN 21%. Apmaksu var veikt
pagasta pārvaldes kasē vai arī tās darbinieku izbraukuma dienās Krukos,
Ružinā un Rogovikos.

LĪDZJŪTĪBAS
Jūlijā un augustā mūžībā aizgājuši šādi Silmalas pagasta iedzīvotāji:
Arhipova Valentīna (51. gadu vecumā c. Jekimovka);
Dimitrijevs Savins (63. gadu vecumā c. Kruki);
Guļbinova Marija (89. gadu vecumā c. Kruki);
Kairišs Jānis (67. gadu vecumā c. Prezma);
Kisļickis Genrihs (75. gadu vecumā c. Vecružina);
Šafranovs Antons (94. gadu vecumā c. Silmala);
Tepcovs Lukjanovs (66. gadu vecumā c. Zabolotje).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ СИЛМАЛСКОЙ ВОЛОСТИ, БЕСПЛАТНОЕ

АВГУСТ 2016 ГОДА
Прозвенит звонок
веселый,
И откроется
тетрадь.
Вот и школа, вот и
школа
Нас зовет к себе
опять.
За спиною ранец новый,
Впереди уроков пять.
Здравствуй, школа, здравствуй, школа!
Больше некогда играть!
(Н. Кнушевицкая)
ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО
ГОДА — 1 СЕНТЯБРЯ!

NR.6 (175)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
ПУСТЬ УЧЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД
УСПЕХОВ МНОГО ПРИНЕСЕТ!

Силмалская волостная библиотека

От имени волостного управления, Эдуард
Гришулѐнок, руководитель управления

Рубрика “Интервью с интересными людьми”
Несомненно, каждый из нас не раз слышал такие громкие фамилии как Роналдо, Бекхем и
др. Эти звезды стали легендами мирового футбола.
Но ведь эти звезды тоже с чего-то начинали.
Молодой
спортсмен,
к о т о р ы й
проживает в
н а ш е й
волости,
Валентин
У р ж а ,
рассказал
о
том, легко ли
б ы т ь
начинающим
футболистом.
Во
сколько
лет ты начал
заниматься
футболом?
Ч
т
о
послужило
для
тебя
толчком?
Валентин: - Увлекаться футболом я начал с 8 лет.
В Новый год, у меня было огромное желание
получить в подарок футбольный мяч. Я его
получил. Начал играть в футбол и понял, что это
мой вид спорта. Позже, я начал играть в команде
“Saules puikas‖.
Помимо футбола, интересуют ли тебя еще
какие-то виды спорта?
Валентин: - С 6 лет я 4 года занимался карате,
учусь игре на гитаре. Также, увлекаюсь
мотокартигом.
Много ли времени уделяешь футболу?
Валентин: - Тренируюсь я 3 раза в неделю по
1.5 часа. Но хотелось бы и подольше.
Соревнования у нас почти каждую неделю.
Получается ли совмещать тренировки с
учебой? Есть ли у тебя любимые и не
любимые предметы?
Валентин: - Да, получается. Хотя, тренировки
мне нравятся больше, чем учеба. Мои
любимые предметы - это, конечно же, спорт
и еще информатика. Не очень нравятся
математика и английский язык.
Есть ли у тебя футбольный кумир?
Валентин: - Конечно. Мой кумир, российский
футболист, вратарь, заслуженный мастер
спорта, Игорь Акинфеев.
Каких успехов достигла твоя команда и
лично ты?

Валентин: - Мы одерживали победу во
многих соревнованиях. Этой зимой мы заняли
1-е место среди команд Латвии. В июле мы
участвовали в соревнованиях ―Latgales kauss‖.
Участие принимали команды из России,
Пскова, Латвии. Наша команда добилась
хорошего результата, мы заняли 4-е место.
У меня 15 медалей и я уже 2 раза получил
кубок “Лучший игрок”.
Расскажи о своем тренере?
Валентин: - Моего тренера зовут Александр
Бородулин. Он добрый, отзывчивый. Когда
кто-то нуждается в помощи, он всегда
поможет. Конечно, он бывает и строгий, но
это всегда справедливо и всегда ради наших
хороших результатов.
Ты вратарь. Есть ли у тебя какие-то
трудности в игре?
Валентин: - Да. Сейчас у нас ворота
―взрослые‖. Возникают пока некоторые
трудности дотянуться до штанги.
Задумываешься ли ты сейчас о выборе
профессии?
Свою жизнь я хочу связать только со
спортом. Мечтаю играть в большом спорте.
Хочется пожелать Тебе легкой учебы,
исполнения мечты, успешных тренировок
и конечно, много побед!
Спасибо Тебе за интервью!
Диана Ракова

Поздравления
Силмалское волостное управление
Поздравляет Ольгу и Рафаэля Патрика
Брехбилер, Алису и Дзинтара Дунских, Татьяну и
Вадима Иониных, Екатерину и Гунтиса
Круковских, Наталию и Алексея Кузнецовых,
Гунту и Виталия Лонч, Ирину и Игоря Майковых, Кристину и
Дениса Малышевых, Ирену и Мариса Сондор с
бракосочетанием!

Вспомним былое, вспомним прекрасное,
Годы прошедшие, но не напрасные...
Как мы дружили, как волновались,
Как получить все «пятёрки» старались,
Как мы хотели скорей повзрослеть,
Школу закончить и улететь...
Как же все быстро закончилось вдруг:
Мы позабыли друзей и подруг...
Только теперь очень хочется снова
Робко войти в двери класса родного!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЫПУСКНИКОВ СИЛМАЛСКОЙ
ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 1966 ГОДА ВЫПУСКА С 50ЛЕТИЕМ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ!
А ИМЕННО:
Низину Зинаиду,
Белову Татьяну,
Осипову Ульяну,
Клапина Александра,
Шилова Михаила,
Низину Антонину,
Орлова Ивана,
Самохвалову Любовь,

Объявления
15 октября в 13.00 - концерт коллектива Гришканского ДК. В
программе: цыганский вокальный ансамбль "Чаргер", группа
экзотического танца "Эридан",
комедийная
постановка
драматического
коллектива
"Аизспогулия" - "Диета". Вход:
свободный. Добро пожаловать в
актовый зал Силмалского ДК!

ПРОСЬБА К ЖИТЕЛЯМ НАШЕЙ
ВОЛОСТИ!
Пересмотрите свои книжные полки, есть ли
среди них библиотечные книжки!
Убедительная просьба также к школьникам!
Верните книги, которые вы брали прошлым
летом, на время летних каникул.
Принесите их в библиотеку!

Диана Ракова,
заведующая Силмалской библиотекой
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ ВОЛОСТИ. СИЛМАЛСКАЯ
ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Продолжение...
С 1946 года школа официально стала
называться Силмалской 7-летней школой, и
теперь, как минимум, все дети должны были
иметь 7-летнее образование. Но выполнить это
требование в те годы было совсем не просто.
Были большие проблемы с успеваемостью
―великовозрастных‖ учеников, так как им было
неинтересно заниматься вместе с малышами, и
они часто
покидали школу, так и не
доучившись до 7-го класса. Так в том же 1946
году 1 сентября в школе начинали учебу 130
детей, а к концу учебного года их осталось
всего 100.
В 1950 году учебу начинали уже 160 учеников,
и среди них было 20 второгодников. Некоторые
ученики осваивали программу одного класса за
два, а то и за три года. Дошло до того, что в
1949 – 50 учебном году в школе пришлось
закрыть 7-й к ласс, так как 6-й класс закончили
всего 3 или 4 ученика и тех, кто хотел учиться
дальше, распределили затем по другим школам

приходилось брести по снегу, проваливаясь
по пояс. Хорошо, если впереди шли
старшеклассники и протаптывали дорогу. Не
легче было и весной, когда дороги
становились непролазными из-за талой воды
и грязи - добираясь после школы до дома,

1948 год. Лилия Оттовна Шмит и ученики
выпускного 7-го класса.
1 ряд. 1-й Якушенок Григорий, 2-я
Шнитова Евгения, 3-й Поляков Георгий.
2 ряд. 1-я слева – Якушенок Марина,
последняя Титова Ефимия.
В эти трудные и голодные послевоенные
годы, даже в середине 1950-х годов, в
некоторых семьях дети не могли посещать
школу в зимнее время из-за отсутствия теплой
одежды или обуви.
В таких случаях
руководство школы, по согласованию с
родительским комитетом, выделяло таким
семьям небольшие деньги на покупку
необходимых теплых вещей, чтобы дети не
пропускали занятия.
Но и добраться до школы в зимнее время
было весьма проблематично, особенно
ученикам младших классов. Дорог к дальним
деревням и хуторам практически не было, даже
―большаки‖ метели заметали так, что малышам

Управление Силмалской волости
поздравляет
Ольгу Титову и Максима Киселѐва
с рождением сына
АЛЕКСАНДРА!
Принѐс вам аист
пополненье
Удачу, радость в миг рожденья.
Пусть будет в жизни всѐ, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша!

В КЛУБАХ ВОЛОСТИ

многие успевали измазаться в грязи и
вымокнуть ―до ушей‖, что родителей,
конечно, не радовало. О каком -либо
транспорте в те времена даже и не мечтали, и
ходить до школы 3 - 4 километра, было в
порядке вещей. Большим везением считалось,
если кого - то подвозила попутная конная
подвода.

1949 год. Педагогический коллектив школы.
1 ряд. Слева: 1-я Космачѐва (Клапина)
Фатина Михайловна, 2-я Прохорова
Энгелина Васильевна, 3-я Рачинская
Антонина Дмитриевна, 4-й директор школы
Никонов Евгений Феофанович, 6-я Шмит
Лилия Оттовна.
2-й ряд. 1-я Павлова Леокадия Осиповна, 3-я
Бондарева Феврония Савельевна.
Самое большое количество учеников было в
50-е годы, когда в послевоенное время резко
увеличилась рождаемость. Начиная с 60-х
годов, количество учеников стало снижаться .
Например, в 1954 году в школе было 136
учеников, в 1965 - уже 109, в 1970 – 94, а в 1986
-только 56 учеников, и их обучали 12 (!)
учителей.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1949 год. Ученики 4 и 5 классов с
учительницей Рачинской Антониной
Дмитриевной.
1-й ряд слева 1. Строганова Марфа, 3.
Грузнова Мария, 4. Рачинская Нина.
2-й ряд. 1. Шилова Клавдия, 2. Богданова
Таисия, 5. Титова Валентина, 6. Грозова
Федора,
3-й ряд. 1. Лукашевич Виля, 2.
Белостоцкая Вивея, 3. Дроздова Ирина, 6.
Якушенок Ирина,
4-й ряд. 1. Бауфал Антон, 2. Сандлер
Александр, 3. Грузнов Ефим, 4. Якушенок
Михаил, 5. Рубин Григорий.
В послевоенные годы в Силмалскую
школу начали направлять новых учителей,
правда, они долго не задерживались в этой
глуши. В Силмале жить приезжим было
негде, а до Малты- в то
время
районного
центра и места, где
было
ж ильѐ,
добирались только
пешком. Из числа этих
учителей осталась в
Силмале и
долгие
годы
учила детей
русскому языку и
литературе только
Прохорова Энгелина
В а с и л ь е в н а ,
пришедшая в школу в
1947 году. Она же была
и
бессменным
руководителем
художественной
самодеятельности школы. Всего один 195051 учебный год проработала в школе
Олейникова Анна Андреевна (на фото).
В те годы в школах катастрофически не
хватало учителей, и ими становились люди,
имеющие хоть какое-то образование. Так в
начальные классы Силмалской школы
пришли молодые учительницы: Самохвалова
(Петровская) Домна Васильевна, Зимина
(Федькина) Валентина Михайловна,
Космачева (Клапина) Фатина Михайловна,
Борщевская Валентина Николаевна, Резун
Татьяна Дмитриевна, проработавшие в этой
школе многие годы.

КРУКСКИЙ ДК: 24 сентября в 20.00 — вечер свадебных
юбилеев. Вход: с 18-и лет; 26 сентября с 9.00 до 13.00 —
выставка цветов ―Мой замечательный сад‖. Приглашаем
принять участие и показать свои замечательные цветы.
Участников ждут призы. 16 октября в 12.00 — мероприятие
для всей семьи ―Осень пришла!‖
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 7 октября в 17.00 — будет работать
творческая мастерская. Тема занятия — “Осенний букет”.
Просьба записываться до 15.10.2016 по тел. 22016605 (Н.
Стафецка); 28 октября в 19.00 — Осенний бал для всех
поколений. Почѐтными гостями на празднике будут семьи,
которые в 2016 году отмечают свои юбилеи свадеб (просьба
записаться до 15 октября по тел. 22016605). В программе:
чествование свадебных юбиляров, танцевальная программа
до 01.00. Вход: бесплатный; 15 октября около 15.00 (сразу
после концерта Гришканского ДК) на встречу с
руководителем танцевальных кружков приглашаются все
желающие посещать кружок танцев (возраст не ограничен).
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 24 сентября в 21.00 — Осенний бал.
РУЖИНСКИЙ ДК: Заведующая Ружинским ДК просит
отозваться семейные пары, которые в этом году
празднуют свои свадебные юбилеи (запись по тел.
29173680).

В СИЛМАЛСКОЙ БИБЛИОТ ЕКЕ
В октябре абонемент Силмалской волостной библиотеки
предлагает новые издания
Художественная литература на русском языке

Детская литература на латышском языке

Детская литература на русском языке

Сергей Шилов
(Продолжение читайте в следующем
номере газеты)

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Управление Силмалской волости выражает соболезнование родным и близким в июле и
августе ушедших в мир иной жителей волости:
Валентина Архипова - в возрасте 51 лет, п. Екимовка;
Савин Димитриев - в возрасте 63 лет, п. Круки;
Мария Гульбинѐва - в возрасте 89 лет, п. Круки;
Янис Кайрис - в возрасте 67 лет, п. Презма;
Генрих Кислицкий - в возрасте 75 лет, п. Вецружина;
Антон Шафранов - в возрасте 94 лет, п. Силмала;
Лукьян Тепцов - в возрасте 66 лет, п. Заболотье.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
28 октября c 9.00 в Горнице
будет работать парикмахер.
Телефон для записи: 25546162
(Ксения).

Редакция газеты ”Silmalas dzīve” напоминает — стоимость
объявления, поздравления, или соболезнования — 2.85
Евро без НДС 21%. Оплату можно произвести в кассе
волостной управы или в выездные дни работников волости
в Круках, Ружина, Роговиках.
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