
 

 

  

ŠTIKĀNU KN: 17. oktobrī plkst. 20.00 — Kāzu 

jubilāru vakars.  Lūgums steidzami atsaukties ģime-

nes, kuras šogad svin kāzu jubilejas un pieteikties pa 

tālr. 27157623. 

SILMALAS KN: 10. oktobrī plkst. 16.00 — 
Sieviešu vokālā ansambļa “Noskaņa” 10 gadu jubilejas koncerts; 30. 
oktobrī — Tematiskais pasākums bērniem “Halloween” kopā ar 
Dienas centru. Silmalas KN vadītāja lūdz pieteikties ģimenes, 
kuras šogad svin kāzu jubilejas līdz 06.11.2020. Pieteikties pa 
talr. 28934024. 
KRUKU KN: 16. oktobrī plkst. 10.00 —  radošā darbnīca 

"Rudens". Dalībnieku skaits ierobežots, lūgums pieteikties pa tālr. 

26453316 līdz 10.10.  

Lūgums  atsaukties ģimenes, kuras šogad svin kāzu jubilejas 

un pieteikties pa tālr. 26453316.  

 

Sieviešu vokālais ansamblis "Melodija"  vēlas 

papildināt savas rindas ar jauniem dalībniekiem. 

Ja tev patīk dziedāt - mēs tevi gaidām! (sazināties 

var pa t. 26453316). 

BŪSIM PAZĪSTAMI! 

Turpinām tradīciju iepazīstināt Jūs, cienījamiе lasītāji, ar jau-

nām sejām, cilvēkiem, kuri nesen sākuši darbu jaunā amatā un/

vai jaunā darbvietā.  

PAR PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU ZEMES NODALĪ-

JUMA JOSLU TĪRĪŠANAS DARBIEM  

MALTAS PAGASTU APVIENĪBAS TERITORIJĀ 

Šajā mācību gadā Tiskādu vidusskolā strādās 24 pedagogi. Skolā mācīsies 155 skolēni, no kuriem 7 

ir pirmklasnieki. 1.septembra svinīgais pasākums notika skolas pagalmā. Svētkos piedalījās skolē-

ni, pedagogi, pirmklasnieku vecāki, Silmalas pagasta pārvaldnieks Eduards Grišuļonoks un skolas 

administrācija. Ciemos ieradās Karlsons un audzinātāja Freken Boka, kuri pārbaudīja mazāko 

skolēnu gatavību skolai, uzdodot jautrus uzdevumus. Pirmklasnieki saņēma dāvanas, bet pārējo 

klašu skolēnus apbalvoja par iepriekšējā mācību gadā notikušajiem konkursiem. 

Šajā mācību gadā 2., 3., 7., 8. klašu skolē-

niem turpināsies baseina apmeklējums, kur 

viņi varēs iemācīties peldēt vai pilnveidos 

savas prasmes.  

Vidusskolēni piedalīsies projektā „Esi līde-

ris!”, kurā turpinās apgūt uzņēmējdarbības 

pamatus, lietišķo etiķeti, menedžmentu, mār-

ketingu, grāmatvedību, likumdošanu, lietvedī-

bu. Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības 

atbalstam, vidusskolēniem, kuriem līdz 

2021.gada 31. augustam paliks 18 gadi, ir ie-

spēja mācīties un iegūt B kategorijas vadītāja 

apliecības. 11.-12.klašu skolēniem tiks piedā-

vātas šādas individuālās nodarbības: latviešu 

valoda, angļu valoda, vācu valoda, matemāti-

ka, ģeogrāfija, traktora vadītāju apmācība, 

„Erudīts”, darbs ar 3D printeri. 

Tiskādu vidusskolā strādās šādi interešu 

izglītības pulciņi – „Vokālais un instrumentā-

lais ansamblis” (Irīna Ščerbakova), „Teātris 

un leļļu teātris”(Gaļina Žugunova un Ļuda 

Ščemeļova), „Sporta spēles”, „Izdzīvošanas 

ABC”, „Koriģējošā vingrošana ar mākslas 

vingrošanas elementiem ” (Aleksandrs Miro-

novs), „Brīnumkrāsas” (Marija Borisovska), 

„EKO mode” (Žanna Čuhnova), „Deju gru-

pa” (Ludmila Šmaukstele), „Radošā darbnīca 

– „Fantāziju pasaule” (Ļubova Ņemņaseva) . 

Darbosies arī jauns pulciņš „Latviešu tautas 

dzīvesziņa” (Benita Apkalne). Nodarbojoties 

šajā pulciņā, skolēni pilnveidos savas latviešu 

valodas zināšanas un nostiprinās pilsonisko 

pašapziņu.    

Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstī-

bai”, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001. ietva-

ros skolā tiks īstenoti šādi pasākumi sākum-

skolas un pamatskolas skolēniem: individuālās 

speciālā pedagoga konsultācijas, nodarbības 

individualizētam mācību atbalstam matemāti-

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienī-
ba” informē, ka laika posmā no 01.09.2020. līdz 30.11.2020. tiek 
plānota pašvaldības autoceļu zemes nodalījuma joslu attīrīšana 
no krūmājiem un kokiem Maltas pagastu apvienības teritorijā. 

Zemes īpašniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā ir autoceļa zemes 

nodalījuma josla, ir tiesības pašiem veikt tās attīrīšanu no krūmājiem 

un kokiem, par ko lūdzam informēt attiecīgo pagasta pārvaldi līdz 

15.09.2020. 

Ja autoceļa zemes nodalījuma joslas tīrīšanas darbus veic pagasta 

pārvalde,  attiecīgā īpašuma īpašniekam vai valdītājam jāvienojas par 

kārtību, kādā no tās tiek novākti nozāģētie koki un krūmi. 

Kontaktpersona saziņai par autoceļu zemes nodalījuma joslu tīrīša-

nas darbiem pagastos:  

Silmalas pagastā – Jānis Laizāns mob.tālr.: 26568623 

Edgars Blinovs 

Maltas pagastu apvienības vadītājs 

maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv 

PAGASTA KLUBOS 

kā, praktiskās nodarbības dabaszinībās „KasKurKadis 

meklē atbildes”, nodarbības individualizētam mācību 

atbalstam ķīmijā, praktiskās nodarbības “Cipariņš ekspe-

rimentē”, mācību vizīte uz Jaundomes muižu, interešu 

izglītības programma „LEGO pasaule”. Sākumskolā 

strādās pedagoga palīgs, pedagoga palīgs STEM priek-

šmetos sākumskolā (matemātika un dabaszinības), da-

baszinātņu nometne “Garā pupa”. 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja 

mācību saturā”, projekta numurs: 8.3.1.1./16/

I/002.,6.9.apakšdarbība “Atbalsta pasākumi pedagogiem, 

īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē” 

ietvaros notiek sadarbība ar Dricānu vidusskolu, kas ļauj 

gan skolēniem, gan pedagogiem pilnveidot latviešu valo-

das zināšanas un sadarbības prasmes. Projekta ietvaros 

Dricānu vidusskolā kopīgi tiks svinēta Miķeļdiena. 

2020./2021.mācību gadā Eiropas Sociālā fonda projek-

ta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros skolā strādās 

karjeras izglītības speciālists Edgars Jukna un skolēniem 

tiks organizēti dažādi karjeras izglītības pasākumi un 

individuālās konsultācijas karjeras izglītībā.  

Skola turpinās piedalīties Eiropas Sociālā fonda projek-

ta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā, kura mērķis ir 

sniegt atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. 

 Vēl vienu gadu skolēni strādās Eiropas Savienības 

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu 

apmaiņas partnerību projektā Nr. 2018-1-RO01-KA229-

049091_2 „Zwischen den Kulturen”. Skolēni pilnveidos 

savas vācu valodas zināšanas, īstenojot projekta aktivitā-

tes Turcijā un Latvijā. 

1.-4. klašu skolēniem nodrošināta iespēja pēc mācību 

stundām nodarboties pagarinātās darba dienas grupā. 

Visiem skolēniem ir pieejama skolas bibliotēka. Skolā 

strādās skolotāja logopēde un speciālais pedagogs. 

Novēlām visiem šajā mācību gadā veselību, izturību, 

veiksmi, panākumus, prieku, cerību un mērķu sasniegša-

nu! 

Tiskādu vidusskolas administrācija 

Visus pedagogus sveicam Skolotāju dienā!  

Būt skolotājam ir visaugstākais aicinājums!  

Un tāda ir jūsu dzīves jēga.  

Apsveicam un novēlam  

Vienmēr piemērs būt mūsu bērniem.  

Mēs vēlam jums veselību un pacietību,  

Vairāk priecīgu brīžu un minūšu.  

Lai laime piepilda jūsu sirdi  

Mīlestība un iedvesma nepazudīs! 

Silmalas pagasta pārvaldes vārdā  

Eduards Grišuļonoks, pagasta pārvaldes vadītājs  

Šī gada 14.aprīlī Silmalas PII vadītājas 

amatā stājusies Kruķu ciema iedzīvotāja 

Dzintra Smirnova (dzimtais pagasts 

Malta). Pamatizglītību ieguva Maltas 

1.vidusskolā (1998), vidējo profesionālo 

izglītību (lietvede/datoroperatore) ieguva 

Lūznavas Profesionālajā vidusskolā

(2002), profesionālais bakalaura grāds 

izglītībā un pamatizglītības skolotāja 

kvalifikācija iegūta Daugavpils Univer-

sitātē (2010) un profesionālais maģistra 

grāds sabiedrības pārvaldē un iestāžu 

vadītāja kvalifikācija iegūta Daugavpils 

Universitātē (2013). 

Darba gaitas tika uzsāktas Maltas pagasta pārvaldē, strādājot par 

sekretāri/zemes lietu speciālisti. Vēlāk, apprecoties un pārbraucot 

dzīvot uz Silmalas pagasta Kruķu ciemu, 16 gadi tika nostrādāti Kru-

ķu skolā. Sākot ar lietveža un laboranta pienākumiem un tad arī sā-

kumskolas/pamatizglītības skolotāja amatā un arī pavisam nedaudz 

par struktūrvienības vadītāju. 

No darba brīvajā laikā no darba Dzintra nodarbojas ar dejām un 

sportu. 

“Esmu atvērta un pretimnākoša sadarbībai ar Silmalas PII izglītoja-

mo vecākiem. Būšu priecīga uzklausīt vecāku ieteikumus”. 

dzintra.smirnova@saskarsme.lv  

Silmalas PII tālrunis: 64644821 

mailto:maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ventspils.lv%2Flat%2Fpilseta%2F171583-dzimtsarakstu-nodala-piedava-sarupet-apsveikumu-kazu-jubileja&psig=AOvVaw0yNfecR2r2v5C4mF5Ti6Ui&ust=1601391330016000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDc7d2N
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flv.srathbun.com%2Fmiscellaneous%2F7236-pozdravleniya-s-dnem-vospitatelya-2017-ot-detey-roditeley-kolleg-v-detskom-sadu-podborka-pozdravleniy-ko-dnyu-vospitatelya-v-stihah-proze-kartinkah.html&psig=AOvVaw1J
mailto:dzintra.smirnova@saskarsme.lv
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           Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 

latviešu un krievu valodā.                                                          

E-pasts: silmalas-biblioteka@inbox.lv 

Iznāk 1 reizi mēnesī,  

korespondente Diana Rakova (tālr. 26105479). 

Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā. 

TĒVU DIENA TISKĀDU VIDUSSKOLĀ 

Tiskādu vidusskolā pēc skaistas tradīcijas 11. septembrī tika svinēta Tēvu diena. Sākumskolas skolēnu vecāki tika uzaicināti uz jautriem sporta svētkiem „Mamma, tētis, 

es – sportiskā ģimene” skolas sporta laukumā. Pasākuma sākumā sacensību dalībniekus sveica skolas direktore Olga Miseviča, pasākuma organizatore Gaļina Žugunova 

un sporta skolotājs Aleksandrs Mironovs. Un pēc tam sekoja visinteresantākā svētku daļa -  jautrās ģimeņu sacensības, kuras tiesāja Skolēnu pašpārvalde. Visas ģime-

nes  piedalījās sporta sacensībās un, protams, katra ģimene gribēja uzvarēt,  parādot sevi kā veiklāko, ātrāko, stiprāko, sportiskāko un draudzīgāko ģimeni. 

  Tēvu dienas sporta svētkos šogad piedalījās 9 ģimenes. Vissportiskākās 

ģimenes un 1.vietu ieguvēji – Valērija Bogdanova, Darjas Ščerbakovas, Ge-

orgija un Irinas Belostocku  ģimenes. Visi uzvarētāji un dalībnieki tika apbal-

voti ar diplomiem un saldām dāvanām. 

 Visiem ļoti patika šie svētki, sacensības bija interesantas un aizraujošas,  

kuras praktiski visi paveica  diezgan viegli.  Vecāki  novēlēja skolai un vis-

iem skolotājiem labklājību, izturību, vairāk interesantu pasākumu un, pro-

tams,  turpināt saglabāt Tēvu dienas svinēšanas  tradīciju mūsu skolā. 

 Gribētos pateikties Gaļinai Žugunovai  par šo svētku ieviešanu mūsu sko-

lā, tradīcijas saglabāšanu un pasākuma organizēšanu, sporta skolotājam 

Aleksandram Mironovam par palīdzību sporta sacensību organizēšanā, sko-

las direktorei Olgai Misevičai par atbalstu un balvām, kā arī Skolēnu pašpār-

valdes dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos svētku organizēšanā  un sacensī-

bu tiesāšanā. 

Rēzeknes novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršruts Nr.20-1   
“Gornica-Štikāni-Rogoviki-Prezma-Vecružina-Gornica-Malta-

Gornica” 
2020./2021.mācību gadam no 28.09.2020 

 

 1.REISS 

 
 
 Autobus SETRA HL 315  V.n. KZ 5489 
Sēdvietu/stāvvietu skaits autobusā – 61/13 
Reisā prognozējamais pārvadājamo skolēnu skaits -  74 

Autoceļa (ielas) nosaukums, 
apzīmējums 

Maršruts Atiešanas laiks 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Gornica 6:40 

Silmala-Rogoviki-Tuči, V6584 Rogoviki 6:50 

Silmala-Rogoviki-Tuči, V6584 Tuči 6:55 

Solomenka-Rogozovka, 
V6570 

Rogozovka 7:00 

Rogoviki-Rogoviki, 8856, 
pašv.ceļš 

Rogoviki 7:10 

Silmala-Rogoviki-Tuči, V6584 Štikāni 7:15 

Silmala-Rogoviki-Tuči, V6584 Štikāni (kapi) 7:17 

Silmala-Rogoviki-Tuči, V6584 Putni 7:20 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Silmala 7:25 

Silmala- Pušbāri, V6583 Prezma 7:30 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Jaunružina 7:35 

Lakstīgalu iela, pašv.ceļš Vecružina (vidusskola) 7:40 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Dārzu 7:50 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Silmala 7:55 

Skolas iela, pašv.ceļš Gornica (Silmalas PII) 8:05 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Malta 8:15 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Gornica 8:30 

Skolēnu pašpārvaldes prezidente Veronika Klimova 

2.REISS 

 

 
 
Autobus SETRA HL 315  V.n. KZ 5489 
Sēdvietu/stāvvietu skaits autobusā – 61/13 
Reisā prognozējamais pārvadājamo skolēnu skaits -  74  
PII audzēkņu -32 

Autoceļa (ielas) no-
saukums, apzīmējums 

Maršruts Atiešanas laiks 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Gornica 15:00 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Malta 15:15 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Gornica 15:20 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Silmala 15:25 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Dārzu (Jaunružina) 15:30 

Lakstīgalu iela, pašv.ceļš Vecružina 
(vidusskola) 

15:40 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Dārzu 15:45 

Silmala-Pušbāri, V583 Prezma 15:50 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Silmala 15:55 

Silmala-Rogoviki-Tuči, 
V6584 

Putni 16:00 

Silmala-Rogoviki-Tuči, 
V6584 

Štikāni 16:10 

Rogoviki-Rogoviki, 8856 Rogoviki 16:15 

Silmala-Rogoviki-Tuči, 
V6584 

Tuči 16:20 

Solomenka-Rogozovka, 
V6570 

Rogozovka 16:25 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Gornica PII 16:30 

Silmala-Kruki, V582 Zuji 16:40 

V553 Trofimova 16:45 

Silmala-Kruki, V582 Kruki (centrs) 16:50 

Silmala-Kruki, V582 Belobabino 16:55 

Silmala-Kruki, V582 Zabolotje 17:05 

P59 Gornica 17:20 

      

Silmalas pagasta pārvalde lūdz visus ūdens lietotājus pārbaudīt savus ūdensskaitītājus, 

jo vairākumam tie ir likti  2016. gada jūnijā, jūlijā, augustā un sakarā ar to, ka skaitītājus 

vajag pārbaudīt vienu reizi četros gados, šogad ir pienācis laiks likt citus pārbaudītus skai-

tītājus, kuri darbosies tad 4 gadus-līdz 2024. gadam. Katrā rēķinā par komunālajiem pa-

kalpojumiem var redzēt skaitītāja pārbaudes datumu (zem rindiņas Kopā apmaksai norā-

dīti visi ūdens skaitītāji un vajag paskatīties -pārb.datums), ja datums ir  2020. gadā, 

lūgums  uzlikt pārbaudītus skaitītājus mēneša laikā, griežoties katrā ciemā pie atbildīgā 

par komunālo saimniecību. Ūdensskaitītāju pārbaudi nosaka atbilstoši 2007. gada 9. jan-

vāra Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai 

kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”. Saskaņā ar MK noteikumu 1. pieliku-

mu:” verificēšanas periodiskums mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ir ne retāk kā 

reizi četros gados, bet elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens patēr iņa skaitī-

tājiem – reizi sešos gados”.    

GADĪJUMĀ, JA ŪDENS SKAITĪTĀJS NETIKS SAVLAICĪGI NOMAINĪTS: 

* dzīvokļos saskaņā ar  2008. gada 9.decembra  Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1013  

“Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakal-

pojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” punktu “19.1 2. nav uzstādīts, no-

mainīts vai atkārtoti verificēts ūdens patēriņa skaitītājs” dzīvokļiem, kuriem nav pārbau-

dīts savlaicīgi ūdensskaitītājs, tiks aprēķināta visa mājas starpība; 

*individuālajā mājā – saskaņā ar Rēzeknes novada domes saistošo noteikumu Nr.82 

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novada 

pašvaldībā” pielikumu Nr. 2. tiks piemērota ūdens 

norma-mājās ar kanalizāciju -5 m3 no cilvēka mē-

nesī, mājās bez kanalizācijas -3 m3 no cilvēka mēne-

sī, jo faktiski ūdens uzskaite notiek nelikumīgi (bez 

skaitītāja verifikācijas).  Neskaidrību gadījumā var 

griezties pie komunālās saimniecības vadītāja Jāņa Laizāna (tel.26568623) vai 

katrā ciemā pie sava atbildīgā par komunālo saimniecību.  

Ceram uz sapratni un likumdošanas izpildi. 

 

Silmalas pagasta pārvaldes administrācija 

https://likumi.lv/doc.php?id=151306
https://likumi.lv/doc.php?id=151306
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В нашей Тискадской средней школе, по замечательной традиции, 11 сентября 

праздновали День отца.  

Продолжая традицию знакомства с новыми лицами, которые недавно присту-
пили к исполнению своих обязанностей на новом рабочем месте, разрешите 
представить: Дзинтра Смирнова, заведующая Силмалским детским садом. 

ОБ УБОРОЧНЫХ РАБОТАХ НА ДОРОЖНО-
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ НА ТЕРРИТОРИИ  

МАЛТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Самоуправление Резекненского края «Малтское волостное объединение» 
информирует, что в период с 01.09.2020 г. до 30.11.2020 г. на территории 
Малтского волостного объединения планируется очистить полосы муни-
ципального дорожного полотна от кустов и деревьев. 

Землевладельцы, владеющие полосой проезжей 

части дороги, вправе самостоятельно очистить ее от 

кустарников и деревьев, о чем просим Вас сообщить 

в Силмалское волостное управление. Если уборка 

дорожно-земельного участка осуществляется во-

лостным управлением, собственник или держатель  

согласовывает порядок вывоза с него срубленных 

деревьев и кустарников. 

Контактное лицо по работам по очистке полосы земельного участка в 

Силмалской волости: Янис Лайзанc, тел.:26568623. 

Эдгар Блинов 
Руководитель Малтского волостного объединения 

Родители учеников началь-
ной школы были приглашены 
на веселый спортивный празд-
ник «Мама, папа, я - спортив-
ная семья» на школьную спорт-
площадку. В начале мероприя-
тия участников соревнований 
приветствовали директор шко-
лы Ольга Мисевич, организа-
тор мероприятия Галина Жугу-
нова и учитель спорта Алек-
сандр Миронов. 

Потом последовала самая 
интересная часть праздника - 
весёлые семейные соревнования, где судьями было школьное самоуправление уча-
щихся. Все семьи участвовали в спортивных соревнованиях, и, конечно же, каждая 
семья хотела победить, со всей отдачей проявив себя и показав себя как самая быст-
рая, самая сильная, самая спортивная и дружная семья.  

В этом году в спортивном празднике «День отца» приняли участие 9 семей. Самые 
спортивные семьи и занявшие 1 место - семьи Валерия Богданова, Дарьи Щербако-
вой, Георгия и Ирины Белостоцких. Все победители и участники были награждены 
дипломами и сладкими подарками. 

Этот праздник всем очень понравился, соревнования были интересными и увлека-
тельными, что практически у всех 
было легко. Родители пожелали шко-
ле и всем учителям благополучия, 
выдержки, интереснейших занятий и, 
конечно же, продолжения традиции 
празднования Дня отца в нашей шко-
ле.  
Хочу поблагодарить Галину Жугуно-
ву за то, что она ввела этот праздник 
в нашу школу, сохранила традицию 
и организовала мероприятие, спор-
тивного учителя Александра Миро-
нова за помощь в организации спор-
тивных соревнований, директора 
школы Ольгу Мисевич за поддержку 
и награды, а также школьное само-
управление учащихся. 

 
Вероника Климова, 

президент школьного 
 самоуправления  

В новом учебном году в Тискадской средней школе работают 24 педагога. 
В школе будут учиться 155 учеников, 7 из которых-первоклассники. Тор-
жественная часть мероприятия прошла в школьном дворе. В празднике 
приняли участие школьники, педагоги, родители первоклассников, руко-
водитель Сидмалского управления Эдуард Гришуленок и администрация 
школы. В гости пришли Карлсон и Фрекен Бок, которые проверили зна-
ния первоклассников, задавая им веселые вопросы. Первоклассники по-
лучили подарки, а остальных учеников наградили за участие в конкурсах 
в прошлом году.  

В этом учебном году продолжится посещение 
бассейна для учеников второго, третьего, седь-
мого и восьмого классов, где они смогут 
научиться плавать или улучшить свои навыки. 
Старшеклассники примут участие в проекте 
“Будь лидером!”, где освоят основы предпри-
нимательства, деловой этики, менеджмента, 
маркетинга, бухгалтер-
ского учета, законода-
тельства, делопроизвод-
ства. 
 Благодаря поддержке 
самоуправления Резек-
ненского края, у уча-
щихся старших классов, 

которым до 31 августа 2021 года исполнится 18 лет, 
есть возможность учиться и получить водительские 
права категории B. 

Ученикам 11-12-х классов будут доступны следующие 
индивидуальные занятия: латышский язык, английский 
язык, немецкий язык, математика, география, трактор-
ное обучение, «Эрудит», работа с 3D принтером. 

 В Тискадской средней школе будут работать следующие группы по интере-
сам – “Вокально-инструментальный ансамбль” (Ирина Щербакова), “Театр и 
кукольный театр” (Галина Жугунова и Люда Щемелева), “Спортивные игры” , 
“Коррекционная гимнастика с элементами художественной гимнастики”, 
“Школа выживания” (Александр Миронов), “Волшебные краски” (Мария Бо-
рисовска), “Экодизайн” (Жанна Чухнова), “Танцевальная группа” (Людмила 
Шмаукстеле), “Творческая мастерская” - “Мир фантазий” (Любовь Немнясе-
ва). Также будет работать новый кружок “Биография латышского народа”, 
которым будет руководить Бенита Апкалне. 

В рамках проекта Европейского социального фонда ««Компетентностный 
подход в содержании обучения», номер проекта  8.3.1.1./16/I/002.,6.9 и в рамках 
деятельности 6.9. «Мероприятия в целях поддержки педагогов в ходе реализа-
ции содержания обучения в лингвистически неоднородной среде». Проходит 
сотрудничество с Дрицанской средней школой, которое позволит  учителям и 
ученикам усовершенствовать свои знания латышского языка и навыки сотруд-
ничества. В рамках проекта, в Дрицанской школе будет праздноваться сов-
местно день Микелиса.  

   В этом учебном году в рамках проекта Европейского социального фонда 
“Поддержка для развития личных компетенций учеников”, номер проекта: 
8.3.2.2/16/I/001, будут реализованы следующие мероприятия для учеников 
начальной и основной школы: занятия по индивидуализированной учебной 
поддержке по математике, практические занятия по природоведению 
“КасКурКадис ищет ответы”, уроки для индивидуальной поддержки обучения 
по химии, практические занятия “Эксперимент цифры”, учебный визит в Яун-
домское имение, образовательная программа по интересам “Мир ЛЕГО”. 

Продолжает реализацию проект Фонда Европейского Союза Nr. 8.3.4.0/16/
I/001 «Поддержка сокращения досрочного ухода в школу», целью которого 
является предоставление ученикам индивидуальной консультационной под-
держки в освоении предмета. 

В рамках проекта Европейского социального фонда Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
„Поддержка карьерного роста в общеобразовательных и профессиональных 
учебных заведениях” в школе будет работать специалист по профессионально-
му образованию и для школьников будут организованы различные мероприя-
тия по профессиональному обучению. 

Еще один год школа будет осуществлять Eirpo Union Erasmus + Program Ba-
sic Activity № 2 (KA 2) School Exchange Partnership Nr. 2018-1-RO01-
KA229049091_2 Zwischen den Kulturen. Во время проекта ученики будут со-
вершенствовать свои знания немецкого языка, реализуя проектную деятель-
ность в Турции и Латвии. 

Для учеников 1.-4.-ых классов работает группа продлённого дня.  Всем уче-
никам нашей школы доступна школьная библиотека. В школе работают лого-
пед и специальный педагог. 

 
 

Администрация Тискадской средней школы 

С 14 апреля 2020 года на должность заведующей Силмалского детского сада была 

принята жительница нашей Силмалской волости — Дзинтра Смирнова.  

Дзинтра Смирнова получила основное образование в Малтской средней школе 

(1998), среднее профессиональное образование (секретарь/оператор ПК) получила в 

Лузнавском профессиональном училище (2002), высшее профессиональное образо-

вание и квалификацию учителя начальных классов получила в Даугавпилсском уни-

верситете (2010). Там же, Дзинтра получила  профессиональную степень магистра 

государственного управления и квалификацию руководителя (2013). 

Свою работу она начала в Малтском волостном управлении, работая секретарем/

специалистом по земельным вопросам. Позже, когда Дзинтра вышла замуж, она пе-

реехала в п.Круки Силмалской волости. Здесь она проработала 16 лет в Крукской 

школе.  Сначала она выполняла обязан-

ности лаборанта и секретаря, потом ра-

ботала учителем. Также она работала 

руководителем Крукской основной шко-

лы. 

В свободное время Дзинтра увлекается 

танцами и спортом. 

“Я открыта для всех и рада сотрудниче-

ству с родителями наших детей. Всегда 

готова выслушать пожелания родите-

лей”. 

 

 

dzintra.smirnova@saskarsme.lv  

Тел. Силмалского детского сада: 

64644821 

https://www.google.lv/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frezeknesnovads.lv%2Fpar-pasvaldibas-autocelu-zemes-nodalijuma-joslu-tirisanas-darbiem-maltas-pagastu-apvienibas-teritorija%2F&psig=AOvVaw0lxAwP7ntRWX6Jr57GmveQ&ust=1600961923241000&source=images&cd=vfe&ved=
mailto:dzintra.smirnova@saskarsme.lv
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМ  
АЛЕКСЕЯ ДРОЗДОВА! 

 
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи? 

От жизни каждый хочет своего... 
А мы тебе желаем просто счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего! 

Мама, Вишняковы, Дуся 
 

ДОРОГОГО АЛЕКСЕЯ ДРОЗДОВА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

 

Счастливым будь - хоть трудно будет иногда, 

Любимым будь - любовь спасает нас всегда, 

Будь молодцом - в любых условиях держись, 

Ведь чтобы ни было - прекрасна эта жизнь. 

 

Жена и дети  

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS SKOLĒNU PĀR-
VADĀJUMU MARŠRUTS NR.20-2   

 “TISKĀDI-USTRONI-VĪTOLI-GASUĻI-VECRUŽINA” 
2020./2021.MĀCĪBU GADAM 

1.REISS 

 
Autobuss MB0404  V.n HR4566 
Sēdvietu/stāvvietu skaits autobusā – 35/12 
Reisā prognozējamais pārvadājamo skolēnu skaits -  31 

2.reiss 

 
Autobus MB0404  V.n HR4566 
Sēdvietu/stāvvietu skaits autobusā – 35/12 
Reisā prognozējamais pārvadājamo skolēnu skaits -  38 

Autoceļa (ielas) nosaukums, 
apzīmējums 

Maršruts Atiešanas laiks 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Tiskādi 6:30 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Skudnovka 6:40 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Ustroni 6:45 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Jaunmurāni 6:50 

Ciskādi-Bokāni-Strupļi, V572 Strupļi 6:52 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Viļāni 7:00 

Ciskādi-Bokāni-Strupļi, V572 Sakstagals 7:15 

Ciskādi-Bokāni-Strupļi, V572 Vītoli 7:20 

Vecružina-Deneliški, 8802, 
pašv.ceļš 

Kurteņi, Sprinda 7:25 

Vecružina-Deneliški, 8802, 
pašv.ceļš 

Gasuļi 7:30 

Vecružina-Deneliški, 8802, 
pašv.ceļš 

Vecružina 7:40 

Lakstīgalu iela, pašv.ceļš Vecružina 
(vidusskola) 

7:45 

Zabolotje-Pustinka-Maltas Trūpi, 
V598 

Pustinka 8:00 

Tiskādi-Kruki-Belobabina, V553 Zabolotje 8:05 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Tiskādi 8:10 

Lakstīgalu iela, pašv.ceļš  Vecružina 
(vidusskola) 

8:15 

Autoceļa (ielas) nosaukums, 
apzīmējums 

Maršruts Atiešanas laiks 

Lakstīgalu iela, pašv.ceļš Vecružina 
(vidusskola) 

15:40 

Vecružina-Kurteņi, 8801, 
pašv.ceļš 

Gasuļi 15:50 

Vecružina-Kurteņi, 8801, 
pašv.ceļš 

Kurteņi, Sprinda 15:55 

Ciskādi-Kurteņi, 
8612,Sakstag.pag.ceļš 

Vītoli, Sokolovka 16:00 

Ciskādi-Dricāni V552 Sakstagals 16:05 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Viļāni 16:10 

Ciskādi-Bokāni-Strupļi, V572 Strupļi 16:15 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Jaunmurāni 16:20 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Ustroni 16:25 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Skudnovka 16:30 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Tiskādi 16:35 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Vecružina 16:45 
 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Gornica PI 16:55 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Vecružina (Pasta 
ēka) 

17:55 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS SKOLĒNU PĀRVADĀJUMU 
MARŠRUTS NR.20-3 

 “PUSTINKA-KRUKI-BELOBABINA-ZUJI-GORNICA-VECRUŽINA
-PUSTINKA” 

2020./2021.MĀCĪBU GADAM 
1.REISS 

 
Autobuss MB 0345  V.n. LT428 
Sēdvietu/stāvvietu skaits autobusā – 54/16 

Reisā prognozējamais pārvadājamo skolēnu skaits -  40 
Maršruta garums 40 km 

2.REISS 

 
Autobuss MB 0345  V.n. LT428 
Sēdvietu/stāvvietu skaits autobusā – 54/16 
Reisā prognozējamais pārvadājamo skolēnu skaits -  59 
Maršruta garums no Maltas vidusskolas - 40km 

Autoceļa (ielas) nosaukums, 
apzīmējums 

Maršruts Atiešanas laiks 

Zabolotje-Pustinka-Maltas Trūpi, 
V598 

Pustinka 7:30 

Tiskādi-Kruki-Belobabina, V553 Zabolotje 7:35 

Tiskādi-Kruki-Belobabina, V553 Kruki (centrs) 7:45 

Silmala-Kruki, V582 Zuji 7:50 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Gornica PII 8:05 

Lakstīgalu iela Vecružina 
(vidusskola) 

8:20 

Zabolotje-Pustinka-Maltas Trū-
pi,V598 

Pustinka 8:35 

Autoceļa (ielas) nosaukums, 
 apzīmējums 

Maršruts Atiešanas laiks 

Viļāni-Ružina-Malta, P59 Malta(viduskola) 15:15 

Viduskola Lakstigalu iela  Vecružina 
(vidusskola) 

15:30 

Tiskādi-Kruki-Belobabina, 
V553 

Zuji 15:40 

Silmala-Kruki, V582 Kruki (centrs) 15:50 

Tiskādi-Kruki-Belobabina, 
V553 

Belobabino 15:55 

Tiskādi-Kruki-Belobabina, 
V553 

Zabolotje 16:05 

Tiskādi-Kruki-Belobabina, 
V553 

Paramonovka 16:10 

Zabolotje-Pustinka-Maltas 
Trūpi, V598 

Pustinka 16:20 

Силмалское волостное управление просит всех 
пользователей воды проверять свои счетчики во-
ды, поскольку большинство из них были постав-
лены в июне, июле, августе 2016 года, и в связи с 
тем, что счетчики необходимо проверять раз в 
четыре года, в этом году пришло время устанав-
ливать другие проверенные счетчики, которые 
будут работать 4 года - до 2024 года.  В каждом 
счете за коммунальные услуги можно увидеть дату проверки счетчика (под строкой 
«Kopā apmaksai» указаны все счетчики воды, и вам нужно посмотреть  - 
pārb.datums), если дата - 2020, просьба установить проверенные счетчики в течение 
месяца, связавшись с ответственным по коммунальному хозяйству в своём посёлке.  

Проверку счетчиков воды определяют правило № 40 от 9 января 2007 года  
«Правила о списке средств измерений, подлежащих государственному метрологиче-
скому контролю». Согласно 1 приложению правила КМ: для механических счетчиков 
расхода воды сохраняется текущая периодичность верификации - каждые 4 года, срок 
верификации электромагнитных и ультразвуковых счетчиков воды - 6 лет. 

 
В случае, если СЧЕТЧИКИ ВОДЫ НЕ БУДУТ ЗАМЕНЕНЫ  ВОВРЕМЯ: 
 * в квартире, согласно правилам Правила кабинета министров № 1013 "Порядок 

расчётов собственника квартиры в многоквартирном жилом доме за услуги, связан-
ные с пользованием квартирной собственности" пункту «19.¹. 2. счетчик потребле-
ния воды не установлен, не заменен или не поменян повторно» для квартир, где 
счетчик воды не был проверен вовремя, будет рассчитана разница в размере всего 
дома; 

* в частном доме - согласно обязательному правилу № 82 Резекненской краевой 
думы «Порядок оказания и использования услуг общественного водного хозяйства в 
Резекненском краевом самоуправлении», приложение № 2- будет применяться нор-
ма воды-в домах с канализацией — 5м³ с человека в месяц, в домах без канализации 
— 3м³ с человека в месяц. 

В случае неясности, вы можете связаться с управляющим коммунальным хозяй-
ством Янисом Лайзаном (тел.26568623).  Надеемся на Ваше понимание и выполне-
ния правил.   

Администрация Силмалского волостного управления  

Автомеханик произведёт диагностику Вашего автомобиля. Выезд 

на место к клиенту. Любая марка, модель и год Вашего авто. Про-

граммирование ключей, форсунок. Консультация, вопросы, реко-

мендации.  

Сергей. Тел.:  20256880  

https://likumi.lv/doc.php?id=185342&from=off
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpolet63.ru%2Fservices%2Fustanovka_priborov_ucheta_%2Fzamena_schetchikov_vody_hol_gor%2F&psig=AOvVaw3fB_5mMPL11fUvGWtHyUs7&ust=1601034925941000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCPkofegewCFQAAAAAdAAAA

