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Rakstiņš 
        

Skolas mājaslapa http://balvupsk.lv/  

Mazu brīdi pirms… 
     2.decembra rītā Balvu pamatskolas saime pulcējās aktu zālē, lai kopā iedegtu 1.Adventes svecīti. 
    Pasākums sākās ar skolotāju dziedāto dziesmu 
un deju kolektīva „Saulstariņi” meiteņu izpildīto 
deju ar svecītēm. 
     Jānis un Sendija, atklājot pasākumu, uzsvēra, 
ka ir pienācis laiks, kad gaidām Ziemassvētkus, 
jo Advente ir klusuma, miera, pārdomu un 
gaidīšanas laiks. Iededzot sveces Adventes 
vainagā, mēs ļaujam gaismai iespīdēt mūsu 
sirdīs un izgaismot tās. 
     Skolas direktore, iededzot 1.svecīti Adventes 
vainagā, klātesošajiem novēlēja klusu, labu 
domu, smaidu, dvēseles miera un mīlestības 
pilnu Ziemassvētku gaidīšanas laiku.  
    Pirmā svecīte Adventes vainagā iedegta… Paliksim gaišāki un tīrāki, draudzīgāki… 
                                      Un tad notiks Ziemassvētku brīnums… 
 

Čakli, čakli mazgājam 
Tā, lai bail ir mikrobam… 

                       jeb personīgās higiēnas ievērošanas nodarbības 
      Tā kā Balvu pamatskola ir veselību veicinoša skola, 3.decembrī 1.klašu skolēniem notika 
interesanta un saistoša nodarbība par personīgo higiēnu, kā laikā Slimību profilakses un kontroles 
centra darbinieces uzsvēra, cik svarīga ir gan zobu tīrība, gan roku mazgāšana, gan pareiza sava 
ķermeņa sakopšana. 

 

     Nodarbības sākumā skolēni izspēlēja spēli 
„Bingo”, kur katram skolēnam, atminot mīklu, 
bija jāapvelk pareizā atbilde, kas saistījās ar 
higiēnu.  
     Pirmklasnieki noskatījās izglītojošo multfilmu 
„Par Janča punci un tīrām rokām”, pēc tam 
darbojās grupās, analizējot dažādas situācijas. 
      Skolēniem ļoti patika eksperimenti ar 
redzamiem un neredzamiem mikrobiem. 
     Nodarbības noslēgumā katrs skolēns saņēma 
dāvaniņas- krāsojamo grāmatu par higiēnu, 
dvielīti, uzlīmes, uzdevumu, kas jāveic 
skolēniem mājās. 

      Balvu pamatskolas skolēni saka PALDIES Slimību profilakses un kontroles centram par 
sadarbību un nodarbību skolēniem, kas bija viegli uztverama un saprotama, kā arī veicināja 
pirmklasniekus sekot savai personīgajai higiēnai. 
 

http://balvupsk.lv/
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Viesi no Pleskavas 12.vidusskolas  
Balvu pamatskolā darina kopīgu darbu 

     29.novembrī Balvu pamatskola uzņēma viesus - 16 skolēnus un pedagogus- no Pleskavas 12. 
vidusskolas, kas ir Balvu pamatskolas sadraudzības skola. 
    Draudzīgā vizīte iesākās ar savstarpējiem 
apsveikuma vārdiem un uzrunām, bet turpinājās 
ar radošu darbošanos meistarklasē 
“Ziemassvētku pārsteigums”, kur skolēni no 
dzijas auda uz rāmja un tad savienoja savus 
darbiņus vienā lielā, kopīgā darbā. 
     Neizpalika arī zināšanu pārbaude erudīcijas 
spēlē par Ziemassvētkiem. 
     Lai arī šoreiz Pleskavas 12.vidusskolas 
pārstāvju viesošanās sanāca diezgan neilga, 
tomēr diena izvērtās piepildīta un bērniem 
saistoša. 

 
 

 

Starptautiskās matemātikas sacensības “Math Game Day” 
     5. decembrī pirmo reizi Latvijas skolām bija iespēja piedalīties starptautiskajās matemātikas 
sacensībās “Math Game Day”. Sacensības notika tiešsaistē, tāpēc katram skolēnam bija  
nepieciešams interneta pieslēgums un dators, planšete vai viedtālrunis. 

 

     Sacensībām varēja pieteikt skolēnu komandas no 1.līdz 12. 
klasei, vienā komandā drīkstēja būt ne vairāk kā 5 izglītojamie 
no vienas klašu grupas. Vienai klasei sacensības notika 20 
minūtes. 
     Iespēju piedalīties starptautiskajās sacensībās izmantoja 60 
Balvu pamatskolas 1.-6.klašu skolēni, pārbaudot savas 
matemātiskās zināšanas. 
     Bija intriga, kā arī bija interesanti sacensties galvas rēķinos 
uz laiku, piemēram, ar somu, turku komandām u.tml. 

 

 

Profesionālā izglītība- atslēga uz darba tirgu 
     6.decembrī Balvu pamatskolas 9.klases zēni un pārstāvji no 6.klasēm piedalījās Balvu 
profesionāli vispārizglītojošās vidusskolas organizētajā jauniešu, izglītības kuratoru, darba ņēmēju, 
uzņēmēju, profesionāļu forumā „Profesionālā izglītība- atslēga uz darba tirgu”. 
    Kopā ar citiem novada skolu jauniešiem 
Balvu pamatskolas skolēni piedalījās 
izzinošā diskusijspēlē, kā laikā iepazinās ar 
Balvu profesionālās un vispārizglītojošās 
vidusskolas izglītības programmām, 
interešu izglītības piedāvājumu, kā arī 
projektiem, ko īsteno skola. 
     Pēc diskusijas 6.klašu meitenes devās 
mācību ekskursijā, tā vēl labāk iepazīstot 
Balvu profesionālo un vispārizglītojošo 
vidusskolu, ko nākamgad sauks par savējo. 
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Ziemassvētku dāvana 
    Ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad visi 
gaida dāvanas, izņēmums nav arī Balvu 
pamatskolas skolēni. Bet, ja ļoti kaut ko gaida, 
tad tas noteikti piepildās.  
     12.decembrī Balvu pamatskolas 15 skolēni arī 
saņēma dāvanu, ko viņiem sagādāja Krievijas 
Federācijas vēstniecība Daugavpilī.  
     Skolēni devās uz Rēzeknes Kultūras namu, lai 
bez maksas skatītos teātra izrādi „Trubadūrs un 
viņa draugi”, ko pēc Brāļu Grimmu pasakas 
motīviem rādīja Sanktpēterburgas aktieri. 
     Jāpiebilst, ka šādas izrādes jau kļuvušas par 
Ziemassvētku tradīciju, ko Balvu pamatskolas 
skolēniem dāvina Krievijas Federācijas 
vēstniecība Daugavpilī.  
 

Iveta Kacēna- Balvu novada pašvaldības Gada sporta skolotāja 

 

     Balvu muižā 13.decembrī notika Balvu 
novada pašvaldības „Sporta laureāts 2019” 
svinīgā apbalvošanas ceremonija, kurā tika 
noskaidroti un sumināti labākie no labākajiem, 
izcilākie no izcilākajiem sportistiem, 
atsaucīgākie no atsaucīgākajiem atbalstītājiem, 
noskaidrota veiksmīgākā sporta komanda, 
treneris un skolotājs, gada sporta pasākums, kā 
arī sumināts jaunatnes sporta laureāts un 
sportiskākā ģimene. 
     Balvu pamatskolas saime lepojas, ka par 
Gada sporta skolotāju atzīta Balvu 
pamatskolas sporta skolotāja Iveta Kacēna. 

 

Balvu pamatskolas skolotājas Briselē 
         Atsaucoties Eiropas Parlamenta biroja 
vadītājas Diānas Švānes ielūgumam, Balvu 
pamatskolas skolotājas viesojās Eiropas 
parlamenta galvaspilsētā Briselē. 
      Kā atzīst pedagoģes, interesanta bija 
ekskursija ar valodas gidiem pa Eiroparlamenta 
muzeju, kurā varēja redzēt ES veidošanas 
dokumentus un foto. Vēl interesantāka bija 
Eiroparlamenta apmeklēšana, kā laikā tika 
stāstīts par tā darbību, notika tikšanās ar 
Eiroparlamenta deputātu no Latvijas Nilu 
Ušakovu. 
     Neaizmirstama bija arī 3 stundu ekskursija pa 
Briseli, klausoties gida stāstu par pilsētas vēsturi 
un mūsdienām.  
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 Ziemassvētku rotaļu izrāde 
 bērniem „Ziemas pasaka” 

     16.decembra rīts Balvu pamatskolas 1.-3.klašu skolēniem iesākās neparasti, jo skolas  aktu zālē 
kopā ar Surikātu un Pingvīnu viņi saņēma vēstuli no paša Ziemassvētku vecīša, kurš brauc uz 
Balviem.  
     Nu arī Surikāts sāka posties 
svētkiem un Ziemassvētku vecīša 
sagaidīšanai, bet mazie Balvu 
pamatskolas skolēni viņam palīdzēja 
izrotāt svētku egli, izvēlēties 
skaistākās svētku drēbes, iemācīties 
dzejolīti un dziesmiņu, lai kopā 
sagaidītu Ziemassvētku vecīti.  
     Stundas garumā Surikāts un 
Pingvīns aktīvi sadarbojās ar bērniem, 
ļaujot tiem interaktīvi iesaistīties 
izrādē un palīdzēt Surikātam pareizi 
nosvinēt Ziemassvētkus. 
     Kad ieradās Ziemassvētku vecītis, 
jautrība ritēja pilnā sparā, jo bērni gan 
dziedāja, gan dejoja, gan rotaļājās.  
     Pasākums notika programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros. 
 

 

Balvu pamatskolas skolnieces Sonoras Puķītes panākumi 
Vislatvijas jaunrades radošo darbu konkursā 

     Šogad 14.reizi Galēnu kultūrvēstures biedrība sadarbībā ar Roberta Mūka muzeju un Riebiņu 
novada domi organizēja Vislatvijas jaunrades darbu konkursu skolēniem. Konkursa tēma jeb moto 
bija R.Mūka vārdi: „Vislielākais noslēpums ir kontūrās, kas atdala lietas no tukša gaisa. Šis 
noslēpums ir jāceļ gaismā”. 

 

     Pasākuma noslēgums notika 13.decembī 
Galēnu pamatskolā. Riebiņu novada sabiedrisko 
attiecību speciālists Roberts Naglis 
apbalvošanas ceremonijā pastāstīja, ka kopumā 
tika saņemti 330 darbi no 65 Latvijas skolām. 
     Visvairāk- 113 darbi- bija 5.-7.klašu grupā. 
Konkursā piedalījās skolēni no Jelgavas, 
Mārupes, Limbažiem, Rīgas, Madlienas, 
Aizkraukles un citām Latvijas skolām. 
     Balvu pamatskolu pārstāvēja 5.a klases 
skolniece Sonora Puķīte (skolotāja Biruta 
Salmane). 
     Sonora savā radošajā darbā rakstīja par 
vecvecmāmiņas adītajiem cimdiem, kas glabā 
kādu senu noslēpumu. Meitene šo cimdu 
noslēpumu atklāja. 

      Balvu pamatskola lepojas, ka Vislatvijas jaunrades radošo darbu konkursā 113 darbu 
konkurencē Sonora Puķīte ir ieguvusi 2.vietu. 
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 Nodarbība par veselīgu uzturu 
     Eiropas Sociāla fonda projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu 
novadā" (Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros Balvu pamatskolā ar 6.klašu skolēniem tikās veselības 
veicināšanas speciāliste Ilze Kozlovska. Viņa uzsvēra, ka cilvēka lielākā vērtība ir veselība, kuras 
pamatā ir vairāki faktori, no kuriem viens ir saistīts ar veselīga uztura ievērošanu. 

 

    Kopā ar skolēniem tika runāts par čipsu, kolas, saldējuma, 
margarīna, majonēzes, konfekšu, ūdens un citu produktu lietošanu 
uzturā. Ar skolēniem tika apskatīts pareiza uztura šķīvis. Ilze 
Kozlovska skolēnus aicināja:  
•Censties dažādot savu uzturu katru dienu! 
•Kombinēt savu ēdienkarti ar fiziskajām aktivitātēm! 
•Dzert daudz šķidruma! 
•Vairāk ēst dārzeņus, augļus un ogas! 
•Mazāk lietot sāli un cukuru! 
•Samazināt uzturā margarīna, sviesta un treknas gaļas produktus! 

            

Balvu pamatskolas 
 skolēnu darbi grāmatiņā „Profesijas dzejoļos” 

     2019./2020.mācību gada ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” Karjeras nedēļas ietvaros tika organizēts radošo darbu konkurss 1.-6.klašu skolēniem 
“Profesijas dzejoļos”.  Skolēni rakstīja dzejoļus par profesijām un zīmēja ilustrācijas. 
     Konkursā piedalījās arī Balvu pamatskolas skolēni. 
     Kā jau konkursa nolikumā tika solīts, visi skolēnu radošie 
darbi ir apkopoti grāmatiņā, ko skola saņēma šī mācību 
pusgada noslēgumā.  Ar grāmatiņu, kurā paši skolēni runā par 
profesiju pasauli, analizē savus dzejoļus un iepazīstina ar tiem 
citus, var iepazīties Balvu pamatskolas bibliotēkā. 
     Radošo darbu tapšanā skolēnus atbalstīja un konsultēja 
pedagoģes Ingrīda Pilāte, Dina Kravale, Inga Bukša, Ilze Dambe, 
Ingrīda Paršinova, Ināra Melne, Ilona Melne, Janīna Cibule.  
 

Skolas olimpiāde matemātikā 
   Matemātikas valsts olimpiādes 1. posmā (skolas) Balvu pamatskolas 5.-9.klašu labākie 
matemātiķi pārbaudīja savas prasmes risināt dažādus nestandarta uzdevumus. Latvijas 
Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļas A. Liepas Neklātienes 
matemātikas skolas piedāvāto 3 uzdevumu risināšana sekmēja skolēnu loģiskās domāšanas un 
radošās darbības attīstību. Valsts olimpiādes 2. posma - novada matemātikas olimpiāde notiks 
februārī. Paldies skolēniem un skolotājām I.Kašai, I.Gargurnei un O.Markovai par ieguldīto darbu! 
5.klašu 
grupa 

2.vieta – A. Noviks 5.b, R. Bukšs 5.c 
3.vieta – N. Sorokins 5.a, K. Božeskuls 5.c 
Atzinība – V.Lukina 5.a 
Pateicība – N.Stāmers 5.a, K.Ločmelis 5.a, K.Kaļva 5.a, V.Začs 5.b, R.Baikovs 5.b, A.Romanovs 5.c 

6.klašu 
grupa 

1.vieta - S.Pauliņa 6.a 
2.vieta – A.Krivošejeva 6.a 
3.vieta – S. Saide 6.a, K.Sņegova 6.b 
Atzinība – I.Polis 6.b, L.E. Morozs 6.c, A. Pušpurs 6.d 
Pateicība – S.Kalniņa 6.a, S.Sējāne 6.b, R.Kravalis 6.c 

9.klase Pateicība – M. Šmagris 
 



BALVU PAMATSKOLAS AVĪZĪTE   Decembris’ 2019 

Tikšanās ar bitenieku A. Zaikovski 
Eima bišu klausīties, 
Ziemassvētku vakarā. 
Ja bitītes skaļi dzied, 
Tad būs silta vasariņa.  
           (latviešu tautasdziesma) 
    17. decembrī Balvu pamatskolas ceturto klašu skolēni tikās ar bitenieku Aivaru Zaikovski no 
Balvu novada Kubulu pagasta.  Skolēniem bija iespējams iegūt zināšanas par bitēm, biškopja 
profesijas noslēpumiem, dažādām medus šķirnēm, kā arī uzzināt daudzus interesantus faktus par 
bitēm, piemēram, 1 sekundē bite spēj savicināt savus spārnus 230 reizes, ziemā stropā ir tikai bites- 
sieviešu dzimtas pārstāves, bitei ir piecas acis u.c.  A.Zaikovskis savu stāstījumu papildināja ar 
demonstrējumiem, interesantiem jautājumiem, uz kuriem pareizi atbildot, skolēniem bija iespēja 
saņemt balvu- medus burciņu. 

 

       Bitenieks iepazīstināja skolēnus ar darba veikšanai 
nepieciešamo aprīkojumu, rīkiem medus izņemšanai, 
medus sviešanai. Pasākumā skolēni uz brīdi paši kļuva par 
biteniekiem, pielaikojot bitenieka tērpu, masku. Tika 
aplūkoti un iztaustīti vaska rituļi, lietas bišu vaska 
svecītes, degustēts medus un bišu maize. Aivars 
Zaikovskis kā Balvu pamatskolas bijušais absolvents 
uzsvēra, ka, lai mūsdienās varētu būt bitenieks un virzīt 
savu biznesu, ir labi jāzin bioloģija, ķīmija, svešvalodas, 
jābūt labām matemātiskām prasmēm. Viņš atzīst, ka šie 
mācību priekšmeti skolas laikā ne pārāk patikuši, tāpēc, 
lai veiksmīgi darbotos, dzīvē pienācies papildināt savas 
zināšanas. Nodarbības rosināja ne tikai iepazīt bitenieka 
amatu, bet arī aizdomāties par globālākām lietām. 

     Secinājām, ka bites jau no senām dienām ir bijušas cilvēka dzīves sastāvdaļa, gan kā laika 
pareģotājas mūsu senčiem, gan kā veselības uzturēšanai nepieciešamā medus iegūšanas avots, un, 
ka ir daudz interesantu lietu, ko varētu izpētīt, kļūstot par biteniekiem. Kas zina, varbūt arī valsts 
pārvaldīšanas hiearhijas modeli cilvēce ir mācījusies no bišu spietiem? Liels paldies biteniekam 
Aivaram Zaikovskim par interesantajām nodarbībām un dāvaniņām! Lai visiem sirdsilts svētku 
gaidīšanas laiks un priecīgi Ziemassvētki! 

Balvu novada IKS pārvaldes pedagoģe-karjeras konsultante 
Lidija Ločmele 

 

“Saulstariņu” Ziemassvētki 

 

      Ik gadu Ziemassvētku laiks ir tas brīdis, 
kad mēs varam kļūt gaišāki, iejūtīgāki un 
labestīgāki viens pret otru. 18. decembrī, 
Balvu pamatskolas tautu deju kolektīva  
"Saulstariņi " 1.-2. klašu grupa, 3.-4. un 5.-6. 
klašu grupas un vadītāja Kristīne  Jermacāne 
aicināja savus mīļos, lai kopīgi klausītos 
pasaku "Par sala vectētiņu un rūķīšiem" un 
iepriecinātu skatītājus ar raito dejas soli. 
     Koncerta noslēgumā dejotājus gaidīja 
pārsteigums. Ciemos ieradās rūķītis Muks no 
pasakas, lai kopīgi ar bērniem ietu rotaļās un 
dejotāji saņemtu svētku dāvaniņas.  
     "Saulstariņi" visiem vēl dejotkāru Jauno 
gadu! 
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 Ziemassvētku koncertuzvedums  
”Kluso nakšu pieskāriens” 

    1. mācību semestra noslēgumā Balvu pamatskolā valdīja īpaša noskaņa, jo programmas “Latvijas 
skolas soma” ietvaros notika koncerts ”Kluso nakšu pieskāriens”. 

 

    Koncerta klausītājiem Ziemassvētku burvību 
izbaudīt ļāva trīs izcilas personības. Inguna 
Kalniņa – skanīgas balss īpašniece, kura ir 
iepriecinājusi klausītājus gan uz Latvijas 
skatuvēm, gan ārpus dzimtenes robežām, arī 
televīzijā. Anita Grūbe – ilggadēja Dailes teātra 
aktrise, kas filmējusies daudzās filmās. Māris 
Lasmanis – komponists un pianists, kura 
latviskā mūzikas garša aizrauj ne vienu vien. 
    Ziemassvētku koncertuzvedumā ”Kluso nakšu 
pieskāriens” skolēni ieklausījās ziemas 
gadalaikam veltītās M. Lasmaņa 
orģināldziesmās ar latviešu dzejnieku vārdiem 
un tradicionālo Ziemassvētku dziesmu apdarēs, 
ko izpildīja I.Kalniņa. 

    Programmas muzikālo daļu papildināja iedvesmota dzeja un īsprozas lasījumi par 
Ziemassvētkiem A.Grūbes izpildījumā. 
 

Ziemassvētku Brīnumzemes koncerts 
     Ziemassvētkos ikviens vēlas piedzīvot brīnumu, kas atnestu prieku, patīkamas emocijas un 
sirdssiltumu. Tādu brīnumu piedzīvoja ikviens Balvu pamatskolas skolēns un skolotājs, skatoties 
pašu skolēnu sagatavotu Ziemassvētku koncertu. 
    Skolas saime ieklausījās 
pasakā, ko stāstīja Pasaku 
feja Inese un Sniegpārsliņa 
Evelīna. 
     Meitenēm pasaku stāstīt 
palīdzēja skatuves runas 
pulciņš (vadītāja Gunta 
Blauma), 3 tautu deju 
kolektīvi (vadītāja Kristīne 
Jermacāne), skolas ansambļi 
(vadītāja Gunta Ripa), 
ritmikas pulciņš (vadītāja 
Žanna Ivanova), robotikas 
pulciņš (vadītāja Gunita 
Pugeja) un mājturības 
pulciņš (vadītājs Aldis Voits).  
     Koncertā ar saviem 
priekšnesumiem piedalījās 
mūsdienu deju grupa 
„Terpsihora”, kurā dejo 
Balvu pamatskolas audzēkņi.  

     Tā kā 2020.gads ir Žurkas gads, tad koncertu noslēdza 6.a klase ar savu priekšnesumu par 
žurkām, vēlot ikvienam domāt labas domas un darīt labus darbus. 
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Pieņemšana pie skolas vadības 
      Decembra pēdējā nedēļā Balvu 
pamatskolas vadības komanda tikās ar 
skolēniem, lai kopā atbildētu uz 
jautājumu: „Kas ir Ziemassvētki?”. Kādam 
Ziemassvētki ir piparkūku smarža un 
sniegs, kādam- eglīte un dāvanas, kādam- 
brīvdienas, bet skolas direktorei- tie ir 
Pateicības un Atzinības raksti skolēniem 
par augstiem sasniegumiem mācībās. 
Balvu pamatskolas saime lepojas, ka 7 
skolēni 1.semestri beiguši ar izciliem 
vērtējumiem, 28 skolēni- ar izciliem un 
teicamiem vērtējumiem, 67 skolēni- ar 
ļoti labiem, teicamiem  
un izciliem vērtējumiem, bet 10 skolēni- ar labiem (viens „7”), ļoti labiem, teicamiem un izciliem 
vērtējumiem. 
     Katra klase saņēma skaistāko dzijas kamoliņu no skola vadības, lai tajā kopā iesietu mezgliņus. 
Mezgliņus par mīļiem cilvēkiem, labām domām un labu apņemšanos. Mezgliņus par to, kā visvairāk 
pietrūkst un mezgliņus par saviem sapņiem. 
 

 

Ziemas saulgrieži 
     Ziemas saulgrieži ir brīdis, kad laiks apstājas, lai dotu mums iespēju labāk redzēt, dzirdēt, sajust, 
pateikt, ko saka mūsu sirds, tāpēc 23.decembrī Balvu pamatskolas saime pulcējās kopā ar 
skolotājiem-pensionāriem, lai  ieklausītos viens otrā, pasmaidītu, sajustu siltumu un dotu cerības, 
lai kopā uzceptu visgaršīgākās piparkūkas sev un saviem mīļajiem, iecepjot tajās sapni par 
mīlestību, jo, kā uzsvēra skolas vadības komanda,  tas būs galvenais burvju vārds, ar ko sagaidīsim 
2020.gadu. 

  
 

     Saulgrieži tika atzīmēti kopā ar 
bitenieku Aivaru Zaikovski, kurš 
atklāja klātesošajiem medus un bišu 
maizes noslēpumus, kā arī pagatavoja 
veselīgo propolisu sviestā, ko visiem 
bija iespēja degustēt. 
     Savukart pirtniece–mājražotāja jeb 
arī vienkārši enerģiskā saimniece 
Arnita Melberga pastāstīja, cik sena ir 
piparkūku cepšanas vēsture un kā 
pareizi jācepj piparkūkas. 
     Baudot pašizceptās piparkūkas ar 
medu, skolas saime kavējās atmiņās 
par pavadīto 2019.gadu un sapņoja 
par 2020.gadu, apņemoties domāt 
tikai labas domas un darīt tikai labus 
darbus. 
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Balvu pamatskolas skolēnu mācību sasniegumi  
2019./2020.m.g. 1.semestrī. 

   Izvērtējot 1.semestra darbu, Balvu pamatskola saka paldies skolēniem un viņu vecākiem par 
apzinīgo mācību darbu, atsaucību un sadarbību ikdienā! 

 

Paldies skolēniem, kuri mācās izcili! 

2.a Sofija Paula Timošenko 
2.d Patrīcija Klauča, Marija Maslovska, Evija Sīle, Evelīna Tabore 
3.a  Rasa Servidova 
3.b  Elīza Anča 
 

 

Paldies skolēniem, kuri mācās teicami un izcili! 

2.b Beāte Igaune, Jānis Zakss 
2.c Kate Kozlovska, Toms Kozlovskis, Dārta Vanaga 
2.d Leila Baranauska, Ivo Frolovs, Marta Pennere, Pēteris Petrovs, Dinārs Olehnovičs, Elizabete 

Vaickovska, Elizabete Vizule 
3.a Raens Ceplītis, Filips Nirka, Viktoria Petrova, Elza Elizabete Sirmā 
3.b Daniels Priedeslaipa, Gustavs Tiltiņš, Tīna Trupovniece 
3.c Ketrīna Razgale, Leo Šaicāns 
3.d Luisa Marija Ūzuliņa 
4.a Edgars Boldāns, Adrians Jonaitis, Keita Zaharāne 
4.b Madara Gržibovska, Patrīcija Ķirsone 
5.c  Patrīcija Ivanova 

 

Paldies skolēniem, kuri mācās ļoti labi, teicami un izcili! 
2.a Lina Babkina, Mārtiņš Buls, Aleksandrs Garkuša, Marta Karavoičika, Jānis Kozlovskis, Amēlija 

Krivošejeva, Laura Logina, Gustavs Trupovnieks, Nellija Volnobajeva 
2.b Ņikita Jeršovs, Sofija Koļuševa, Elīza Šmuškova, Ralfs Voicišs, Aivis Zelčs 
2.c Justīne Kušnere, Sintija Ločmane 
2.d Madara Peļņa, Viesturs Salmanis, Zlata Sņegova, Gintija Voiciša 
3.a Keita Guļina, Martins Krivišs, Hanna Mellenberga 
3.b Gustavs Kulešs, Armands Ķerģis, Herberts Prokofjevs, Ieva Stepanova, Rodrigo Tokmačovs 
3.c Arsenijs Kočerovs, Artjoms Kovšovs, Emīls Jānis Leišavnieks 
3.d Aleksandrs Kašs, Kristers Liepiņš, Laura Mediniece, Egita Ozoliņa,  Gabriela Pipare, Sanija Pobeda 
4.a Anastasija Garkuša, Edžus Jermacāns, Beāte Kudrjavceva, Gundars Salmanis 
4.b Naula Laicāne, Nadīna Strupka 
4.c Dženija Bērziņa, Kristers Brenčs, Līva Tuleiko 
4.d Rihards Jermacāns, Gregors Keišs, Laura Pauliņa, Armands Trubņiks 
5.a Sonora Puķīte, Nauris Sorokins, Nauris Stāmers 
5.c Elīza Briede, Guntra Gibala, Annika Kupča, Arsēnijs Romanovs, Toms Silinieks, Ervīns Tabors 
6.a Sindija Pauliņa, Sindija Saide 
6.b Jānis Jermacāns, Iļja Polis, Sendija Sejāne, Matvejs Valujevs 
6.c Leo Eliass Morozs 
6.d Artūrs Pušpurs 

 

Paldies skolēniem, kuri mācās labi (viens “7”), ļoti labi, teicami un izcili! 
4.a Roberts Žugs 
4.b Sanija Āboliņa  
4.c Sintija Trupovniece, Kristers Zelčs  
4.d Mairis Vizulis 
5.c Kristiāns Božeskuls 
6.a Sandija Kalniņa, Angelīna Krivošejeva, Eduards Ķerģis 
6.b Ksenija Sņegova  

 

Labām domām un darbiem bagātu Jauno 2020.gadu! 
 


