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Rakstiņš 
        

Skolas mājaslapa http://balvupsk.lv/  

Ik rītu, kad acis ver, 
Nobrīnies: pasaule skaista! 
Un tā arī izej no mājām, 
Lai saule pa ceļam šķiet silta un maiga, 
Lai vējš nekad nav par stipru,  
Lai cilvēku vārdi nedara pāri, 
Lai ceļš ir tīkams un gribas to iet! 

Lai cik tālu dzīvē nokļūtu pa tūkstošiem ceļu, kas mums tiek pavērti, ir tikai daži, kuru vērtība 
nemainās: tas ir Ceļš uz Mājām un Ceļš uz Skolu. 

Šodien Tavs ceļš atvedis uz Balvu pamatskolu, jo sākas 2019./2020.mācību gads un kopā mums 
būs jāpavada 9 skaisti, piedzīvojumiem pilni mēneši. 
            Kādi tie būs - ko tie nesīs skolai, mums visiem kopā un katram no Jums? 
            2019./2020.m.g. Balvu pamatskolā mācīsies 447 skolēni, strādās 46 skolotāji un 20 skolas 
tehniskie darbinieki.  Ar gandarījumu varu teikt, ka mūsu skolu par savējo sauks 74 pirmklasnieki. 

2019./2020.m.g. nebūs viegls, jo skolai ir jāmaina statuss no pamatskolas uz sākumskolu, 
jāsagatavojas pārejai uz kompetencēs balstīta satura ieviešanu 2020.gada 1.septembrī 1. un 4.klasē. 
Bet jau šodien es kā direktore droši varu apgalvot, ka satraukumam nav pamata, jo Balvu pamatskolā 
strādā paši labākie pedagogi, kuri, mērķtiecīgi veidojot sadarbību ar skolēniem un skolēnu vecākiem, 
spēj “gāzt” kalnus. 

Jau šodien es droši varu apgalvot, ka, pateicoties Balvu novada pašvaldības atbalstam, Balvu 
pamatskola ir kļuvusi par mūsdienīgu skolu, kurai ir moderna sporta zāle un stadions, interaktīvie 
displeji, planšetes, robotikas komplekti, jauni datori, moderni ierīkoti kabineti. 

Ar gandarījumu varu teikt, ka Balvu pamatskolas skolotāji zina un strādā tā, lai mācību procesa 
centrā būtu skolēns, kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt atbildes un tādējādi iegūst prasmes lietot 
un radīt jaunas zināšanas. Laba izglītība ir nevis zināt daudz, bet gan saprast būtību un spēt 
zināšanas pielietot praksē. Tāpēc arī mēs turpināsim akcentu pārbīdi no zināšanu nodošanas uz 
mācīšanās vadīšanu, piedāvājot skolēniem daudzveidīgus produktīvus uzdevumus, mācot viņus būt 
par neatkarīgiem domātājiem, kuri vada savu mācīšanos un spēj par to uzņemties atbildību.  

Ikvienam skolēnam ir iespēja darboties skolas pulciņos- dziedāt, dejot tautu dejas un modernās 
dejas, sportot, fotografēt, spēlēt Erudītu, apgūt kokapstrādes prasmes un rokdarbus, veidot Scratch 
spēles un modelēt robotiņus, mācīties izteiksmīgi runāt dzeju un prozu, aust. Izmantosim šo iespēju, 
atceroties, ka 2020.gada vasarā notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. 

Skolā ir nodrošināts spēcīgs atbalsta personāls- sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, 
logopēds, psihologs, kuri turpinās īstenot projektu “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta ietvaros 1.klasēs latviešu valodā, matemātikā 
un dabaszinībās vienlaikus strādās divi pedagogi. 

Aicinu skolēnus un vecākus iepazīties un iedziļināties gan Balvu pamatskolas nolikumā, gan 
iekšējās kārtības noteikumos, gan skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā – tie ir 
visnozīmīgākie „likumi”, kas mums mūsu „valstī” – skolā, ir jāievēro. Tāpat aicinu skolēnus un 
vecākus katru dienu ielūkoties e-klasē un skolas mājas lapā www.balvupsk.lv , kur lasāmas visas 
skolas aktualitātes. Skolas mājaslapā ir ievietota arī skolas pašvērtējuma aktualizācija, kurā 
analizēts 2018./2019.m.g. darbs un uzsvērti 2019./2020.m.g. uzdevumi.  

Uzsākot jauno mācību gadu, aicinu iepazīties ar maksāšanas kārtību par launagu. 
Brīvpusdienas skolēniem tiek apmaksātas no Valsts un Balvu novada pašvaldības budžeta, aicināsim 
bērnus novērtēt ēdienu! Atgādināsim par drošību uz ceļa, nākot uz skolu, personīgo higiēnu, aicinot 
mazgāt rokas, ņemt līdzi dvielīti, mainīt ielas apavus! Mācīsim bērnus saposties svētku dienās un 
nēsāt tīru, ērtu apģērbu un glīti sakārtot matus ikdienā! Aicinu vecākus dot bērnam līdz uz skolu 
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pudelīti ar savu dzeramo, lai bērns varētu padzerties gan pusdienu laikā, gan visas dienas garumā. 
Atgādinu, ka skolā ir dzeramā ūdens strūklaka, kurā ir ļoti labas kvalitātes dzeramais ūdens. 

Iespēju robežās skola centusies nodrošināt darba burtnīcas. 
Jau ir sakārtots stundu saraksts, tiek precizēti fakultatīvo nodarbību, konsultāciju, pulciņu 

nodarbību saraksti. Lūdzu ņemt vērā, ka pamatizglītības ieguve ir primārā, kurai tiek pakārtotas 
mācības Mākslas, Mūzikas, Sporta skolās. 

 Lūgums iepazīties ar pagarinātās dienas grupas grafiku un sniegt informāciju skolotājām par 
Jūsu bērna dalību tajā un personu, kas bērnu izņems no grupas.  

Aicinu katru dienu ielūkoties e-klasē, kur ir regulāra informācija par Jūsu bērna sekmēm un 
uzvedību! Ieraksti e-klasē tiks sakārtoti ne vēlāk kā līdz plkst. 18.00. 

Skolotāju mācīšanās grupas skolā – tā ir mūsdienīga pieeja mācību procesam. Tāpēc šogad 
Balvu pamatskolas skolotāji kopā sanāks, lai profesionāli pilnveidotos, daloties pieredzē ar kolēģiem, 
kopīgi plānojot mācību procesu vai skolā aktuālas problēmas risināšanu, kopīgi reflektējot par 
mācību un audzināšanas procesu un rezultātu. Tā ka Balvu pamatskolas skolotāji kopā mācīsies 
pirmdienu rītos, aicinu, ja ir iespējams, pirmdienu rītos skolēniem uz skolu nākt pēc plkst. 
8.30. 

Aicinu vecākus ievērot “Kārtību, kādā Balvu pamatskolā uzturas nepiederošas personas”, kas 
paredz, ka vecāki savus bērnus sagaida skolas vestibilā. Rūpējoties par skolēnu drošību, skolas durvis 
dienas laikā būs slēgtas. Skolotāja darbs ir vadīt stundu, tāpēc aicinu vecākus vispirms ienākt manā 
kabinetā, lai izrunātos par problēmām, nevis traucēt skolotāju. 

Mēs visi dzīvojam modernizētā pasaulē, mūsdienu bērni ir dzimuši un auguši kopā ar 
tehnoloģijām un, ņemot vērā, ka izglītības virtualizācija ir neatgriezenisks process, mēs, skolotāji, 
cenšamies saglabāt mūsu latviskās tradīcijas un vērtības, domājot, kā vieglāk un labāk iemācīt mūsu 
bērnus mācīties, sarunāties, spēlēties, kustēties, tāpēc arī šogad telefonu lietošana skolā būs 
ierobežota. Neapvainojieties, ja skolotājs uz Jūsu zvanu mācību procesa laikā neatbild, viņš tāpat kā 
bērni ievēro skolas noteikumus. 

Māciet saviem bērniem, ka skolotājs ir viņa draugs, kuram jāuzticas un jālūdz palīdzība, ja kāds 
dara pāri! 

Skolas vadības komandā šajā mācību gadā darbojas direktores vietniece izglītības jomā Gunita 
Pugeja, direktores vietniece audzināšanas jomā Ingrīda Pilāte, direktores vietniece informātikas 
jautājumos Inga Duļbinska, saimniecības vadītāja Rasma Siliniece, kuras labprāt uzklausīs ikvienu 
ierosinājumu, kā arī palīdzēs risināt ikvienu jautājumu, kas skar skolas dzīvi. 

Ja jums ir kādi jautājumi vai precizējumi, esmu vienmēr atvērta sarunām, jo nav tādu problēmu, 
ko mēs kopīgi nevarētu atrisināt. Varat zvanīt pa tālruni 26220549, rakstīt kristopanova@inbox.lv   
vai e-klasē,  vai atnākt uz skolu. 

Jā, mums ir sapņi, tāpēc aicinu sapņot, jo katrs sapnis agrāk vai vēlāk piepildās! 
Atcerēsimies, ka Balvu pamatskolas vērtības ir piederība, sadarbība un atbildība, 

2019./2020.m.g. mēs turpinām svinēt Latvijas simtgadi, kā atslēgas vārdi 2019.gadā ir varonība, 
2020.gadā- brīvība. Atcerēsimies, ka mūsu mājas ir Latvija. Balvi. Balvu pamatskola. 
Mums visiem patīk šeit dzīvot. Un mēs kopā veidojam Latvijas, Balvu, Balvu pamatskolas vēsturi.  
Tieši tāpēc mums kopā jādara mūsu darbs, lai dzīvi mūsu valstī, pilsētā un skolā padarītu labāku, lai 
mēs arvien priecīgāki  un mierīgāki nāktu uz skolu.  Kāda būs mūsu katra apņemšanas šodien, Zinību 
dienā? Domāsim par to katrs un visi kopā! 
            Es sveicu Jūs visus, uzsākot jauno mācību gadu, un novēlu savstarpējo sapratni un pozitīvismu  
mūsu kopējās dzīves veidošanā! 

  Lai Zinību diena  mums visiem iedod arī spārnus! Spārnus, kas nes cauri laikiem drošā 
lidojumā pretī savai rītdienai. 

Ieliksim savās mugursomās mīlestību un ticību, vēlmi darboties un enerģiju, sapratni un 
izturību, gatavību sadarboties un mācīties ar bērniem, kļūdīties un pilnveidoties, un KOPĀ dosimies 
2019./2020.m.g.! 

Skolas direktore Larisa Krištopanova 
Tālrunis 26220549 

e-pasts: kristopanova@inbox.lv  
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Jūs esiet ņipri pirmklasnieki 
Un šodien jums ir lieli prieki, 
Jo mamma, tētis mīļi smaida 

Un pirmā skolotāja gaida. 
Lai vēlme darboties, sadarboties, 

 zināt un izzināt ir visa gada garumā!  
 

 1.a kl. audz. Zanda Pipare 
 

 
 
 
 
 

Katram vienreiz tāda diena pienāk: 
Mūžā pati pirmā – skolas diena! 

Veiksmīgas skolas gaitas  
mazajiem pirmklasniekiem un 

 visiem skolas bērniem,  
viņu vecākiem un skolotājiem! 

 
1.c kl. audz. Ārija Žuga 

 
 
 
 
 

 
Vāzē smejas gladiolas sarkanas, 

Baltas asteres aiz loga zied. 
Projām ejot pamirkšķina vasara:  

„Draudziņ, tev nu laiks uz skolu iet!” 
Vēlu visiem priecīgu, 
 radošu, draudzīgu,  

saticīgu un zināšanām  
bagātu jauno mācību gadu! 

 
2. a kl. audz. Ilze Logina 

 
 
 

Jaunajā mācību gadā skolēniem 
 novēlu iegūt daudz jaunu zināšanu 

 un attīstīt savus talantus un dotības!  
Skolotājiem novēlu labu veselību,  
darbaprieku un radošumu darbā! 
Vecākiem – pacietību un izturību, 

 sapratni un mīlestību,  
palīdzot un atbalstot bērnus skolas gaitās! 

 
1.b kl. audz. Ingrīda Jeromane 

 
 
 
1. septembris – tik tīrs kā neuzarts tīrums, 

 kā nesamīts sniegs. 
Tas atnāk ziediem vīts ar cerību sirdī 

 lieliem un maziem. 
1.septembris atnesis līdz sauju vasaras  

 smaržas, riekšu siltas saules,  
lai pietiek šai svētku dienai un 

 nepietrūkst gaitai nevienai. 
1. septembris – tikai sākums kaut kam 

 lielam, kaut kam labam. 
Tas atnāk ar zvana skaņām zinību tālēs vest. 

/U. Kavicka/ 

Sapratni, mīlestību, pacietību un izturību  
jaunajā mācību gadā! 

 
1.d kl. audz. Inta Zelča 

 
 
 
 

Visiem, visiem –  
Mirdzumu acīs un siltumu dvēselē,  

veselību, drosmi noticēt sev,  
mazus brīnumus ikdienā un  

lielus panākumus darbā! 
Redzēt un saskatīt, klausīties un sadzirdēt, 

Gribēt un varēt! Lai piepildās iecerētais! 
 

2.b kl. audz. Irēna Biseniece 
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Rudenī piepildās viss! 
Debesis ar gājputniem. 

Klases ar smejošiem bērniem. 
Ausis ar vēju. 

Acis ar krāsām. 
Dienas ar darbiem. 

Vakari ar vasaras sapņiem. 
Rīti ar iecerēm. 

Lai mums visiem ar labām iecerēm,  
sapņiem un  darbiem piepildīts  

jaunais mācību gads! 
 

2.c kl. audz. Ilze Dambe 
 
 
 

 
 
 
 
 

Paskaties visapkārt, 
Ieraugi savu lidojumu 
Un uzsāc mācību gadu 
Ar tauriņa vieglumu! 

Lai pietiek pacietības un iecietības,  
 vēlmes un veiksmes 

 labiem darbiem  
Jaunajā mācību gadā! 

 
2.d kl. audz. Sarmīte Kļanska 

 
Rudens skaists pār zemi nācis, 

Pirmā zeltā lapas zied -  
Grāmatas jau kopā vācis, 

Varu nu uz skolu iet. 
Lai jaunais mācību gads 

 izdodas radošs un veiksmīgs! 
  

3. a kl. audz. Kristīne Jermacāne 
 
 
 
 

Jaunajā mācību gadā skolēniem 
novēlu interesi un centību, 

darot katru darbiņu! 
Lai mācību gads ir gaišu un 

 jauku raibumiņu pilns! 
Vecākiem - pacietību un vēlmi sadarboties! 

Saviem kolēģiem vēlu gūt gandarījumu, 
radošu garu un neizsīkstošu enerģiju! 

 
3.c kl. audz. Žanna Ivanova 

 
 
 
 

 

1.septembrī- Zinību dienā,  
 sākas jauns mācību posms, 

 nesot jaunas zināšanas, jaunus sasniegumus 
 un jaunus mērķus. 

 No mums pašiem būs atkarīgs tas,  
vai šis mācību gads būs vēl viens pakāpiens  

pretim mūsu panākumiem. 
     Novēlu saglabāt 1.septembra  

pozitīvās emocijas, enerģiju, aizrautību, 
 prieku un zināšanu kāri  

visa mācību gada garumā! 
     Mums, pieaugušajiem, novēlu neatlaidību, 

sapratni, spēku un panākumus,  
palīdzot bērniem atvērt logu zināšanu pasaulē! 

 
3.b kl. audz. Ingrīda Paršinova 

 
 
 

Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, 
 ar kurām var atslēgt visu.  
Tās ir cipars, burts, nots.  

Jeb – zināt, domāt, sapņot! 
/ Viktors Igo/  

Sirsnīgi sveicu Jaunajā mācību gadā! 
Lai tas izdodas radošs un veiksmīgs! 

 
3.d kl.audz. Jekaterina Bogdanova 
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Māja. Skola. Raibā pasaule. 
Redzu – pasaule smaida. 
Dzirdu – pasaule skan. 
Jūtu – pasaule gaida. 

Veiksmīgu 2019./2020.m.g.! 
Labas sekmes mācībās! 

 
4.a kl. audz. Ināra Melne 

 
 
 

Svarīgāks par vietu, kur tu atrodies ir 
virziens, kurā tu pārvietojies! 

                                                 /E.Holmes/ 

Sirsnīgi sveicu skolēnus,  
skolotājus un darbiniekus,  

kā arī skolēnu vecākus Zinību dienā!  
Lai radošām idejām un panākumiem  

bagāts jaunais mācību gads! 
                                                

4.c kl. audz. Alla Jefimova 
 

 
 
 

Un pasaule mana brīžiem ir kā koša sala, 
Tā ir zināšanu un zinību zemes mala. 
Tā ir gaiša un laba, tā ir cerību daļa, 

Bet tās piepildījums – tā ir mana vara. 
Sākoties jaunam darba cēlienam, skolēniem 

gribas novēlēt saglabāt mācību sākuma 
līksmību, zināšanu kāri un  

darba prieku visa mācību gada garumā. 
Pedagogiem - radošu, veiksmīgu, spēka un 

izturības piepildītu jauno mācību gadu! 
Vecākiem -pacietību un izturību, sapratni un 

mīlestību, palīdzot mūsu bērniem kāpt  
grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā! 

 
4. b kl. audz.  Ilona Melne  

4.d kl. audz. Tamāra Vasiļjeva 
 
 
 
 

Liec šodienas mugursomā visu, ko vēlies 
vienīgi neliec gaušanos par 
nepiepildītiem sapņiem. 

Liec šodienas mugursomā visu, ko vēlies 
vienīgi neaizmirsti ielikt ticību tam,  

ka sapņi piepildīsies. 
Bet patiesībā tā arī nemaz  

vairs nebūs mugursoma- 
tie būs putni, un tāpēc neviens īpaši nebrīnīsies, 

ka tavai ikdienai pieaugs spārni…. 
                                  

5.c kl. audz. Ineta Gargurne 

 
To brīnumpuķi sirds 
Lai audzēt nepiekūst, 

No kuras dzīves saknēs 
Mīlestība plūst!  

Lai mums visiem veiksmīgs un  
lieliskiem notikumiem bagāts  

jaunais mācību gads!  
 

5.a kl. audz. Dina Kravale 
 
 
 
 

Jaunajā mācību gadā novēlu  
neizsīkstošu enerģiju, sirdsdegsmi 

 un patiesu prieku par kopīgām uzvarām!  
Lai mums kopā dzimst jaunas idejas  

un īstenojas ieceres! 
 

5.b kl. audz. Ligita Bukovska-Pole 
 
 
 
 

Zināšanas ir gudra cilvēka ieguvums. 
Kas tic, tam jāmācās, 
bet, kas kaut ko zina, 

tam tas jārealizē!                                                                                                               
/P.Donovs/ 

Novēlu jaunajā mācību gadā  
būt apņēmīgiem, zinātkāriem,  
radošiem un mērķtiecīgiem! 
Tikai nopietna darbošanās 

 vainagojas ar panākumiem! 
Lai izdodas! 

                                                                                       
6a.kl. audz. Gunta Blauma 
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Saulains sveiciens skolas saimei,  
vecākiem un katram skolēnam, 

 uzsākot jauno mācību gadu!  
Šodien gribu novēlēt: 

Tikai vienu zeltainu smaidu 
Paņem plaukstā un pasaulei dod, 

Tikai vienu pūkainu domu 
Savā skarbajā ikdienā rodi. 
Tikai vienu glāstošu vārdu 

Saki cilvēkam, lietus kad līst, 
Tikai pilienu savējā prieka 

Neliedz draugam, kam dvēsele dzīst, 
Tikai sapni un cerību staru 

Atstāj savai sirdij – lai plaukst!  
 

6.b kl. audz. Inga Bukša 
 
 

 
 
 
 
 

Kaut kur tālumā uz lauka, 
Dzestrs rīts tiek miglā tīts. 

Kaut kur pļavā, rīta rasā 
Kājas mazgā septembris. 

 Tālumā aiz košiem siliem, 
Noskan sapņains skolas zvans. 

Ir nu atkal klāt tas brīdis, 
Kad uz skolu doties laiks. 

Visiem novēlu veiksmīgu mācību gadu,  
izturību un pacietību, saticību un mīlestību! 

 Lai vairāk veltam viens otram  
smaidus un labus vārdus! 

 
6.c kl. audz. Edīte Mača 

 
Lai sakrātā saules gaisma 

Mums palīdz ik dienu, ik brīdi 
No iesāktā nenovērsties 

Un vienmēr teikt možu "labrīt!" 
Lai mums pietiek pacietības, iecietības, 
 vēlmes un veiksmes labiem darbiem  

jaunajā mācību gadā! 
 

6.d klases audzinātāja Gunta Ripa 
 

Sveicam visus skolēnus, vecākus, 
 skolotājus, tehniskos darbiniekus,  

uzsākot jauno mācību gadu! 
Interesi par vēl neapgūto, neatlaidību, 

 savstarpējo cieņu un sapratni,  
nebūt vienaldzīgiem malā stāvētājiem, 

kad kādam nepieciešams atbalsts, 
 kāds uzmundrinošs vārds, padoms. 

 
Skolotājas Svetlana Pavlovska, Ina Kaša,  

Lilita Leišavniece, Olga Markova 
 
 

 
Uzsākot jauno mācību gadu,  

novēlu visiem spodrināt skolas labo slavu 
 ar saviem labajiem darbiem! 
Lai Jums katra skolas diena 
 vienmēr ir īpaša un viena! 
Vēlu Jums jaunas idejas un  

tiekšanos pēc jauniem atklājumiem! 
 

Skolotājs Aldis Voits 
 
 
 

 
Dievs radīja cilvēku un deva tam 
 Acis, lai tās skatītos ar mīlestību, 

 Muti, lai tā runātu mīlestības vārdus, 
 Ausis, lai tās tos dzirdētu, 

 Rokas, lai palīdzētu citiem un glāstītu, 
 Kājas, lai steigtos palīgā  it visiem, 

 Sirdi, kas spēj mīlēt. 
Dievs dāvāja gudrību, valodu, maigumu, jūtas. 

Lieto Dieva dāvanas par labu sev un 
apkārtējiem, par godu Dievam! 

 
Skolotāja Rita Lipāne 
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Septembri pirmais! 
Ikvienam laimīgs nāc blakām stāties, 

Spētu lai pārējās dienas 
Pirmajai līdzināties. 

Skolēniem novēlam būt zinātkāriem,  
radošiem, enerģiskiem! 

Skolotājiem novēlam būt pacietīgiem,  
iejūtīgiem un interesantiem! 

 
Vēlot, lai visiem viss izdodas, 

Skolotājas Biruta Salmane un Janīna Cibule 

 
 
 
 
 

Esi prasmīgs, 
Vienmēr aktīvs, 

Domājošs un atbalstošs, 
Vingrot, bumbot, lēkt un skriet 

Novēlam ar pilnu sparu, 
Nezaudējot dūšu, garu, 

Pilnveidojot savu sparu. 
Uz sportisku sadarbību visiem 

nākamajā mācību gadā! 
 

Sporta skolotājas  
Iveta Kacēna un Sarmīte Keisele 

 
 
 

Aicinām ikvienu būt radošam,  
saredzēt savas iespējas un  
apliecināt savu varēšanu,  

neziņas vietā liekot pozitīvu 
 un zinošu skatījumu! 

 
Atbalsta komanda - Līga Zača, Anita Baugule, 

Ingrīda Vinceviča, Elga Kondratjeva 
 

Sveicu skolēnus, skolēnu vecākus, 
 Skolotājus un darbiniekus 

 Zinību dienā! 
Novēlu mums visiem jaunajā mācību gadā  

atvērtas sirdis, možu prātu,  
sasniegt jaunas virsotnes,  

sadzirdēt un atbalstīt vienam otru! 
 

Bibliotekāre Sarmīte Bukša 
 
 
 

Balto skolu bērni krāsainu dara ar smiekliem un čalām, 
Ar mugursomām dzeltenām, sarkanām un zaļām, 
Ar grāmatām un burtnīcām, noslēpumu pilnām. 

 
Neko nevar zināt, pirms ceļojums nav sācies. 
Kārto savu mugursomu un dodies uz skolu! 

 
Direktores vietnieces Ingrīda Pilāte, Gunita Pugeja, Inga Duļbinska 

 


