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Rakstiņš 
        

Skolas mājaslapa http://balvupsk.lv/  

Noticis Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu  
skatuves runas konkurss 

     Par vienu no tradicionālajiem pasākumiem, kas notiek 
Balvu pamatskolā, kļuvis Balvu, Baltinavas un Rugāju 
novadu skatuves runas konkurss, kas šogad notika 
5.februarī. 
     Konkursā piedalījās 37 dalībnieki, no tiem 9 bija no 
Balvu pamatskolas. Skolēni skatuves runas konkursa 
darbus varēja izvēlēties, tematiski saistot ar savu 
identitāti, nacionālās un valstiskās identitātes 
stiprināšanu. Katrs dalībnieks bija sagatavojis un runāja 
vienu prozas un vienu dzejas darbu. Skolēnu uzstāšanos 
vērtēja Iveta Supe, Anta Zeltiņa un Zaiga Lāpāne. 
Balvu pamatskola lepojas, ka starpnovadu konkursā gūti 
labi rezultāti: 
1.pakāpe- Kristers Stikiņš, Enija Jasmīna Saide, Linda 
Krūmiņa, Evelīna Dārta Usina, Armands Noviks, 
Markuss Mednis. 
2.pakāpe- Jānis Zakss, Dženija Bērziņa 
3.pakāpe- Gabriela Aleksandroviča 
     Vēl lielāks prieks par to, ka Balvu novadu reģionālajā 
skatuves runas konkursā pārstavēs Linda Krūmiņa,  
Armands Noviks, Markuss Mednis.  
 

Vides izglītības nodarbība 3.-4.klašu skolēniem 

    7.februārī Balvu pamatskolā viesojās ”Pilsētvides servisa” pārstāvji, kuri tikās ar 3.-4.klašu 
skolēniem. 

 

     Ar skolēniem tika apspriestas tādas tēmas kā 
pareiza atkritumu šķirošana, atkritumu 
šķirošanas nepieciešamība un nozīme, kā arī 
atgādināts, kā noris atkritumu 
apsaimniekošana un sašķiroto atkritumu 
pārstrāde otrreizējās izejvielās. Skolēni 
uzmanīgi klausījās stāstījumā un aktīvi 
iesaistījās diskusijā, cenšoties parādīt savas 
vides zināšanas. 
    „Pilsētvides servisa” darbinieki uzskatāmi 
parādīja, kādu kaitējumu cilvēki ar saviem 
atkritumiem nodara dzīvniekiem.     

       Nodarbības otrā puse tika veltīta praktiskām nodarbībām, ar spēļu un uzdevumu palīdzību 
nostiprinot un paplašinot apgūtās zināšanas un šķirošanas iemaņas. Skolēni tika aicināti pierādīt 
savas iemaņas šķirošanā. 

http://balvupsk.lv/
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6.b klases labie darbi 

     11.februāri Balvu pamatskolas 6.b klases skolēni īstenoja savu iecerēto labo darbu. 
     Labā darba iecere bija apciemot, iepriecināt un pateikt “PALDIES” vārdus Balvu pilsētas iestādēm, 
kas ik dienas nodarbojas ar palīdzības sniegšanu cilvēkiem. Bet ciemošanās nav iedomājama bez 
cienasta, tāpēc klases mērķis bija pašiem sacept kēksiņus un pacienāt glābšanas dienestos iesaistītos 
darbiniekus.  Lai realizētu labo darbu, tika izvēlēts īpašs datums – 11.februāris, kas ir 112 – ārkārtas 
palīdzības izsaukuma numura diena. 
     Latvijā vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 darbojas 23 gadus (kopš 1997. gada). 
Piezvanot uz 112, iespējams sasniegt četrus glābšanas dienestus – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestu, Valsts policiju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Gāzes avārijas dienestu. 
112 numurs ir sazvanāms 24 stundas diennaktī, zvans ir bez maksas. 2019. gadā kopumā apstrādāts 
vairāk nekā viens miljons saņemto 112 zvanu. 
     6.b klases skolēniem un arī vecākiem 
11.februāra rīts sākās ar plānošanas un 
rēķināšanas darbiem. Bija svarīgi apzināt gan 
vajadzīgās izejvielas, gan produktu daudzumu 
un izdevumus. Tika plānots sagatavot ap 200 
kēksiņu, tāpēc skolēni sadalījās 2 grupās un ar 
lielu jaudu darbojās divos mājturības kabinetos. 
     Kad cienasts bija gatavs, skolēniem sākās ceļš 
pa plānotajiem dienestiem. Katrā no dienestiem 
skolēni guva jaunas zināšanas, jaunu pieredzi un 
daudz, daudz pozitīvu emociju. Skolēniem bija 
iespēja ielūkoties policistu, ugunsdzēsēju un 
ātrās medicīnas palīdzības darbinieku ikdienā, 
iekāpt un izpētīt dienestu transporta līdzekļus, 
to iespējas un jaunās tehnoloģijas, redzēt reālas 
īslaicīgās aizturēšanas kameras, ietērpties 
ugunsdzēsēja apģērbā un ekipējumā.  
     Zenta Mauriņa ir teikusi: “Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā 
būtu maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.” 
     Dienā, kad centāmies iepriecināt citus, arī paši saņēmām pretī bezgala daudz prieka, sajūsmas, 
aizkustinājuma un gandarījuma. Esam gan pozitīvu emociju pilni, gan arī mūsu zināšanas par 
drošības jautājumiem ir atjauninātas. 
     Īpašs paldies 6.b klases skolēnu vecākiem, kuri palīdzēja un aktīvi iesaistījās labā darba 
īstenošanā! 

6.b klases audzinātāja Inga Bukša 
 

Balvu pamatskolas skolniece piedalās izstādes 
 „Austrumu robežu sargājot” atklāšanā 

 

      
    11.februārī, kad Balvu pilsēta svin savu 
92.dzimšanas dienu, Balvu Novada muzejā tika 
atklāta izstāde „Austrumu robežu sargājot”, kas 
veltīta Valsts Robežsardzes 100. gadadienai, un 
to ar pašsacerētu dzejoli par robežsardzi atklāja 
Balvu pamatskolas 4.c klases skolniece Līva 
Tuleiko. 
     Izstādes atklāšanā piedalījās arī Līvas 
klasesbiedri, Balvu pamatskolas 4.c klases 
skolēni. 
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Nodarbības par Latvijas kultūras kanonu 

     12.-13.februārī Balvu pamatskolā viesojās Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Kultūras 
kanons” koordinatore Anita Smeltere, kura vadīja nodarbības un sniedza ieskatu Latvijas kultūras 
kanonā 4. un 6.klašu skolēniem. 
     Nodarbību sarunās skolēni iepazina Latvijas kultūras kanonu un tā tapšanas stāstu. Šī bija  iespēja 
aplūkot dažādus izdevumus un autentiskus priekšmetus, kas atspoguļo kanona vērtības. 
     4.klašu bērni meklēja kanona 
vērtības latviešu literatūrā, savukārt 
6.klašu skolēni pārdomāja, kas viņiem 
kopīgs ar Latvijas kultūras kanonu. 
     Nodarbību laikā skolēni paskatījās 
uz vērtībām no dažādiem 
skatpunktiem un aspektiem, kā arī 
domāja par vērtības jēdzienu un 
nozīmi mūsu katra dzīvē.  
     A.Smeltere, vadot nodarbības, 
rosināja piederības izjūtu Latvijas 
kultūras telpai, kā arī veicināja 
izpratni par to, kā Latvijas vēsture un 
kultūras mantojums veido mūsu 
valsts tagadni un kāda ir tā ietekme 
uz šodienas norisēm, procesiem, 
lietām un redzējumu.  
 

 

 

 

VUGD numura "112" dienā Balvu pamatskolā stāsta  
par pareizu rīcību nelaimē 

 

  
 

     11. februāris visā Eiropas Savienībā ir vienotā ārkārtas 
palīdzības izsaukumu numura 112 diena. Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) jau 
vairākus gadus šajā dienā dodas uz skolām. 
     Šogad Balvu pamatskolā viesojās Balvu daļas Tilžas 
posteņa komandieris leitnants Māris Zvaigzne, kurš tikās 
ar 5.b, 5.c un 6.b klases skolēniem. 
    Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 
diena Balvu pamatskolā iesākās ar vienkāršu un 
skolēniem saistošu prezentāciju par to, ka sazināties ar 
glābšanas dienestiem nepieciešams situācijās, kad 
apdraudēta pašu vai līdzcilvēku dzīvība un veselība. 
   Savukārt 9.klases skolēns M.Miščenko projekta Nr. 
8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros piedalījās 
karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ēnu diena ”, ka 
laikā „ēnoja” ugunsdzēsējus Valsts ugunsdzēšības un 
glābšanas dienestā Balvos. 
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           Skolas matemātikas konkurss „Rēķini galvā!”       
2.klašu skolēniem 

     Balvu pamatskola jau 3 gadu garumā darbojas Erasmus+ projektā „„Improving (internationally) 
the delivery of mathematics””, kā rezultātā tiek pilnveidotas skolēnu matemātikas un IKT zināšanas 
un prasmes. Tā 2020.gada februārī Balvu pamatskolas 2.klašu skolēni pārbaudīja savas matemātiskās 
zināšanas un prasmes, veicot dažādus uzdevumus, kuru atbildes sniedza, izmantojot interaktīvās 
balsošanas pultis. 
   Labākie 2.klašu matemātiķi savukārt 
18.februārī pulcējās skolas bibliotēkā, kur 
norisinājās konkursa „Rēķini galvā!” 2.kārta. 
      Matemātikas konkursa laikā skolēni galvā 
rēķināja dažāda garuma izteiksmju vērtības, 
risināja interesantus divu darbību teksta 
uzdevumus, aprēķināja un salīdzināja 
garuma, masas un laika mērus, skaitīja 
ciparus neparastajā zīmējumā, lai uzzinātu, 
cik peļu noķēra kaķēns. Vissarežģītākie 
izrādījās atjautības jautājumi, piemēram, cik 
zirņu var ieiet vienā glazē? Kas ir smagāks 1 
kg kartupeļu vai 1 kg vates? Ir 3 āboli, tu 
paņem 2, cik āboli tev ir? u.c. 

 

Skolas matemātikas konkursa “Rēķini galvā!” rezultāti:  
1.vieta Beāte Igaune 2.b, Jānis Zakss 2.b, Pēteris Petrovs 2.d 
2.vieta Ņikita Ločmelis 2.b, Adriāna Meilī Mālija 2.b, Dārta Vanaga 2.c, Ivo Frolovs 2.d, Evelīna 

Tabore 2.d 
3.vieta Aleksandrs Garkuša 2.a, Amēlija Krivošejeva 2.a, Gustavs Trupovnieks 2.a, Nellija 

Volnobajeva 2.a, Ralfs Voicišs 2.b, Toms Kozlovskis 2.c, Sintija Ločmane 2.c, Marta 
Pennere 2.d 

Atzinība  Sofija Paula Timošenko 2.a, Aivis Zelčs 2.b, Jānis Kokorevičs 2.c, Patrīcija Klauča 2.d, 
Zlata Sņegova 2.d 

Pateicība  Reinis Čugurs 2.a, Renārs Komarovskis 2.a, Viktorija Magone 2.a, Elīna Putniņa 2.b, Egīls 
Bukovskis 2.c, Kate Kozlovska 2.c, Artūrs Lauris 2.c, Ričards Matvejevs 2.c, Mārtiņš 
Bikaviņš 2.d, Gintija Voiciša 2.d 

Vēlēsim mūsu labākajiem matemātiķiem veiksmīgu gatavošanos startam starpnovadu 
matemātikas konkursā, kas notiks 3.martā Balvu pamatskolas aktu zālē! 

 
 

Vokālās mūzikas konkurss Balsis 2020 

     Ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu 
pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratni un 
pašizpausmes mākslā lietpratību, 
iesaistoties Dziesmu un deju svētku 
tradīcijas saglabāšanā un kopšanā 
19.februārī Balvu muižā notika konkurss 
„Balsis 2020”. 
    Balvu pamatskola lepojas, ka konkursā 
2.-4.klašu ansamblis ieguva 3.pakāpi, 
bet 5-6.klašu ansamblis – 2.pakāpi. 
    Skolēnus konkursam gatavoja mūzikas 
skolotāja Gunta Ripa. Koncertmeistars 
Ģirts Ripa. 
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Balvu pamatskolas skolēnu panākumi reģionālajā skatuves 
runas konkursā 

     25. februārī Sakrālās kultūras centrā notika 
reģionālais skatuves runas konkurss, kā 
uzdevums ir attīstīt un pilnveidot bērnu un 
jauniešu skatuves runas kultūru un 
aktiermeistarību, kā arī profesionāli novērtēt 
dalībnieku skatuves runas iemaņas. 
     Konkursā piedalījās 18 dalībnieki no 6 
novadiem – Balvu, Baltinavas, Rugāju, Alūksnes, 
Apes un Gulbenes. 
    Balvu novadu skatuves runas konkursā 
pārstāvēja Balvu pamatskolas skolēni Linda 
Krūmiņa, Armands Noviks, Markuss Mednis, jo 
viņi bija ieguvuši visaugstāko vērtējumu 
konkursa pirmajā kārtā. 
     Dalībniekus vērtēja Valsts izglītības satura 
centra apstiprināta vērtēšanas komisija – Dace 
Liepniece, Dace Jurka un Anna Jansone. 
Konkursantiem labus vārdus vēlēja Valsts 
izglītības satura centra Neformālās izglītības 
departamenta direktore Agra Bērziņa.  
  Balvu pamatskolas saime lepojas, ka Linda 
Krūmiņa un Armands Noviks konkursā 
ieguva I pakāpi, bet Markuss Mednis - II 
pakāpi. Paldies skolēniem un skolotājām 
K.Jermacānei, B. Salmanei, G.Blaumai par 
ieguldīto darbu! 

 
 

Dalība pētījumā 
 „Fiziskā aktivitāte un bērnu vispārējais stāvoklis” 

 

  
    Jau otro gadu Balvu pamatskola piedalās 
projekta „Sporto visa klase” pētījumā „Fiziskā 
aktivitāte un bērnu vispārējais stāvoklis”. 
     27.februārī skolā viesojās pētījuma vadītāja 
Dace Reihmane, kura uzskata, ka fiziski vesela, 
garīgi attīstīta un emocionāli stabila sabiedrība ir 
viens no spēcīgas nācijas stūrakmeņiem. Pētījumā 
tika ievākti dati par bērnu augumu, svaru un 
vidukļa apkārtmēru, tika aizpildītas elektroniskas 
aptaujas anketas, kurās novērtē fizisko aktivitāšu 
daudzumu, emocionālo pašsajūtu un ēšanas 
paradumus, kā arī tika pildīti kognitīvo funkciju 
(reakcijas ātrums, vizuālā uztvere) testi uz datora, 
smadzeņu darbības novērtēšanai. 
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Balvu pamatskola saņem sertifikātu par piedalīšanos 
 Eiropas sporta nedēļā 

    
   Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, 
lai rosinātu sportu un fiziskās aktivitātes Eiropā. Tās 
ietvaros 2019.gada septembrī Balvu pamatskola 
organizēja dažādus sportiskus pasākumus, kā laikā 
mudināja gan skolēnus, gan skolotājus būt aktīviem 
visu gadu. 

 
 

Skaļās lasīšanas sacensība Balvu pamatskolā 

 

     Balvu pamatskolā 28.februārī notika Skaļās lasīšanas 
sacensība, kurā piedalījās 1.-2.klašu skolēni. Dalībnieki lasīja 
teksta fragmentus no latviešu pasakām. 
    Sākumā skolēni pastāstīja, kāpēc viņi izvēlējās lasīšanai tieši šo 
pasaku, kāpēc viņiem patīk lasīt pasakas un ko jaunu viņi 
uzzinājuši. 
     Klausoties skolēnus, tika vērtēta viņu runa, spēja ar pasakas 
lasīšanu aizraut auditoriju, atbilstošs uzsvaru lietojums, prasme 
veidot kontaktu ar klausītājiem, prasme izmantot savu balsi. 

Paldies skolēniem un viņu skolotājām! 
1.a – Elīna Sprudzāne, Karolīna Kolosova, Sandis Noviks 
1.b – Laura Keiša, Edgars Konivāls 
1.c- Natali Jaundžeikare, Artūrs Salmanis 
1.d – Agate Baraņnika, Gustavs Kokorevičs 
2.a –Sofija Paula Timošenko 
2.b – Beāte Igaune 
2.c – Toms Kozlovskis 
2.d – Marija Maslovska, Evelīna Tabore, Pēteris Petrovs 
 

Balvu pamatskolas 1.klases kombinētās olimpiādes rezultāti  
1.vieta Laura Keiša 1.b, Alise Blonska 1.d 
2.vieta Kristīna Logina 1.a, Evelīna Pennere 1.c 
3.vieta Edgars Konivāls 1.b, Miervaldis Linnass 1.c, Paula Jaunžeikare 1.d 
Atzinība Līna Kalniņa 1.a, Mārcis Poševs 1.b, Artūrs Salmanis 1.c, Alīna Ragovska 1.d 
Pateicība Sandis Noviks 1.a, Karlīna Kolosova 1.a, Enija Jasmīna Saide 1.a, Elīna Nikolajeva 1.a, 

Gabriela Aleksandroviča 1.b, Renāte Meiere 1.c, Gustavs Ķerģis – Kariks 1.c, Adrians 
Voika 1.d, Gustavs Kokorevičs 1.d, Karlīna Pilāte 1.d  

 

Balvu pamatskolas 2.klases kombinētās olimpiādes rezultāti  
1.vieta Evelīna Tabore 2.d, Patrīcija Klauča 2.d 
2.vieta Beāte Igaune 2.b, Pēteris Petrovs 2.d, Ivo Frolovs 2.d 
3.vieta Nellija Volnobajeva 2.a, Sofija Paula Timošenko 2.a, Amēlija Krivošejeva 2.a, Dārta 

Vanaga 2.c 
Atzinība Aivis Zelčs 2.b, Kate Kozlovska 2.c, Marija Maslovska 2.d, Evija Sīle 2.d, Zlata Sņegova 

2.d 
Pateicība Aleksandrs Garkuša 2.a, Gustavs Trupovnieks 2.a, Marta Karavoičika 2.a, Jānis Zakss 

2.b, Sofija Koluševa 2.b, Elīza Šmuškova 2.b, Elīna Putniņa 2.b, Toms Kozlovskis 2.c, 
Sintija Ločmane 2.c, Dinārs Olehnovičs 2.d 
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Balvu pamatskolas 4.klases matemātikas olimpiādes rezultāti  
1.vieta Gundars Salmanis 4.a 
2.vieta Toms Zvejnieks 4.d 
3.vieta Laura Pauliņa 4.d 
Atzinība Edgars Boldāns 4.a, Sanija Āboliņa 4.b, Kristers Brenčs 4.c, Mairis Vizulis 4.d  
Pateicība Anastasija Garkuša 4.a, Keita Zaharāne 4.a, Patrīcija Ķirsone 4.b, Madara Gržibovska 

4.b, Kristers Zelčs 4.c, Sintija Trupovniece 4.c, Armands Trubņiks 4.d, Rihards 
Jermacāns 4.d, Gregors Keišs 4.d 

 

 

Balvu pamatskolas mājturības un tehnoloģiju 
 (koka tehnoloģijas)olimpiādes rezultāti  

5.klašu 
grupa 

1.vieta – Ervīns Tabors 5.c 
2.vieta – Kristiāns Ūselis 5.b 
3.vieta – Arvis Voicišs 5.b 
Atzinība – Nauris Stāmers 5.a 
Pateicība – Armands Noviks 5.b, Kristiāns Božeskuls 5.c 
 

6.klašu 
grupa 

1.vieta – Eduards Ķerģis 6.a 
2.vieta – Mārcis Salmanis 6.a 
3.vieta – Ralfs Juliāns Sirmais 6.b 
Atzinība – Raivo Nāgels 6.a, Leo Eliass Morozs 6.c 
Pateicība – Edijs Keišs 6.c, Jevgēnijs Jegorovs 6.d 
 

 

 Balvu pamatskolas mājturības un tehnoloģiju 
(tekstila tehnoloģijas)olimpiādes rezultāti 

5.klašu 
grupa 

1.vieta – Patrīcija Ivanova 5.c 
2.vieta – Annika Kupča 5.c 
3.vieta – Guna Ozoliņa 5.b 
Atzinība – Emīlija Zelča 5.b, Guntra Gibala 5.c, Elīza Briede 5.c 
Pateicība –Patrīsija Mariņina 5.a, Sabīne Ločmane 5.b, Evelīna Lesniece 5.c 
 

6.klašu 
grupa 

1.vieta – Sindija Saide 6.a 
2.vieta – Annija Tiltiņa 6.a 
Atzinība – Evelīna Žuga 6.a, Marika Barsova 6.d 
Pateicība –Evita Lielpētere 6.b, Alise Kušnere 6.c, Juliāna Kraukle 6.c 
 

 

 

Balvu pamatskolas skolēnu panākumi starpnovadu olimpiādēs  
Starpnovadu matemātikas 
olimpiāde 5.klasēm 

3.vieta – Armands Noviks 5.b, Kristiāns Božeskuls 5.c 

Starpnovadu matemātikas 
olimpiāde 6.klasēm 

2.vieta – Angelīna Krivošejeva 6.a, Iļja Polis 6.b 

Paldies skolēniem un skolotājām I.Gargurnei un I.Kašai par ieguldīto darbu! 
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Par COVID-19 skartajām teritorijām un infekcijas izplatīšanās 

novēršanai izglītības iestādēs 
 

          Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) jau informēja (SPKC 2020. gada 3. 
februāra vēstule nr. Nr. 1-8.2/269), ka 2020. gada 30. janvārī PVO ģenerāldirektors paziņoja, ka 
jaunā koronavīrusa izraisītās infekcijas (COVID-19) uzliesmojums ir starptautiskas nozīmes 
sabiedrības veselības apdraudējums, kā arī informēja par pasākumiem infekcijas izplatīšanās 
novēršanai izglītības iestādēs.  
     Attīstoties epidemioloģiskajai situācijai pasaulē, ir noteiktas jaunas COVID-19 skartās teritorijas, 
tāpēc SPKC aicina pievērst uzmanība bērniem, kuri atgriežas ne tikai no Ķīnas, bet arī no citiem 
reģioniem. SPKC tīmekļa vietnē regulāri tiek atjaunota informācija par COVID-19 infekcijas 
skartajām teritorijām (www.spkc.gov.lv).  
      Ievērojot, ka izglītības iestādes varētu apmeklēt bērni, kuri ieradušies vai ieradīsies no par 
COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām, un ņemot vērā paaugstinātu infekcijas izplatīšanās risku 
bērnu kolektīvos, veselības nozares profesionāļi REKOMENDĒ, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā ir 
bijis ceļojumā Ķīnā, Dienvidkorejā, Itālijas Lombardijas un Veneto reģionos vai Irāna: 
• bērnam neapmeklēt izglītības iestādi, 
• vecākiem: 

 sazināties ar ģimenes ārstu, 
 sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma, 

• ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta 
ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana): 

 bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta 
izziņu, 

 bērnam ir parādījušies, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personu par 
simptomiem un ceļojumu uz skarto teritoriju.  

     Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) aicina izglītības iestāžu vadītājus 
informēt vecākus par minētajām rekomendācijām. Ja rodas jautājumi, lūdzam sazināties ar SPKC 
speciālistiem (tālr.: 67387661). 
 
     Lūdzam sekot aktuālai informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem un profesionāļiem saistībā ar 
jaunā koronavīrusa COVID-19 infekcijas uzliesmojumu SPKC tīmekļvietnes sadaļā “Aktualitātes” 
(www.spkc.gov.lv). 
 
    Lūdzam Izglītības ministriju izplatīt šo vēstuli visām Latvijas izglītības iestādēm, kurās izglītības 
programmas apgūst bērni (pirmsskolām, vispārizglītojošām skolām, mūzikas, mākslas un sporta 
skolām u.c.). Ārstu profesionālās asociācijas lūdzam izplatīt vēstuli Jūsu asociācijas biedriem.  
 

SPKC direktore I.Gavare 
 
 
 
 
 
 

http://www.spkc.gov.lv/
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