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Rakstiņš 
        

 

 
 

 

Mācies uzklausīt Tu otru, 
Mācies iecietīgam būt, 

Mācies priecāties par nieku, 
Mācies dzīves vētrās stiprs būt, 
Mācies pateikt mazu „paldies”, 

Mācies nekliegt, nesodīt, 
Mācies saskaitīt un saprast, 
Mācies mīļus vārdus teikt! 

                                               (Mārīte Bikovska) 
 

Vai zinājāt, ka ceļu vislabāk var iepazīt, pa to ejot,  
nevis pētot vislabāko karti pasaulē? 

Dodieties pa savu izvēlēto ceļu,  
dodieties uzdrīkstoties un rīkojoties! 

Dodieties un Jūs pamanīsiet,  
ka katrai dienai ir savs brīnums.  

Ticiet tam! Ticiet brīnumiem! 
Lai aizraujošas un sekmīgas 

 skolas gaitas Balvu sākumskolā! 
 

                                                                  Direktore Larisa Krištopanova 
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Nu, sveika, skola, te es stāvu 

tāds mazliet nobijies un sīks. 

Sauc mani! 

Man tavs kāpņu stāvums 

ir ļoti, ļoti vajadzīgs. 

Un kaut uz pirmā pakāpiena 

vēl šorīt sākas skolas gads, 

es zinu - nākošreiz šai dienā 

uz otrā droši stāšos pats... 

                                   ( V. Grenkovs) 

 

 Mazajiem pirmklasniekiem vēlu droši soli, 

 uzsākot skolas gaitas! 

Lai visiem vēlme darboties un sadarboties,  

zināt un izzināt visa mācību gada garumā! 

 

1.a kl. audz. Kristīne Jermacāne 

 

 

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! 

 

1.b kl. audz. Ingrīda Paršinova 

 

 

        Vāzē smej gladiolas sārtās, 

        Baltas asteres aiz loga zied. 

        Projām ejot pamirkšķina vasara, 

        Draudziņ, Tev nu laiks uz skolu iet! 

 

Sveicu skolēnus, skolotājus, 

skolas darbiniekus un  

skolēnu vecākus 

Zinību dienā! 

Lai ražīgs Jaunais mācību gads! 
 

1.c kl. audz. Žanna Ivanova 

 

Lai pietiek iedvesmas 

un pacietības, 

Lai neizsīkst zinātkāre 

un mācīties prieks, 

Lai panākumi un gandarījums 

par paveikto! 

 

Veiksmīgu un panākumiem bagātu 

2020./2021.mācību gadu! 

 

1.d  kl. audz. Jekaterina Bogdanova 
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Nekas nav mainījies-  

Joprojām viss pa vecam, 

Tai pašā pusē sauli 

Redz katru rītu lecam. 

Viss muļķīgais ir muļķīgs 

Un patiesais ir patiess, 

Ir izmainījies tikai 

Tas, kā tu uz to skaties. 

               (G.Račs) 

 

Radošu, veiksmīgu, 

 spēka un izturības pilnu  

jauno mācību gadu! 

 

2.a kl. audz. Zanda Pipare 

 

Un, lai šai dienā, 

Kad zvaigznes un āboli krīt, 

Es atzīšos kaut vai sev vienam, 

Ka gribas uz skolu iet rīt. 

                     (M. Svīķe) 

 

2020./2021.m.g. skolēniem novēlu 

 tiekties pēc jaunām zināšanām,  

skolotājiem – izturību, 

 vecākiem –izpratni  

dažādu jautājumu risināšanā, 

tehniskajiem darbiniekiem – pacietību! 

Mums visiem novēlu stipru veselību! 

 

2.b kl. audz. Ingrīda Jeromane 

 

 

 

Lai katrs rīts kā jaunatklājums 

 ienāk dzīvē Tavā,  

Lai katra diena jaunu spēku, 

 varēšanu dod, 

 ka kaut kas jauns  

Tev sevī jāatrod! 

 

Lai veiksmīgs šis mācību gads 

 mums visiem – bērniem, 

 vecākiem, skolotājiem! 

 

2.c kl. audz. Ārija Žuga 

 

 

 

Paskaties visapkārt, 

 ieraugi savu lidojumu 

un uzsāc jauno mācību gadu  

ar tauriņa vieglumu! 

 

     Lai mums visiem 

 jaunais mācību gads radošs, 

     gaišu ideju piepildīts! 

 

2.d kl. audz. Inta Zelča 
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Piederēt putnam kā dziesma 

Un bitei derēt kā zieds, 

Sildīt, kā prot tikai liesma, 

Un būt lāsei, kas veldzi sniedz! 

Paspēt līdzi vējam kā prātam 

Un rītausmu nenokavēt. 

Palikt ikdienas nenomāktam 

Un ūdens straumē spēt nostāvēt. 

                                     (G. Kraulere) 

 

Lai veiksmīgs jaunais mācību gads! 

 

3.a kl. audz. Ilze Logina 

 

 

 

1.septembris – atkalredzēšanās prieks, 

 ko pavada īpaša noskaņa.  

Lai jaunais mācību gads pret mums visiem  

ir labvēlīgs un palīdz saglabāt:  

prieku un interesi darīt un mācīties,  

mieru, pozitīvu un zinošu skatījumu  

uz apkārtējām lietām – 

 lai nekas nesabojātu garastāvokli  

un darbaprieku, drosmi, 

 stājoties pretī jauniem izaicinājumiem, 

gandarījuma sajūtu par paveikto,  

veselību, mīlestību pret sevi un citiem! 

Dāvājiet smaidus un labestību! 

Lai īstenojas jaunās apņemšanās labiem 

darbiem un lai to ir ne mazums! 

 

3.b kl. audz. Irēna Biseniece 

 

Septembris zeltainu spurdzi 

iepin saulītei matos, 

putnu ceļus ver vaļā, 

lūkojas skolu logos, 

kur kā zvaniņi līksmi 

atkal smiekli un čalas. 

Mēs ikviens šajā rītā 

Pirmā septembra varā, 

verot lappusi jaunu 

prātam, sirdij un garam! 

                   (S. Upesleja) 

 

Lai mums visiem veiksmīgs, veselīgs, 

radošs un labām sekmēm 

 bagāts mācību gads! 

 

3.c kl. audz. Ilze Dambe 

 

 

Skat’, dardedzes krāsās dālijas zied, 

Kvēl gladiolu diženās vāles. 

Aiz apvāršņa saule smīkņājot riet, 

Un gājputni aizlido tālēs.     

                      (Inta Vīksniņa - Driķe)    

  

…un skolas bērniem nu 

ir laiks uz skolu iet… 

Novēlu visiem saglabāt vasaras sauli 

 un siltumu sevī, dāvāt to citiem, 

lai kopā visiem ir mīļi un jauki! 

Lai mācību gads ir patīkamu, aizraujošu, 

radošu, interesantu raibumiņu bagāts! 

 

3.d kl. audz. Sarmīte Kļanska 
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‘’Pats dari, pats izpildi, pats atbildi.’’ 

                                         (K.Ulmanis) 

 

4a.klases audzēkņi! 

Cien. 4.a.klases vecāki! 

Uzsākot jauno mācību gadu,  

vēlu darītprieku,  

pozitīvas emocijas, 

neskumt par neveiksmēm! 

    Būsim labestīgi, saprotoši, iejūtīgi! 

 Uz sadarbību!  

Mums viss izdosies! 

 

4.a kl. audz. Gunta Blauma 

 

"Spēt ieelpot un izelpot, saredzēt, 

sasmaržot, izgaršot.... 

it īpaši septembrī. 

Kad var spēlēt paslēpes ar gailenēm, 

bērzlapēm, apšu bekām un baravikām. 

Kad vaivariņi reibina purvos, kur dzērvju 

klaigām un sarkaniem dimantiem pilni ciņi. 

Kur virši nozilinājuši visus pakalnus,  

un bites vēl steidz pakaļ pēdējam 

saldumam..." 

                                         ( Z. Eniņa) 
 

Novēlu ikvienam Balvu sākumskolas 

darbiniekam, vecākam un skolēnam, īpaši 

4.b klasei, pacelties jaunam lidojumam un 

būt par prieka, miera un labestības 

impulsu saviem līdzcilvēkiem - tiekoties, 

sarunājoties, mācoties, sadarbojoties un 

vienkārši esot blakus! 
 

4.b kl. audz. Inga Bukša 

 

Sārto ziedu puķu bariņš 

Mazo bērna roku tver, 

Milzu pūlī viņš tik maziņš, 

Savu soli skolai ver. 

 

 Sirsnīgi sveicu skolēnus, skolotājus, 

darbiniekus un skolēnu vecākus 

 Zinību dienā!  

Lai radošām idejām un 

 panākumiem bagāts  

jaunais mācību gads! 

 

4.c kl. audz. Karīna Žīgure 

 

Katra diena ir kā mīkla. 

Pamostos un ceru, ka šodiena  

būs labāka par vakardienu. 

Reizēm tas tā arī ir, taču reizēm dzīve atkal 

piespēlē negaidītus pavērsienus. 

Es nezinu, kas notiks ne rīt, ne parīt, 

 ne aizparīt, es varu vien cerēt un domāt 

visu to labāko, to iesaku arī Jums! 

Lai visiem veiksmīgs, radošs un 

 jauku brīžu piepildīts jaunais  

2020./2021. mācību gads! 

 

4.d kl. audz. Edīte Mača 
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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! 

 

5.a kl. audz. Gunta Ripa 

 

 

 

Lai puķi dabūtu, ir jānoliecas! 

Lai dzīvē ko sasniegtu, jāiegulda pūles. 

Jo ātrāk sāksiet veidot šādu “ieguldījumu”  

savai nākotnei, jo lielāka iespējamība  

tikt pie “skaistas puķes”.  

 

Mums visiem novēlu 

izturību, cilvēciskumu, 

 prasmi un gribu sadarboties! 

 

5.b kl. audz. Ilona Melne 

 

 

 

Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, 

 ar kurām var atslēgt visu.  

Tās ir cipars, burts, nots.  

Jeb – zināt, domāt, sapņot! 

                                    (Viktors Igo) 

 

Sirsnīgi sveicu skolēnus, 

 skolotājus, skolēnu vecākus 

 jaunajā mācību gadā! 

Lai tas izdodas radošs un veiksmīgs! 

 

5.c kl. audz. Alla Jefimova 

 

 

 

Pati vērtīgākā īpašība dzīvē  

- mūžīgā zinātkāre, 

kas gadu gaitā neizsīkst  

un atdzimst katru rītu no jauna. 

                                                    (Rolāns) 

 

Lai jaunajā mācību gadā  

zināšanu ceļavējš pūš tuvāk mērķim! 

Sirsnīgs sveiciens skolēniem, 

 vecākiem un skolotājiem Zinību dienā! 

 

 

5.d kl. audz. Tamāra Vasiļjeva 
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Jauna mācību gada sākums 
 ir jauna ceļa sākums.  

Šai ceļā novēlu,  
lai skolēniem mācības 

 sniedz prieku un gandarījumu; 
lai skolotājiem pietiek 

 izturības un sapratnes; 
lai vecākiem – prieks un lepnums! 

 

6.a kl. audz. Dina Kravale 

 
Skolēni, vecāki un skolas darbinieki! 

 

Panākumiem un jauniem atklājumiem 
bagātu 2020./2021.mācību gadu! 

Lai savstarpēja sapratne, 
 iejūtība un mīlestība pret to, 

 ko dari, palīdz  
sasniegt plānotās virsotnes! 

 

6.b kl. audz. Ligita Bukovska - Pole 

 
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! 
Veiksmīgu, piedzīvojumiem  

bagātu mācību gadu! 
 

6.c kl. audz. Ineta Gargurne 

 
Mācies, kamēr gudrs tiec, 

Visu labi vērā liec. 
Dzīve gudra, viltīga –  
Gudrība tur derīga! 

Veiksmīgu un radošu 
 jauno mācību gadu! 

 

Skolotājs Aldis Voits  
 
 

Novēlu, lai jaunais mācību gads ir 
veiksmīgs un radošs! Lai neremdināms 

izziņas un pētniecības gars! 
 

Skolotāja Iveta Gabrāne 

 
Lai saglabājam to,  

kas mūs dara stiprus un laimīgus: 
spēju redzīgām acīm un jūtīgām sirdīm  

vērties šai pasaulē! 
 

 Veiksmīgu jauno mācību gadu! 
 

 Skolotājas Biruta Salmane, Janīna Cibule 

Mēs gaidām septembri kā senu draugu,  
ar kuru tikties vienmēr prieks,- 

Mēs līdz ar skolu visi mazliet augam, 
 bet rudens ziedos vasara vēl mirdz. 

Sveiciens 1. septembrī!  
Veselību, izturību un veiksmi  

mums visiem, 
 uzsākot jaunu mācību gadu! 

 

Skolotāja Larisa Šļunceva 
 

Lai izdodas viss, ko neizdevās izdarīt pagājušajā mācību gadā! 
Lai piepildās visas domas, lai ir labs noskaņojums visos darbos! 

Spēku, izturību, dzīvesprieku skolēniem, skolotājiem, vecākiem! 
 

Skolotājas Svetlana Pavlovska, Rimļana Mihailova, Ina Kaša 
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Katru dienu pa kādam mazam,  

bet labam darbam- 
tam jābūt katras Tavas 

dienas uzdevumam. 
Dzīvo pēc devīzes: 
Es visu, visu varu! 

Es eju, mēģinu,  
Es daru! 

 
Darbīgu, interesantu un veiksmīgu 

2020./2021.m.g.! 
 

Skolotājas Iveta Kacēna, Sarmīte Keisele 

 
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 tās palīdzētu citiem un glāstītu, 
Kājas, lai steigtos palīgā citiem, 

Sirdi, kas spēj mīlēt. 
Viņš dāvāja gudrību, 

valodu, maigumu, jūtas! 
Lieto Dieva dāvanas par labu sev un 

apkārtējiem, par godu Dievam! 
Veiksmīgu jauno mācību gadu mums 

visiem! 
 

Skolotāja Rita Lipāne 
  

 
 

Auž zirneklis tīklus 
Starp rasotām smilgām 
 Un vasaru sagūstīt sola. 

Ar dzeltenām lapām, 
Ar gājputnu ilgām 

Sauc septembris atkal uz skolu! 
Lai radošām idejām un lielu lasītprieku  

jums aizrit šis mācību gads! 
 

Bibliotekāre Sarmīte Bukša 

Stundās rēķinām un lasām 
Ko vien nezinām, to prasām. 

Gribam taču gudri kļūt, 
Tāpēc vajag čakliem būt. 

 

Skolotājiem, skolēniem  
un viņu vecākiem gribasspēku, 

 pacietību, aizrautību un veiksmi  
jaunajā mācību gadā! 

 Lai katra diena ir bagāta ar jauniem un 
patīkamiem atklājumiem! 

 
Atbalsta personāls  

Līga Zača, Anita Baugule 
 
 

Attīsim vēl vienu rudeni un paskatīsimies, kas tur iekšā –  
mūsu sapņi, ieceres, ilgas un cerības.  

Skola ir kā puzle. Tik daudz krāsainu gabaliņu.  
Katru dienu liekam to kopā. Dažkārt tie skaisti sakārtojas,  

bet reizēm kāds gabaliņš jāliek malā un jāmeklē īstais. Katrai puzlei ir savs stāsts. 
Veidosim savu kopīgo, radošo un veiksmīgo stāstu!  

 

Direktores vietnieces Ingrīda Pilāte, Gunita Pugeja, Inga Duļbinska 
 


