
BALVU SĀKUMSKOLAS AVĪZĪTE   2021.gada 1.septembris 

 

 

Rakstiņš 
        

 

 
 

 

Mīļā Balvu sākumskolas saime! 
 

Ir septembra pirmā diena, 

Un zvaigznes un āboli krīt. 

Sirds vasarai ardievas pamāj- 

Uz skolu tev jādodas ir. 

Tad ieliec ceļasomā 

Kādu sapni, ko piepildīt, 

Un kādu iesāktu domu 

Par to, kas tu būsi rīt. 

Lai sakrātā saules gaisma 

Tev palīdz ik dienu, ik brīdi- 

No iesāktā nenovērsties. 

Un vienmēr teic možu "Labrīt!". 

Un lai šai dienā pēc gadiem, 

Kad zvaigznes un āboli krīt, 

Tu atzīsties kaut vai sev vienam, 

Ka gribas uz skolu iet rīt. 
/M.Svīķe/ 

 

Pasauli sev apkārt mēs veidojam ar savām domām.  

Domāsim gaišas un priecīgas domas, 

 sargāsim un mīlēsim sevi un citus! 

Un ticiet- mums viss izdosies! 

Skolēniem- lai sekmīgs mācību gads! 

Vecākiem- lai prieks par savu bērnu paveikto! 

Skolotājiem- lai gandarījums par darbu! 

Lai mums visiem veicas! 
 

                                             Direktore Larisa Krištopanova 
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Es skatos mostošās pasaules lielumā, 

Un man reibst galva no tā –  

Cik šajā lielajā pasaulē 

Es drīkstēšu būt liels. 

/O. Vācietis/ 

 

Veiksmīgas skolas gaitas 

 mazajiem pirmklasniekiem 

 un visiem skolas bērniem,  

viņu vecākiem un skolotājiem!  

Lai katra diena skolā ir interesanta  

un zināšanām piepildīta! 

 

1.a kl. audz. Ilze Logina 

 

 

 

 

1.septembris – svētki skolā un ģimenē. 

 Šogad to izjūtam vairāk kā nekad!  

Jaunajiem censoņiem, 

 skolas gaitas uzsākot, novēlu, 

 lai katra skolas diena 

 ir aicinājums mācīties!  

Lai skolas soma nešķiet smaga,  

un lai priecīgi skolas gadi! 

Tiem, kas sēdīsies skolas solā  

ne pirmo reizi, 

 neizsīkstošu darbaprieku!   

Neraizējieties! 

 Viss izdosies!  

 

1.b kl. audz. Irēna Biseniece 

 

Vai jūs zināt, kādas puķes 

Rudenī visskaistākās? 

Ja jūs zināt, ļoti lūdzu, 

Vārdā nosauciet man tās! 

 Bet es zinu! Tētis teica: 

Skaistākās tās puķes šķiet, 

Kuras pirmā skolas dienā 

Skolas bērniem rokās zied! 

 

Mazajiem pirmklasniekiem novēlu  

drošu soli, uzsākot skolas gaitas,  

bet mums visiem kopā –  

tauriņa vieglumu un bitītes čaklumu! 

 

1.c kl. audz. Ilze Dambe 

 

 

 

 

 

Mēs paņemam vasaras sapņus  

un dālijas pieliekam klāt. 

 Pie dālijām asteru ziedus, 

 lai 1.septembris līksmojot nāk! 

                                                        

1.septembra satikšanās prieku  

un mirdzumu acīs, 

 zinātkāri un vēlmi darboties, 

Tev, mazais pirmklasniek, 

 novēlu saglabāt  

visa mācību gada garumā! 

 

1.d kl. audz. Sarmīte Kļanska 
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Paskaties visapkārt, 

ieraugi savu lidojumu  

un uzsāc jauno mācību gadu  

ar tauriņa vieglumu! 

Aizraujošu, veiksmīgu,  

radošu un panākumiem bagātu 

 jauno 2021./ 2022. mācību gadu! 

 

2.a kl. audz. Kristīne Jermacāne 

 

 

 

 

1.septembris – tik tīrs kā neuzarts 

tīrums, kā nesamīts sniegs.  

Tas atnāk ar ziediem vīts,  

ar cerībām 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 skaņu 

zinību tālēs vest.   

/U. Kavicka/ 

 

Lai drošības sajūta un liels atklājumu prieks 

pavada 2.c klases  smaidīgās meitenes un 

brašos zēnus!  Mēs kopā varam daudz, 

izmēģināsim visu un būsim gatavi katram 

izaicinājumam. Vecākiem- pacietību un 

izturību, sapratni un mīlestību, palīdzot 

bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā Zinību 

kalnā. 
 

2.c kl. audz. Žanna Ivanova 

 

 

 

 

Septembra rītos katrs zāles pudurītis un 

krūmiņš zirneklīšu tīmeklī auklē rasas pērlītes. 

Tās noskatās, kā garām aiziet cilvēki. Katrs ar 

savām domām, priekiem un bēdām.   

Klāt septembris ar gladiolām, kuras garākas 

par pirmklasniekiem. Sākas jauns mācību 

gads. Kāds tas būs, lielā mērā atkarīgs no 

mums katra. Mēs esam tik dažādi, taču sirds 

dziļumos visi pazīstam biklumu, skumjas un 

šaubas,  kad nepieciešams drauga plecs un 

kāds saules stariņš sirdī. Vēsos septembra rītos 

sastapto cilvēku smaids un laba rīta vēlējums 

īgnumu aizpūš kā vējš. Smaids ir kā saules 

stars, kurš saista ar neredzamiem pavedieniem 

mūs visus. Tad pelēka diena var kļūt par 

varavīksni labiem darbiem, jo vislielākā 

vērtība ir tam, ko mēs darām no sirds, 

 pat tad, ja citi to neievēro. 

    Lai mums pietiek pacietības, iecietības, 

vēlmes un veiksmes labiem darbiem jaunajā 

2021./2022. mācību gadā! 

2. b kl. audz. Ingrīda Paršinova 

 

 

Ir atkal septembris... 

Tāds rudenīgi saulains! 

Ar lapu košajām krāsām  

un miglainajiem rītiem... 

Mēs atkal veram savas skolas durvis 

Un ejam pretī daudz kam nezināmam... 

Veiksmīgu un radošu jauno  

2021./2022.mācību gadu! 

 

2.d  kl. audz. Jekaterina Bogdanova 
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Ej savu ceļu!  

Kaut arī Tev būtu 

 jāsper greizi soļi,  

kaut arī Tu attopi, 

 ka būtu varējis izdarīt  

kaut ko vēl labāk.  

Nepalaid garām  

šodienas iespējas un 

 tad esi drošs,  

ka kļūsi labāks.  

Esi drosmīgs! 

 (P. Koelju)               

 

Lai veiksmīgs  jaunais mācību gads! 

 

3.a kl. audz. Zanda Pipare 

 

 

 

 

 

Asteres košas dārzos kad zied, 

Gājputnu klaigas gaisā kad skan, 

Vasara projām tad steidz, 

Skola bērnus atkal jau sveic. 

/L.Liepdruviete/ 

 

Visai skolas saimei šajā mācību gadā  

novēlu stipru veselību, izturību,  

pacietību, atbildīgu attieksmi pret 

 saviem pienākumiem,  

prieku un optimismu ik dienu! 

 

3.b kl. audz. Ingrīda Jeromane 

 

 

 

  Lai 1. septembra 

 pozitīvās emocijas, 

 aizrautība, enerģija, 

 prieks, zināšanu kāre 

 visa  mācību gada garumā! 

 

3.d kl. audz. Inta Zelča 

 

 

Ik rītu mosties  

Ar saules gaismu acīs, 

Ar ziedu smaidu sejā, 

Ar putnu dziesmām ausīs, 

Ar taureņu vieglumu domās, 

Ar darāmiem darbiem rokās, 

Ar dzīves mīlestību sirdī… 

Ik rītu mosties  

Un esi laimīgs! 

/ B.Debeļska/  

 

Mīļie bērni, cienījamie vecāki 

un skolotāji,  

veiksmīgu jauno mācību gadu! 

 

3.c kl. audz. Ārija Žuga 
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Katrs rīts sniedz mums iespēju  

būt citādiem nekā mēs bijām vakar,  

tas sniedz mums izdevību  

kļūt labākiem nekā mēs bijām vakar,  

tas sniedz mums izaicinājumu 

 sevi pāraugt, sevi pilnveidot 

 un sevi pārspēt. 

(V.Vīķe-Freiberga) 

 

Novēlu visiem neapstāties  

sevis pilnveidošanā,  

neskatoties uz dažādiem šķēršļiem,  

kas mums šobrīd jāpārvar!  

Lai mums visiem veiksmīgs 

 jaunais mācību gads!  

 

4.a kl. audz. Dina Kravale 

 

 

 

 

Jaunā mācību gada sākums 

 ir brīnišķīgs atskaites punkts, 

lai uzsāktu ko jaunu, 

lai mainītu ieradumus,  

lai izvirzītu augstākus mērķus.  

Negaidiet ne mirkli, neatlieciet uz rītdienu, 

 bet dariet jau šodien! 

 Esiet aktīvi un atraktīvi,  

esiet radoši un varoši,  

esiet darbīgi un atbildīgi!  

Atcerieties, ka dzīve ir tieši tik interesanta, 

 cik paši mēs to vēlamies! 

 

4.b kl. audz. Ligita Bukovska – Pole 

 

 

 

 

Tavas acis spēj daudz ko saskatīt. 

Tava mute spēj daudz ko pastāstīt. 

Tava sirds spēj daudz ko just. 

Mēs varam skatīties kopā un 

 daudz vairāk saskatīt. 

Mēs varam sarunāties un 

 daudz vairāk uzzināt. 

Mēs varam... 

Mēs kopā daudz varam! 

 

Lai labām sekmēm,  

jautriem piedzīvojumiem bagāts 

 jaunais mācību gads! 

Lai piepildās viss iecerētais! 

 

4.c kl. audz. Ineta Gargurne 

 

 

 

Mīļie 4.d klases skolēni un vecāki! 

"Vai esat dzirdējuši, 

 ka bērns sastāv no simta? 

Bērnam pieder simts valodu, 

Simts roku, simts domu, 

Simts domāšanas, spēlēšanās,  

runāšanas veidu, 

Simts klausīšanās, jūsmošanas,  

mīlēšanas veidu. 

Simts priecīgu jūtu, 

 lai dziedātu un saprastu, 

Simts pasauļu, lai izdarītu atklājumus, 

Simts pasauļu, lai veiktu izgudrojumus, 

Simts pasauļu, lai sapņotu. 

Bērnam ir simts valodu." 

 

Skolēniem novēlu, 

 lai zināšanu apgūšanas prieks 

Jūs pavada  katru mācību dienu! 

Vecākiem novēlu pacietību, sapratni un  

lai ir gandarījums par bērna sasniegumiem! 

 

4.d kl. audz. Anita Langovska 
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Lai katra diena skolā ir 

kā  jauns piedzīvojums.  

Tas pats pie tevis nekad nenāks. 

 Tas ir jāmeklē, jāmeklē, jāmeklē ...  

Grāmatās, saskarsmē ar skolotājiem 

 un klasesbiedriem,  

darbojoties interešu pulciņos.  

Piedzīvojums ir arī Tavs smaids un 

 labs vārds kādam pretimnācējam  

vai līdzcilvēkam.  

Piedzīvojums ir tepat, 

 tikai jāmeklē! 

Veiksmi, pacietību, 

 izturību un veselību,  

uzsākot jauno  

2021./2022. mācību gadu! 

 

5.a kl. audz. Gunta Blauma 

 

 

 

 

 

 

“Pa īstam laimīgi ir tie,  

kuri prot noķert gaišos dzīves mirkļus,  

redzēt tajos dzīves jēgu un baudīt tos.” 

(P.Sunajeva) 

 

Katrs mirklis ir Dieva dāvana.  

Novēlu lielajai Balvu sākumskolas saimei - 

darbiniekiem, vecākiem un skolēniem - 

prasmi saredzēt un tvert pasauli  

kā brīnumu virkni, 

nepārstāt priecāties,  

rīkoties un uzdrīkstēties,  

dzīvot ar sirdi,  

dzīvot ar prieku, 

dzīvot mīlestībā! 

 

5.b kl. audz. Inga Bukša 

 

 

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! 

 

Veiksmīgu jauno mācību gadu  

mums visiem! 

 

5.c kl. audz. Rita Lipāne 

 

 

Mēs esam līdzīgi kokiem, 

bet dzīvojam ne ar lapām, kas krīt, 

dzīvojam ar pumpuriem 

un ar ziediem, ar domām, 

ko labu paveiksim rīt. 

           /K.Apškrūma/ 

 

Jaunajā mācību gadā  

visiem novēlu 

 veiksmīgu katru dienu, 

 neizsīkstošu enerģiju un 

 labestību ikdienas gaitās! 

 

5.d kl. audz. Edīte Mača 
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Ik rītu kad acis ver-nobrīnies: 

pasaule skaista! 

Un tā arī aizej 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 veiksme ar tevi iet roku rokā ik stundu,  

ik mirkli un tā katru dienu! 

 

6.a kl. audz. Gunta Ripa 

 

 

 

 

 

Novēlu visiem vienkārši dzīvot,  

darot kaut ko labu sev un  

citiem katru dienu.  

Vienkārši izbaudiet dzīvi  

un mīliet! 

Lai Saule katru dienu 

 nes jaunu enerģiju! 

 

6.b kl. audz. Ilona Melne 

 

 

 

Lai sakrātā saules gaisma 

Man palīdz ik dienu, ik brīdi 

No iesāktā nenovērsties 

Un vienmēr teikt možu “Labrīt!”… 

 

Izturību, neatlaidību  

un zinātkāri  

jaunajā mācību gadā! 

 

6.c kl. audz. Alla Jefimova 

 

 

 

 

Vēlēšu Jums mazliet balta prieka, 

Mazliet saules tad, kad lietus līst, 

Mazliet spīta, pacietību lielu, 

Jaunus spārnus tad, kad vecie plīst! 

Lai vienmēr kāds, kas ceļu rāda, 

Un kāds, kas sēž uz pleca, sargājot! 

Lai ik brīdi smaids ir Jūs sejā, 

Un, ja raudat – lai no prieka tas! 

Lai izdodas it viss, ko dzīvē darāt, 

Un veiksmes jūrai neredzams ir krasts! 

Veiksmīgu jauno mācību gadu! 

 

6.d kl. audz. Tamāra Vasiļjeva 
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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 sirsnību, 

sapratni, pacietību un izturību! 

Mācieties sev un Latvijai, 

jo gudrajiem pieder visa pasaule! 

 

Skolotāja Larisa Šļunceva 

 

 

 

 

 

 

Cik vien labi spēj, dari to,  

kas Tev vislabāk padodas,  

un savā dvēselē apjautīsi, 

 ka Tev pieder pasaules 

 visdižākie sasniegumi!  
(Ogs Mandino) 

 

Lai visiem izdodas sasniegt iecerēto! 

 

 Skolotājas Biruta Salmane, 

 Janīna Cibule 

 

 

… dod sevī citiem labo, 

Tas nezudīs, tas tikai lielāks augs, 

Lai kurp Tu iesi – Tavi soļi ziedēs, 

Lai ko Tu teiksi – Tavi vārdi plauks. 
/M.Laukmane/ 

 

Jauno mācību gadu sākot, 

novēlam visiem skolēniem 

 nenogurstošu zinātkāri un radītprieku, 

vecākiem – spēku un pacietību, 

atbalstot savus bērnus, 

skolotājiem – daudz jaunu ideju 

 un izturību! 

 

Skolotājas  Ina Kaša, 

 Rimļana Mihailova 

 

 

Rudeni, rūgto pīlādžu laiks, 

Rudeni, esi pret mani maigs! 

Nāc, rudeni nosvinēsim 

ar možu un jautru garu, 

ar zeltaina bērza zaru, 

ar grozā ābolu sārtu, 

ar vasaras atmiņu stāstu, 

 ar rudens ziedu vāzē,  

 ar liepziedu tēju glāzē, 

ar gaišu domu ziemai baltajai,  

ar jaunu draugu skolā. 
/Ā. Elksne/ 

 

Sirsnīgs sveiciens Zinību dienā!  

Jauns mācību gads – tās ir jaunas iespējas, 

atkalredzēšanās prieks!  

Lai mūs visus pavada veiksme,  

veselība un lasītprieks! 

 

Bibliotekāre Sarmīte Bukša 
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Sveicu Jaunajā mācību gadā  

un vēlu visiem skolēniem,  

vecākiem, kolēģiem  

labu veselību, smaidīt katru dienu, 

 audzināt sevī vēlēšanos uzzināt jauno, 

novērtēt katru stundu un dienu skolā! 

Lai mācību gads būtu labs, 

 radošs un prieka pilns! 

 

Skolotāja Svetlana Pavlovska 

 

 

 

 

 

Lai visiem skolēniem 

 vienmēr ir motivācija smelt zinības, 

 lai skolotājiem pacietība,  

lai vecākiem spēks un veselība!  

Lai mums visiem kopā ražīgs mācību gads,  

lai darās darbi un nezūd ticība sev! 

 

Atbalsta personāls  

Anita Baugule, Vineta Lukašina, 

 Daina Petrova, Modrīte Markova 

 

Lai Jums katra skolas diena 

 vienmēr ir īpaša un viena! 

Vēlu Jums jaunas idejas un  

tiekšanos pēc jauniem atklājumiem! 

 

Skolotāja Iveta Gabrāne 

 

 

 

Uzsākot jauno mācību gadu,  

novēlu visiem spodrināt skolas labo slavu 

ar saviem labajiem darbiem! 
 

Skolotājs Aldis Voits 

 

 

 

 

Veselību stipru, allaž gaitu ņipru, 

Brīnišķīgu omu, tūkstoš labu domu! 

Novēlam sportisku, veselīgu, 

 dzīvespriecīgu, uz zināšanām  

balstītu jauno mācību gadu! 

 

Skolotājas Iveta Kacēna,  

Sarmīte Keisele 

 

 

 

Cik daudz gaismas uz ceļa,   

             Pa kuru mums jāiet. 

            Iesim 

          Saņemt un starot, 

          Un dot.  

                           / O.Vācietis/ 

 

            Lai radošām idejām bagāts, spēka, veselības 

        un izturības pilns 2021./2022.mācību gads! 

 

Direktores vietnieces Ingrīda Pilāte, Gunita Pugeja, Inga Duļbinska 

 

 


