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Rakstiņš 

 

                                                 

                                                     Lai degam ar liesmu 
un parādam ceļu 

Tai saulei, tai gaismai, 
tai dzīvei, kas svēta. 

Lai degam ar liesmu 
kā lāpa pār tumsu,  

Lai neļaujam apdzist 
tai gaismai, kas mirdz! 
 

Mīļie bērni un bērnu vecāki, skolotāji, tehniskie darbinieki! 
Nemanot atkal ir pienācis jaunais mācību gads ar jaunām cerībām,  

jauniem mērķiem, jauniem uzdevumiem un jauniem sapņiem.  
Šķiet, vēl pavisam nesen varējām laiski baudīt vasaras sauli, 
 basām kājām skriet pa rasas piebirdinātajām ziedu pļavām 

 vai vienkārši sajusties labi draugu vai līdzcilvēku vidū.  
Bet nu ir pienācis laiks pāršķirt ne vien lappusi kalendārā,  

bet arī pārkāpt uz nākamo pakāpienu Zinību kalnā.  
Kādam tas nozīmēs mācīties pirmos burtiņus, 

 citam – izlasīt savu pirmo grāmatiņu,  
vēl kādam- pirmo reizi iemīlēties… 

Mēs, Balvu sākumskolas saime, zinām un ticam, ka izdosies katram! 
 Tāpēc sveicu Jūs jaunajā 2022./2023. mācību gadā  

un vēlu interesantus atklājumus, pozitīvas emocijas,  
pacietību un labas sekmes! 

 
                                             Direktore Larisa Krištopanova    
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Rudens, agri pamodies, 
Somu plecos liek, 

Nu tik ies, nu tik skries –  
Esot pirmklasnieks! 
Ceļi kāpj, ceļi brien 

Slaidām steigas kājām, 
Ieved mūs drīzi vien 
Smaidu pilnā mājā.  

Līksmi trauc it kā strauts 
Pirmais zvaniņš skanīgs...  

Kam viņš skan? Ko viņš sauc? 
Tevi sauc un mani! 

 

Lai mūsu ikdienu pavada smaids, sirds siltums  

un savstarpējā sapratne! 
 

1.a kl. audz. Zanda Pipare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Skolas durvis šodien vaļā,  
Skolas gaitas sākam mēs. 
Pirmoreiz uz skolu dodos 
Pirmās klases solā sēst. 

 
Uzsākot mācības,  

skolēniem novēlu mācīšanās prieku, 
 vecākiem – pacietību, 
 skolotājiem – izturību, 
 visiem – labu veselību! 

 

1.b kl. audz. Ingrīda Jeromane 

 

 
Mīļie pirmklasnieki! 
Sirsnīgi sveicu Jūs,  

skolas gaitas uzsākot!  
Novēlu Jums skolā 

 apgūt jaunas prasmes  
un iemaņas, atklāt jaunus brīnumus, 

 atrast draugus un ieraudzīt, 
 cik skaista, daudzveidīga un  

interesanta ir pasaule mums apkārt.  
Zināšanas ir spēks,  

kas veido mūsu nākotni. 
 Lai šis laiks mums kopā 

 ir pilns gaišuma un prieka! 
 

Cienījamie vecāki! 
Kopā veidosim  

cieņas pilnu sadarbību, 
 atbalstu un ieinteresētību 

 bērnu izglītošanā! 
 

1.c kl. audz. Anna Bikaviņa 
 

 
Rudens skaists pār zemi nācis, 

pirmā zeltā lapas zied, 
grāmatas jau kopā vācis, 

varu nu uz skolu iet. 
Gaiša, silta skolas telpa- 
gluži tā kā mātes glāsts, 

ievelku es dziļi elpu, 
jāsāk man jauns dzīves stāsts... 

/J. Grots/ 
Mazais pirmklasniek!  

Lai prieka dzirkstelītes acīs,  
satikšanās prieks, zinātkāre ir kopā ar Tevi  

visa mācību gada garumā!  
Lai  visiem veiksmīgs, radošs mācību gads! 

 
1.d kl. audz. Inta Zelča 
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Pa mazu, šauru taciņu, 
Kas ved gar klinšu malām, 
Mēs kopā lēni uzkāpsim 
Līdz Lielā kalna galam. 
Tur pašā augšā debesis 
Un tas, ko katrs aiznes… 
Pa mazu, šauru taciņu 

Var ejot sasniegt zvaigznes. 
/G. Račs/ 

 

Novēlu visiem, lai šajā mācību gadā 
 būtu aizvien vairāk izstaigātu taciņu, 

 kas palīdzētu sasniegt 
 visaugstākās kalnu virsotnes! 

Lai jaunajā 2022./2023.mācību gadā 
 gribas daudz sasniegt, uzzināt, 

priecāties un mācīties! 
 

2.a kl. audz. Ilze Logina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un atkal septembris skolā ienāk 
Ar ziediem nākotnes brīnumus solot, 

Un atkal es satieku tāpat kā senāk 
Draugus, ko gaidīju, vasaru vadot. 

 
Lai priecīga satikšanās! 

Lai smaidiem un labiem darbiem  
piepildīts jauns mācību gads mums visiem - 

skolēniem, skolotājiem,  
vecākiem, skolas darbiniekiem! 

 
2.b kl. audz. Irēna Biseniece 

 

 
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 

 mācību gads! 
 

2.c kl. audz. Ilze Dambe 
 

 
 

Uzsākot jauno 2022./2023. mācību gadu, 
sveicu Zinību dienā  

skolotājus, skolēnus, vecākus, vēlot: 
 

Lai zeme Tevi svētī zaļiem ziediem, 
Lai saule Tevi svētī siltiem glāstiem, 
Lai gaiss Tevi svētī saldām smaržām, 

Lai diena Tevi svētī jauniem darbiem! 
 

2.d kl. audz. Sarmīte Kļanska 
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Tavas acis spēj daudz ko saskatīt. 
Tava mute spēj daudz ko pastāstīt. 

Tava sirds spēj daudz ko just. 
Tas, ko Tu spēj, nedrīkst bez pēdām zust. 

Mēs varam skatīties kopā un daudz vairāk saskatīt. 
Mēs varam sarunāties un daudz vairāk uzzināt. 

Mēs varam... 
Mēs kopā daudz varam! 

  
Lai mums visiem veiksmīgs 
2022./2023. mācību gads! 

 
3.a kl. audz. Kristīne Jermacāne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No mūsu domām ir atkarīgs,  
kādas krāsas spēlēs pasaule ap mums. 

Domāsim skaisti!  
Būsim tie cilvēki, kuri spējam ienākt viens otra 

dzīvēs klusiņām,  
uz pirkstgaliem, ar siltiem vārdiem, 
maigu balsi un mierīgām emocijām. 

 
Lai mums pietiek pacietības, iecietības,  

vēlmes un veiksmes 
 labiem vārdiem un darbiem 

 jaunajā 2022./2023. mācību gadā! 
 

3. b kl. audz. Ingrīda Paršinova 
 

 
Lai drošības sajūta un 

 liels atklājumu 
 prieks pavada  

3.c klases smaidīgās meitenes 
 un brašos zēnus! 

 

Mēs kopā varam daudz, 
 izmēģināsim visu un  

būsim gatavi  
jebkuram izaicinājumam! 

 

Vecākiem- pacietību un izturību, 
 sapratni un mīlestību,  
palīdzot bērniem kāpt 
grūtajā, taču skaistajā  

Zinību kalnā! 
 

3.c kl. audz. Žanna Ivanova 
 

 
 
 

Jau kļavu lapas sārtojas, 
Jau rindā dzērves kārtojas. 

Uz siltām zemēm dzērves trauc, 
Mūs šodien visus skola sauc. 

 
Radošu, aktīvu un  

patīkamiem pārsteigumiem pilnu 
 jauno 2022./2023.m.g.! 

 
3.d kl. audz. Jekaterina Bogdanova 
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Negaidīt ne mirkli, 
 neatlikt uz rītdienu, 
 bet darīt jau šodien! 

Esiet aktīvi, radoši, varoši, 
 darbīgi un atbildīgi!  
Dzīve ir interesanta,  

cik paši mēs to vēlamies! 
 

4.a kl. audz. Gunta Ripa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kas ir pats vieglākais un grūtākais dzīvē? 
Kļūdas. Viegli nosodīt, kad to dara citi.  

Grūti atzīt, kad tās pieļaujam paši. 
 
Novēlu visiem jums un mums sākt ar sevi! 
Lai izdodas kopīgs darbs un kopīga atpūta!  

 
4.b kl. audz. Ilona Melne 

 
 

Rudens klāt, 
Jau āboli krīt zālē,  

Koku lapas košas krāsojas. 
Un ik rītu skolā savā 
Atkal bērni pulcējas. 

Roku rokā sanāk kopā, 
Katram draugam uzsmaidīt. 

Raitiem soļiem, smiekliem, čalām 
      Katru dienu piepildīt. 

                                                  /D.Taurīte/ 
 

Sveiciens Zinību dienā! 
Priecīgu un radošu  

jauno mācību gadu! 
 

4.c kl. audz. Alla Jefimova 
 

 
 

Kad dārzā zied krāšņas asteres un  
rasotā zālē krīt pirmie āboli,  

klāt Zinību diena!  
Tā ir svētku diena 

skolēniem, skolotājiem, 
 vecākiem un ikvienam,  

kurš atminas savas skolas gaitas,  
piedzīvojumus un 

atkalredzēšanās mirkļus 
 pēc vasaras brīvlaika. 

 

Jaunajā mācību gadā skolēniem 
 novēlu mācīties prieku katru dienu!  

Vecākiem - pacietību un vēlmi 
sadarboties!  

Skolas kolektīvam - gūt gandarījumu, 
 radošu garu un neizsīkstošu enerģiju!  

Lai mums visiem dzīvesprieks  
un veiksme savu ieceru īstenošanā! 

 
4.d kl. audz. Tamāra Vasiļjeva 
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Redzi - pasaule smaida! 
Dzirdi - pasaule skan! 
Jūti - skola jau gaida! 

  
Lai mācību gads ir gaišu  

un jauku 
 raibumiņu pilns! 

 
5.a kl. audz. Dina Kravale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lai jaunais skolas gads dod iespējas 
 radoši izpausties un just 

gandarījumu par paveikto! 
 

Saglabājiet pozitīvās emocijas, 
 aizrautību, enerģiju,  

prieku un vēlēšanos katru dienu  
uzzināt kaut ko jaunu 

 visa mācību gada garumā! 
 

5.b kl. audz. Ligita Bukovska – Pole 
 

 
 

Asteres košas dārzos kad zied, 
Gājputnu klaigas gaisā kad skan, 

Vasara projām tad steidz, 
Skola bērnus atkal jau sveic. 
Koši ziedi un skanīgi smiekli, 

Mīļas, biklas un smaidīgas sejas 
Atviz gaiteņos, atspīd ejās. 

                                          /L.Liepdruviete/ 
 

Veiksmīgu, jautru,  
zināšanām un 

piedzīvojumiem 
 bagātu jauno  

2022./2023. mācību gadu! 
 

5.c kl. audz. Ineta Gargurne 
 

 
 

Ar dāliju pušķiem un košajām lapām 
Skolā nāk septembra rīts; 

Mēs sveicam un paldies Tev sakām, 
Ka zinību kamols mums tīts. 

Pa stundai, pa dienai, to tinot un veļot, 
Visaugstākā kalnā var kāpt; 

Un tā gads aiz gada, tās gudrības smeļot, 
Pēc gaišākas rītdienas slāpt! 

                                                           /I.Driķe/ 
 

Jauno mācību gadu uzsākot, novēlu visiem 
skolēniem nenogurstošu zinātkāri un radošumu, 

vecākiem- pacietību, atbalstot savus bērnus, 
skolotājiem- daudz jaunu ideju un izturību! 

 
5.d kl. audz. Anita Langovska 
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Apsoli man, ka vienmēr atcerēsies: 
Tu esi drosmīgāks nekā Tu tam tici, 

un stiprāks nekā Tu izskaties,  
un gudrāks nekā Tu domā! 

                                      /A.A.Milns - Vinnijs Pūks/ 
 

Lai 2022./2023.mācību gads 
ir veiksmīgs un radošs! 

 Lai veicas! 
 

6.a kl. audz. Gunta Blauma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Labākais veids, kā paredzēt nākotni, ir radīt to.                             
/A.Linkolns/ 

 
Novēlu katram skolotājam, skolas darbiniekam, 

skolēnam un vecākam BŪT AR SPĒJU RADĪT. 
Radīt skaistumu sev apkārt, 
radīt draudzīgas attiecības, 

radīt smaidu otra sejā, 
radīt prieku, kur ir skumjas, 

radīt mieru ikdienas skrējienā, 
radīt laimīgāku pasauli! 

 
6.b kl. audz. Inga Bukša 

 
 
 

 
 

Šajā pasaulē esi sūtīts, 
 lai paveiktu ar savu dzīvi  

kaut ko brīnišķīgu. 
                                           / Braiens Treisijs/ 

 
Lai jaunajā mācību gadā 

 izdodas paveikt  
kaut ko brīnišķīgu! 
 Veiksmi! Izturību! 

 
6.c kl. audz. Rita Lipāne 

 

 
Ir atkal septembris. 

Tāds rudenīgi saulains 
Ar lapu krāsainību, 

Miglainajiem rītiem. 
Mēs atkal veram savas 

Skolas durvis 
Un ejam pretī daudz kam nezināmam… 

 
Novēlu saglabāt 1.septembra satikšanās prieku, 

enerģiju, aizrautību un zināšanu kāri  
visa mācību gada garumā! 

 
6.d kl. audz. Edīte Mača 
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Lai sasniegtu savus mērķus,  
ir nepieciešamas zināšanas.  

 
Skolēni! Lai kaut ko iemācītos, ir jāmācās! 

Skolotāji! Novēlu Jums centīgus  
un zinātkārus skolēnus! 

Vecāki! Esiet blakus saviem bērniem  
ar padomu, ar paraugu un palīdzību! 

 
Skolotāja Larisa Šļunceva 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lai vienmēr pietiek sapņu,  
kurus rada daba - saule, koki, ūdeņi, putni. 

Lai vienmēr pietiek spēka sajust 
 arī zemi zem kājām. 

 

Lai veicas mācībās! 
 

Skolotājs Aldis Voits 
 

 

 

 
 
 
 
 

Jaunā mācību gada sākums ir 
 brīnišķīgs atskaites punkts,  

lai uzsāktu ko jaunu. 
Esiet aktīvi un atraktīvi,  
esiet radoši un varoši,  

esiet darbīgi un atbildīgi! 
Veiksmīgu un radošu  

2022./2023. mācību gadu! 
 

Skolotāja Ina Kaša 
 
 

1.septembris ir atkal klāt, 
 tāpēc gribu sveikt gan skolēnus un viņu vecākus, 

gan skolotājus jaunajā darba cēlienā  
ar Ineses Zanderes vārdiem:  

 

Kāpj no plaukta grāmata, 
Apstājas un domā. 

Labāk abi domāsim – 
Lūdzu, manā somā! 

Burza svārkus burtnīca, 
Kautrējas un stomās, 
Pildspalvai pie rociņas 

Ātri pazūd somā. 
Dzēšgumija zīmuļiem 

Skolotājas lomā: 
Nostāda pa divi tos, 
Ieved taisni somā. 

Vai tu dzīvo Jelgavā, 
Pekinā vai Romā, 

Pirmā skolas diena nāk, 
Nāk un sēžas solā! 

 

Bibliotekāre Laimdota Zelča 
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Vienīgā iespēja izdarīt lielisku darbu – 
 mīlēt to, ko Tu dari. 

Ja Tu šo lietu vēl neesi atradis, 
 turpini meklēt. 

Nekad neapstājies! 
                                            / Stīvs Džobss/ 

 

Optimismu, veselību, 
 izturību un jauku noskaņu!  
Lai ir labu domu piepildīts 

 jaunais mācību gads! 
 

Skolotājas Svetlana Pavlovska,  
Rimļana Mihailova 

 

 
 
 
 
 
 
 

„Palīdzi man to izdarīt pašam!” 
                                                       /M. Montesori/ 
 

Lai 1.septembra  pozitīvās emocijas,  
enerģija, prieks un zinātkāre 

 Jūs pavada visu mācību gadu! 
Vecākiem un skolas darbiniekiem – neatlaidību, 

sapratni, spēku un izturību, palīdzot bērniem 
atvērt logu uz zināšanu pasauli! 

 
Atbalsta personāls  

Anita Baugule,  Daina Petrova, 
 Modrīte Markova, Agnese Kuršinska 

 

 
 

ZINĀŠANAS- 
ir drēbes, kuras vienmēr ir modē; 
ir kāpnes interesantām iespējām; 

      ir vairogs un zobens absurda situācijās; 
       ir recepte jaunu noslēpumu atklāšanai; 

ir ēdiens prātam,  
 bez kura nav iespējama attīstība. 

 
     Novēlu, lai vasaras saules siltums 

       visu mācību gadu tiek saglabāts sirdī  
un dāsni dāvāts apkārtējiem, 

 un netrūkst gudrības,  
izturības tikt galā ar 

 jaunā 2022./2023. mācību gada 
 izaicinājumiem! 

 
Skolotāja Gunta Bokta 

 

 
 

 
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, sportisku, veselīgu un veiksmīgu 
2022./2023. mācību gadu! 

 
Skolotājas Iveta Kacēna,  

Sarmīte Keisele, Žanna Ivanova 
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... Lai sakrātā saules gaisma 
Man palīdz ik dienu, ik brīdi 

No iesāktā nenovērsties 
Un vienmēr teikt možu "Labrīt!" ... 

                                                   /M. Svīķe/ 
  

Lai jaunajā mācību gadā 
 daudzas radošas idejas 

 un aktīva sadarbība! 
 

Skolotāja Iveta Gabrāne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Sirsnīgi sveicieni  

jaunajā mācību gadā! 
Lai tas izdodas radošs un veiksmīgs! 

 
Skolotāja Ārija Žuga 

 
 
 
 

Kad vasara savu karsti ziedošo elpu sāk atvēsināt,  
kad labības vārpas dzelteni smagas liecas līdz dāsnajai zemei,  

dārzā asteres, gladiolas un lielziedu dālijas sacenšas savā krāsu daudzveidībā,  
kad mežmalā lēni bez steigas nokrīt pa dzeltenai lapai,  

kad virši, ietinušies savā lillajā apmetnī, sāk rudenīgi smaržot, 
kad pīlādžu ķekari deg ar sarkanu liesmu, 

kad septembris – ražas mēnesis, atvasaru solīdams, liek saņemt vasaras auglību, 
tad ar krāsainiem puķu klēpjiem nāk Zinību diena - jaunais mācību gada sākums. 

 
           Lai ir drosme, gribasspēks, pacietība veikt krietnus darbus,  

apgūt jaunas zināšanas, celt savu pašapziņu! 
 Lai radošām idejām bagāts, spēka, veselības 

        un izturības pilns 2022./2023. mācību gads! 
 

Direktores vietnieces Gunita Pugeja, Inga Duļbinska, Anita Langovska  
 

 


