
 
 

LABAIS DARBS 2019/2020 
 

skolas nosaukums un klase 
 
11.februāri Balvu pamatskolas, 6.b klases skolēni īstenoja savu iecerēto “Labo darbu”. 
Labā darba iecere – apciemot, iepriecināt un pateikt “PALDIES”  vārdus iestādēm Balvu pilsētā, 
kas ikdienas nodarbojas ar palīdzību cilvēkiem. Un ciemošanās nav iedomājama bez cienasta. 
Klases mērķis bija pašiem sacept keksiņus un sacienāt 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 – VUGD, Valsts 
policiju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Gāzes avārijas dienestu. 112 
numurs ir sazvanāms 24 stundas diennaktī, un zvans ir bez maksas. 2019. gadā kopumā 
apstrādāts vairāk nekā viens miljons saņemto 112 zvanu. 
6. b klases skolēniem un arī vecākiem otrdienas rīts sākās ar plānošanas un rēķināšanas 
darbiem. Bija svarīgi apzināt, gan vajadzīgās izejvielas, gan produktu daudzumu un izdevumus. 
Tika plānots sagatavot ap 200 keksiņus, tāpēc skolēni sadalījās 2 grupās un ar lielu jaudu 
darbojās 2 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.” 
Šodien, 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 arī 6.b klases vecākiem, kas palīdzēja un aktīvi iesaistījās šī labā darba 
īstenošanā! 
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Izglītības iestāde un klase  :  Balvu pamatskola, 6.b klase 


