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Rakstiņš 
        

Skolas mājaslapa http://balvupsk.lv/  
 

4.oktobris- Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena 
     Lai aktualizētu dzīvnieku aizsardzības tēmu, Balvu pamatskolā tika veidoti radošie darbi no dabas 
materiāliem, kā arī iekārtota izstāde skolas vestibilā. 
     Lai paša pieradināti mājdzīvnieki neatrastos uz 
ielas bezpalīdzīgā stāvoklī, pirms iegādājies 
dzīvnieku, atceries: 
- dzīvnieks nav mēbele vai skaistuma priekšmets, 

bet gan dzīva un just spējīga būtne, kas ik 
dienas prasīs Tavu uzmanību un rūpes visā tā 
dzīves garumā, tāpēc neiegādājies, to mirkļa 
iegribu vadīts. Dzīvnieks Tavā mājā ir ļoti 
atbildīgs lēmums, ko būtu jāsaskaņo ar 
pārējiem ģimenes locekļiem; 

-  gādā, lai Tavam dzīvniekam ir nodrošinātas 5 
pasaulē atzītās brīvības:  

 brīvība no slāpēm, izsalkuma un nepietiekama uztura; 
 brīvība no diskomforta apkārtējās vides dēļ; 
 brīvība no sāpēm, savainojumiem un slimībām; 
 brīvība izpaust savai sugai raksturīgo uzvedību; 
 brīvība no bailēm un nervozitātes. 

 

Pirmklasnieki pielaiko profesijas kopā ar SIA „Senda DZ” 
      Cilvēks nepiedzimst ar uzvedības kultūras iemaņām, tā ir pirmā mācība, kas iemācāma bērnam, 
tiklīdz viņš sāk lietot karoti. Galda kultūra ietver sevī prasmi uzklāt galdu dažādiem gadījumiem, 
pasniegt ēdienus, ēst piedāvātos ēdienus, uzvesties pie galda, ka arī ievērot savstarpējo cieņu pret 
galda biedriem. To visu Balvu pamatskolas pirmklasniekiem mācīja uzņēmumā SIA „Senda DZ”, ko 
bērni apmeklēja 7. un 8. oktobrī. 

 

     SIA „Senda DZ” telpās bērnus uzrunāja 
uzņēmuma īpašniece un vadītāja Dzintra 
Sprudzāne. Viņa pastāstīja, ka uzņēmumā 
nodarbina ap 50 cilvēkiem, viņas uzņēmums 
sniedz ēdināšanas pakalpojumus Balvu 
pamatskolā, Balvu Profesionālajā un 
vispārizglītojošajā vidusskolā, kā arī pašvaldības 
iestādē – pansionātā “Balvi”. Dzintrai Sprudzānei 
pieder ne tikai šis ēdināšanas uzņēmums – 
kafejnīca Balvu pilsētā, bet arī lieltirgotava un 
veikals Balvos, veikali Bērzkalnē, Briežuciemā. 

     Tad pirmklasnieki kopā ar pavāri- meistari Lilitu Bukovsku praktiski darbojās, uzklājot un 
noformējot svētku galdu. Skolēniem tika mācīts, kā pareizi jānoliek šķīvis, nazis un dakšiņa. Kopā ar 
pavārīti Lilitu pirmklasnieki pagatavoja skaistas ūdensrozes no salvetēm. Dzintra Sprudzāne ir 
Balvu novada uzņēmēja- novada lepnums. 

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju 
karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

http://balvupsk.lv/
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Oktobris- skolotāju mēnesis 
     Oktobris- dzeltenu, sarkanu, oranžu, brūnu lapu deja ar vēju, kad gaiss rūgteni smaržo, kastaņi 
un zīles ripo zem kājām.  
     Oktobris- Skolotāju mēnesis, jo tiek svinēta Skolotāju diena. Tā ir reize, kad skolotājiem sakām – 
paldies.  
     Uzrunājot pedagogu saimi, Balvu pamatskolas 
direktore L.Krištopanova uzsvēra, ka nav viegli 
būt skolotājam, jo reizē viņš ir gan kalps, gan 
valdnieks, kurš saka patiesību un atklāj melus, 
nereti slēpj asaras un vienmēr smaida pretī. 
     Savus skolotājus uzrunāja skolēnu Domītes 
prezidents Ervīns Tabors, katram uzdāvinot 
kastanīti, kuram piemīt liela pozitīva enerģija, kas 
stiprina un aizsargā. Veiksmei, laimei un veselībai 
katra skolotaja kabatā ieripoja pa kastanītim. 
     Prieku saviem skolotājiem dāvāja skolas 
skatuves runas pulciņa dalībnieki, bet ar muzikālu 
sveicienu pārsteidza Roberta Jēkaba māmiņa 
Astra ar māsu Aiju.  
 

Gada balva izglītībā – 2019 

 

     11.oktobrī Kubulu Kultūras namā notika 
ikgadējais Balvu un Baltinavas novadu Skolotāju 
dienas pasākums „Gada balva izglītībā 2019”, 
kurā tika sumināti labākie pedagogi dažādās 
nominācijās.  
     Nominācijai „Par inovācijām izglītības 
iestādes darbībā” Balvu pamatskolas saime 
pieteica skolotāju Sarmīti Kļansku, bet 
nominācijā „Par mūsdienīgu izglītības darba 
organizāciju un vadību” pretendēja Balvu 
pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā 
Gunita Pugeja. 

     Sarmīte Kļanska ir skolotāja, kurai pateicoties, skolā iemīļotas kļuvušas āra nodarbības, bet skola 
ieguvusi Mammadaba vēstnieces titulu, jo S.Kļanska ar saviem audzēkņiem piedalījās „Meža 
olimpiādē”, vides izglītības programmā „Izzini mežu”, Mammadaba vēstniecības pasākumā „Krustu 
šķērsu dabas pasaulē”. Skolotāja kopā ar audzināmo klasi ieguva Mammadaba Mācekļa diplomu.     
Skolotājas S.Kļanskas vadībā Balvu pamatskolas skolēni eksperimentē, ir piedalījušies Bērnu un 
jauniešu vides izglītības centra „Rīgas dabaszinību skola” jauno vides pētnieku forumā Rīgā.     
S.Kļanska ir eTwinning projektu īstenotāja, saņemot Nacionālo Kvalitātes sertifikātu. 
     Gunita Pugeja organizē mūsdienīgu izglītības darbu, to vada ne tikai Balvu pamatskolā, bet 
starpnovadu (Balvu, Baltinavas, Rugāju) līmenī. Viņa domā par starpnovadu metodiskā centra 
izveidi, ir sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja, aktīva projektu vadītāja. Pateicoties 
G.Pugejas iniciatīvai, Balvu pamatskola ir ieguvusi eTwinning skolas sertifikātu 2018-2019. 
Skolotāja ir eTwinning projektu īstenošanas mentors jaunajiem eTwinneriem. Tāpat G.Pugeja ir ESF 
projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā“ koordinatore Balvu pamatskolā, viņa popularizē 
skolas labās prakses piemērus pieredzes apmaiņas semināros visā Latvijā. G.Pugeja ir pirmā 
skolotāja Balvu novadā, kura vada robotikas pulciņu, palīdzot sākumskolas bērniem apgūt prasmes 
Makeblock robotiņu izveidē un Scratch vizuālajā programmēšanā. G.Pugejas vadībā skolēni 
piedalījās 12.Latvijas robotikas čempionātā. 
     Balvu pamatskola lepojas ar savām skolotājām Sarmīti Kļansku un Gunitu Pugeju, kura Skolotāju 
dienas pasākumā saņēma „Gada balvu izglītībā 2019” nominācijā „Par mūsdienīgu izglītības darba 
organizāciju un vadību”. 



BALVU PAMATSKOLAS AVĪZĪTE   Oktobris’ 2019 
 

Dzīvē supervaroņu nav! Drošība sākas ar Tevi! 
     Vairāku gadu garumā Balvu pamatskola ir Veselību veicinoša skola, kas sadarbojas ar Slimību 
profilakses un kontroles centru, saviem skolēniem dodot iespēju veselīgi domāt, dzīvot, mācīties un 
strādāt.       
     Atsaucoties Slimību profilakses un kontroles 
centra aicinājumam, Balvu pamatskolas 4.un 
5.klašu skolēni piedalījās izglītojošos 
pasākumos par traumu profilaksi. Pasākumu 
moto bija „Dzīvē supervaroņu nav! Drošība 
sākas ar Tevi!”  
     Pasākuma laikā skolēni uzzināja par traumu 
profilaksi, iespējamām traumu, jo īpaši galvas 
traumu, sekām un nepieciešamību lietot 
atbilstošu aizsargekipējumu aktīvās atpūtas un 
sporta laikā.   
    Kopā ar lektori Danu skolēni veica uzdevumu 
“Pret-traumu skola” un izmēģināja pareizi 
uzvilkt aizsargekipējumu, kā arī spēlēja spēli 
“Traumu detektors”, kuras laikā tika mudināti 
aizdomāties par traumu cēloņu un seku 
likumsakarībām.  
     Savas zināšanas skolēni novērtēja, izmantojot viedtālruņus un izspēlējot “Kahoot!” spēli. 
     Izglītojošā pasākuma noslēgumā skolēniem tika pastāstīts par iespēju piedalīties video konkursā 
“Dzīvē supervaroņu nav! Drošība sākas ar Tevi!”, kā arī katrs no dalībniekiem balvā saņēma kādu 
no trim atstarojošām uzlīmēm, ko pielietot ikdienā, lai sevi pasargātu un reizē atcerētos par 
iegūtajām zināšanām par traumatisma profilaksi. 
     Savukārt 6.klašu meitenes tikās ALWAYS lekcijā „Starp mums meitenēm!”, kur kopā ar lektori 
Marijannu pārrunāja personiskās higiēnas iemaņas. 
 

15.oktobris - Vispasaules Roku mazgāšanas diena 
     Atzīmējot Vispasaules roku mazgāšanas dienu, Balvu pamatskolā tika atgādināts, kā efektīvi un 
tīri nomazgāt rokas. Dienas garumā skolas vestibilā varēja noskatīties video, kurā Ziepju Burbulīte 
un Negantais Mikrobs aicina bērnus mazgāt rokas, parādot arī astoņus soļus pareizai roku 
mazgāšanai (https://www.mazgarokas.lv/video/macibu-video-par-roku-mazgasanu-36 ). 

 

     Savukārt 5.c klases skolēni devās uz pirmsskolas 
iestādi „Pīlādzītis”, lai iemācītu pareizu roku 
mazgāšanas procesu Balvu pamatskolas 
nākamajiem pirmklasniekiem. Tikšanās izvērsās 
par aizraujošu un jautru pasākumu gan mazajiem 
bērnudārzniekiem, gan 5.c klases skolēniem. 
     Pasākuma laikā skolēni izspēlēja 5.c klases 
skolnieces Guntras izveidoto pasaku par Burbulīti 
un Mikrobu. Tad visi kopā dziedāja, atdarinot 
dziesmas vārdus ar roku mazgāšanas kustībām, 
spēlēja dažādas rotaļas. 
     Lai roku mazgāšanas svarīgums bērniem paliktu 
atmiņā pēc iespējas labāk un ilgāk, Balvu 
pamatskolas piektklasnieki uz pašzīmētas rociņas 
uzrakstīja instrukciju, kā pareizi mazgāt rokas, lai 
neslimotu.  

     Mazie bērnudārznieki, saņemot roku mazgāšanas instrukciju, nonāca pie secinājuma, ka labāk 
draudzēties ar Burbulīti nekā Mikrobu. 

https://www.mazgarokas.lv/video/macibu-video-par-roku-mazgasanu-36
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Piektklasnieki skolā! 
     15.oktobra pēcpusdiena Balvu pamatskolas piektklasniekiem bija īpaša, jo viņi- 3 audzinātājas, 
24 meitenes un 39 zēni- svinēja piektklasnieku dzimšanas dienu, iededzot svētku tortē sveces.  
     Kopā tika izveidots 5.klašu tēls, izspēlēta 
spēle „Planšete”, nokārtots eksāmens, atbildot 
uz 9 āķīgiem jautājumiem. Tāpat piektklasnieki 
pārbaudīja savas latviešu valodas zināšanas, 
nosaucot alfabētu, un matemātiskās zināšanas, 
veicot darbības galvā un veidojot ģeometriskas 
figūras. Neizpalika arī sports, kad skolēniem 
bija jānostājas pēc auguma, dzimšanas dienas 
mēneša, datuma, pēc matu garuma. 
     Tā kā dzimšanas dienā skan laba vēlējumi, 
piekto klašu skolēni viens otram veltīja 
novēlējumus, aicinot būt izpalīdzīgiem, 
draudzīgiem, sportiskiem, apzinīgiem, 
neatlaidīgiem, smaidīgiem, gudriem, vārdu 
sakot, tādiem skolēniem, ar ko lepojas visa 
Balvu pamatskola.  
  

Grāmatu svētkos katram savu grāmatzīmi! 

 

     Gatavojoties Grāmatu svētkiem, 16.oktobrī 
Balvu pamatskolas bibliotēkā norisinājās 
tematiski- radošā meistarklase "Grāmatzīmes 
veidošana", kurā piedalījās 4.d un 4.a klases 
skolēni. Meistarklasi vadīja biedrības 
“Radošās Idejas” direktore Anita Kairiša. 
     Tematiski-radošā meistarklase tika 
īstenota ar Sabiedrības integrācijas fonda un 
Latvijas valsts budžeta atbalstu. Tās mērķi 
bija sekmēt starpkultūru dialogu, mazināt 
starpgrupu aizspriedumus, veicināt aktīvu 
saliedētu pilsonisko līdzdalību Latvijas 
sabiedrībā un nodrošināt etnisko kultūras 
mantojuma saglabāšanas pasākumu 
pieejamību. 

    Anita Kairiša uzsvēra, ka grāmata vienmēr ir interesants ceļojums un grāmatzīme ir grāmatmīļu 
galvenais ceļojuma atribūts, tāpēc meistarklases ietvaros katrs skolēns darināja pats savu 
grāmatzīmi, lai dotos jaunos piedzīvojumos! 
 

Karjeras nedēļā iepazīst nākotnes profesijas un prasmes 
     No 14. līdz 18. oktobrim 83 Latvijas pilsētās un novados norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau 
septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.  
     Atsaucoties Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes karjeras konsultantes 
aicinājumam, arī Balvu pamatskolas skolēni piedalījās Karjeras nedēļā, rakstot un zīmējot profesijas 
un piedaloties radošajā konkursā „Profesijas dzejoļos”. 
     Konkursam tika iesniegti 33 dzejoļi, no kuriem var secināt, ka Balvu pamatskolā mācās nākamie 
ārsti, pavāri, frizieri, skolotāji, celtnieki, karavīri, robežsargi, mākslinieki, policisti, kuģu kapteiņi, 
sētnieki, maiznieki, biznesmeņi, galdnieki, tatoo meistari. 
     Visi dzejoļi ir apkopoti un iesieti grāmatiņā, ar ko var iepazīties skolas bibliotēkā. 



BALVU PAMATSKOLAS AVĪZĪTE   Oktobris’ 2019 
 

Domāt. Darīt. Zināt. Jeb laimīgs skolēns laimīgā pasaulē 
     16.oktobrī Balvu pamatskolā notika vecāku kopsapulce, kurā piedalījās projekta Skola2030 
eksperte Edīte Kanaviņa. Tā kā 2020.gada 1.septembrī 1., 4., 7.klašu skolēni uzsāks īstenot jaunu 
pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmas, uz kopsapulci tika aicināti arī 
pirmsskolu audzēkņu vecāki, kā bērni nākošgad uzsāks skolas gaitas 1.klasē. 
     Edīte Kanaviņa uzsvēra to, ka kompetencēs balstīts mācību saturs balstās uz zināšanām, darīšanu 
un domāšanu jeb sarunu ar bērniem par to, kā notiek mācīšanās. 
     Projekts paredz, ka skolēns skolā mācās, rada, līdzdarbojas un dzīvo. E.Kanaviņa klātesošos 
iepazīstināja ar izmaiņām mācību stundu plānā 4. un 7.klasē, uzsverot, ka mācību saturs veidojas no 
vērtībām/tikumiem, pamatkompetencēm un caurvijām. Tāpat eksperte pamatoja, kāpēc skolā labāk 
īstenot izglītības posmus 1.-3.klase, 4.-6.klase. 
     Pašlaik daudz tiek domāts par pašvadību, ko saprotam kā sociāli emocionālo mācīšanos un 
mācīšanos mācīties. E.Kanaviņa aicināja vecākus runāt ar saviem bērniem par to, kā saprast un 
vadīt savas emocijas, izvirzīt un sasniegt pozitīvus mērķus, izjust un izrādīt empātijas pret citiem, 
veidot un uzturēt pozitīvas attiecības, risināt problēmas un pieņemt atbildīgus lēmumus. Tika 
runāts par fiksētu un uz izaugsmi vērstu domāšanu. Notika diskusija par vērtēšanu, atgriezeniskās 
saites nepieciešamību.  
      Kā uzsvēra eksperte, mēs visi gribam, lai mums ir laimīgs skolēns laimīgā pasaulē, ko radām 
mēs- skolotāji un vecāki. Labākais, ko saviem bērniem var dot vecāki, ir laiks- laiks sarunām un 
kopā būšanai.      
 
 

Balvu pamatskola kopā ar Balvu Centrālo bibliotēku svin 
Grāmatu Svētkus 2019 

 

     18.oktobrī Balvu pamatskolā 
tika svinēti Grāmatu svētki, kad 
uz svētku atklāšanas pasākumu 
ieradās pasākuma organizatori- 
Balvu Centrālās bibliotēkas 
darbinieki, SIA “Apgāds Zvaigzne 
ABC” valdes priekšsēdētāja Vija 
Kilbloka, dažādu grāmatu autori 
un ciemiņi. 
     Pasākuma atklāšanā 2.d klases 
skolniece Evelīna iepriecināja 
klātesošos ar novadnieka 
A.Slišāna dzejoli par laimīti. 
     Rakstniekus, grāmatu autorus 
un citus klātesošos ar dziesmu, kā 
arī aktīvu rotaļu noslēgumā, 
priecēja folkloras kopa “Upīte”.   

     Dienas gaitā 1.un 2.klašu skolēni tikās ar rakstnieci Zani Raičenoku-Raišonoku, lai kopā iepazītos 
ar sivēnmeiteni Bertu, kas vēlējās kļūt par princesi.  5.klašu skolēni ar rakstnieku Dzintaru Tilaku 
diskutēja  par pakaļdzīšanos un zagļu ķeršanu, nakšņošanu neparastās vietās, par piedzīvojumiem 
un satiktiem cilvēkiem. 
     Pasākuma noslēgumā Balvu pamatskolas skolotāji piedalījās sarunā par disleksiju. To vadīja 
Andra Vabale, RSU rehabilitācijas katedras docētāja, audiologopēds, Eva Birzniece, Latvijas 
Disleksijas valdes priekšsēdētāja, Evija Gulbe, rakstniece, skolotāja, mamma. 
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# CodeWeek 2019 „Programmēt – tas ir vienkārši un 
interesanti!” Balvu pamatskolā 

     Lai rosinātu interesi par programmēšanu, no 2019. gada 5. līdz 20. oktobrim notika Eiropas 
Savienības Programmēšanas nedēļa jeb #CodeWeek, kas guvusi plašu popularitāti ne tikai Eiropā, 
bet visā pasaulē. Šogad dažādas programmēšanas aktivitātes noritēja arī Balvu pamatskolā. 
    No 14.oktobra līdz 18.oktobrim 1. klašu skolēni darbojās ar planšetēm, apgūstot aplikāciju 
„Coding for kids”, tā palīdzot burvīgajām ugunsdzēsēju mašīnītēm saplānot ceļu līdz ugunskuram. 
     Savukārt 2. klašu skolēni apguva 
aplikāciju „ScratchJr” un aizrautīgi 
programmēja izvēlēto tēlu kustības. 
     Robotikas pulciņa 3.klašu skolēni 
veidoja nelielas animācijas Scratch 
vizuālās programmēšanas valodā, 
apgūstot prasmi tēliem – „gariņiem” 
programmēt kustību, skaņu, fonu, 
tādejādi liekot tiem jautri dejot. 
Robotikas pulciņa 4.klašu skolēni 
programmēja tiešsaistes spēles 
„Labirints”, kuras apkopotas Scratch 
vietnē CodeWeekBP, lai tās varētu 
izspēlēt arī citu klašu bērni (to jau 
darīja 1.-2.klašu skolēni un atzina, ka 
dažas spēles prasa lielu uzmanību un 
pacietību).   
     Savukārt Robotikas pulciņa 5.klašu skolēni ar lielu lepnumu un atbildības sajūtu demonstrēja 
mazākajiem savus izveidotos Fotorobotus, kas pagatavoti no MakeBlock Ultimate 2.0 robotikas 
komplektiem. Turklāt jaunāko klašu skolēni ar prieku izmantoja iespēju pašiem likt kustēties 
robotiņiem.  
     Programmēšanas pamatu apgūšana un robotu konstruēšana Robotikas pulciņa ietvaros 
turpināsies visu mācību gadu, ik pa brīdim ar paveikto iepazīstinot skolasbiedrus. 
 

 
Tehnoloģiju gads Balvu pamatskolā 

     2019./2020.mācību gads Latvijā pasludināts par Tehnoloģiju gadu, un tas ļauj skolēniem īstenot 
dažādas ar informācijas tehnoloģijām saistītas aktivitātes. Tā kā digitālās kompetences un digitālā 
vide ir neatņemama nākotnes sastāvdaļa visās dzīves jomās, arī Balvu pamatskola „iet kopsolī ar 
laiku”, jau sākumskolā parādot tehnoloģiju iespējas no dizaina līdz programmēšanai, no 
algoritmiskās domāšanas līdz kreativitātei. Iesaistoties Valsts izglītības satura centra iniciatīvā- 
Tehnoloģiju gads jeb turpinot īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai”, Balvu pamatskolā 2019./20.m.g. paveras jaunas iespējas darboties ar tehnoloģijām- 
planšetēm, datoriem, displejiem un robotiņiem. 
      Tehnoloģiju gada ietvaros Balvu pamatskolā skolēnos interesi par datoriku un programmēšanu 
rosina direktores vietnieces Inga Duļbinska un Gunita Pugeja, kuras spēj aizraut, kuras zina, kā 
jaunas zināšanas iemācīt vienkārši un saprotami. 
      Pateicoties I.Duļbinskai un G.Pugejai, Balvu pamatskola pievienojas Eiropas Savienības 
rīkotajiem pasākumiem- Programmēšanas nedēļai jeb #CodeWeek un Starptautiskajam 
informātikas konkursam 5.-12. klases skolēniem Bebr[a]s (Bebrs). 
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   Tehnoloģiju gada ietvaros skola ir piesaistījusi jaunu speciālistu Valteru Kaņepi, kurš kā laborants 
palīdzēs apgūt digitālās fotogrāfijas un datorgrafikas pamatus. Te jāpiebilst, ka V.Kaņepe jau veicis 
pirmos darbiņus ar skolēniem, palīdzot nofotografēt skaistākos Balvu skatus, ko skolēni  jau 
iesūtījuši Latvijas skolu jaunatnes fotokonkursam „Mana zeme skaistā”. 
     Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Balvu pamatskolā šajā 
mācību gadā ar 1.klašu skolēniem latviešu valodā, matematikā un dabaszinībās vienlaikus darbojas 
2 pedagogi, kas ir jauns izaicinājums ne vien skolēniem, bet arī skolotājiem. 
     Tehnoloģiju gada ietvaros skolēniem būs pieejamas arī speciālā pedagoga, psihologa un logopēda 
nodarbības. 
 

 

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi 
„Mācīšana un Mācīšanās lietpratībai sākumskolā” 

     2019.gada 22.oktobrī Balvu pamatskolā notika pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 
kursi „Mācīšana un Mācīšanās lietpratībai sākumskolā”, kuros piedalījās 36 sākumskolas skolotājas 
no Balvu pamatskolas, Stacijas pamatskolas, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles, Bērzpils 
vidusskolas, Tilžas vidusskolas, Baltinavas vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas, Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas. 
     Kursus vadīja Balvu pamatskolas direktores vietniece, Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu 
apvienības sākumskolas jomas koordinatore Gunita Pugeja.  Kursu galvenais mērķis bija iepazīties 
ar VISC projekta „Kompetenču pieejā balstīta mācību satura” ietvaros Skola2030 izstrādātajiem 
mācību priekšmetu programmu, mācību līdzekļu paraugiem. 21.gadsimtā mācīšanās mērķis nav 
iegūt daudz zināšanu, bet - iemācīties domāt, ko ar tām iesākt ikdienas dzīvē, tāpēc svarīgi ir 
skolēniem iemācīt saistīt zināšanas ar apkārtējās vides parādībām, kā arī darboties praktiski. Līdz 
ar to kvalitatīvā mācību stundā tiek izvirzīti skaidri mācīšanās mērķi un pārdomāti uzdevumi, kā arī 
iespēja gūt jēgpilnu atgriezenisko saiti. Veicot ne tikai individuālus uzdevumus, bet arī strādājot 
pāros un grupās, tiek attīstīta skolēnu prasme sadarboties un vienlaikus dalīšanās ar pieredzi un 
zināšanām. 
     Skolotāji, praktiski darbojoties, 
apguva dažādas mācīšanas un 
mācīšanās metodes, idejas pāru un 
grupu darbam, diferencētajai pieejai 
dažādos mācību priekšmetos, izmantoja 
iespēju darboties ar planšetdatoriem. 
Skolotāji atzinīgi vērtēja iepazīšanos ar 
matemātikas, dabaszinību, dizains un 
tehnoloģijas programmu piemēriem, 
atbalsta materiāliem, Solo taksonomijas 
dziļās mācīšanās 4 līmeņu uzdevumiem. 
Jaunā priekšmeta „Dizains un 
tehnoloģijas” saturā uzsvars no 
konkrēta priekšmeta izgatavošanas ir 
pārcelts uz dizaina procesa apguvi. 
Aktīvi darbojoties, kursu dalībnieces 
pārliecinājās par to, ka skolēnam pašam 
ir ļoti svarīgi iemācīties un darboties 
pēc dotajām instrukcijām.  
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Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā 
     No 23.līdz 25.oktobrim Balvu pamatskolas pedagogi projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” ietvaros apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
programmu “Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā”, ko vadīja Anita Malinovska, 
Aleksandrovas pamatskolas direktore.  Balvu pamatskolā ciemojās arī Valsts izglītības satura centra 
speciāliste izglītības jautājumos Indra Lipene, kura uzsvēra, ka ASUMP (atbalsts skolēnu uzvedībai 
mācīšanās procesā) programmas vadītāja ir Ilona Brūvere, M.Ed., M. Ed. Admin., B.A., Dip. Ed., Grad 
Dip. Special Ed., Grad Dip. Expressiveand Performing Arts, kas dzīvo un strādā Austrālijā. 

 

    3 dienu garumā Balvu pamatskolas 
pedagogi izzināja programmu, kas izveidota, 
balstoties uz zinātniskajiem pētījumiem un 
skolotāju pieredzi, strādājot ar skolēniem, 
kuru uzvedība negatīvi ietekmē gan pašu, gan 
citu skolēnu mācīšanās procesu. Programma 
ietvēra trīs atšķirīgus moduļus, kas sadalīti 10 
semināros, lai pilnveidotu skolotāju 
kompetenci strādāt ar skolēniem, kuriem 
vajag atbalstu ar uzvedību skolā un klasē. 
     Katrā no moduļiem tika risināta kāda 
problēmu joma, kas ir nozīmīga pedagogiem. 
Vispirms tika pētīts, kā var savienot 
informāciju, kas iegūta no zinātniskiem 
pētījumiem, ar pedagogu personiskajiem 
uzskatiem par uzvedību savā klasē. Tieši šī 
iemesla dēļ skolēnu uzvedības teorijas bieži 
nesniedz gaidīto rezultātu. 

       Tad tika uzlabota pedagogu izpratne par to, kā iegūt informāciju par skolēnu uzvedību un to 
izmantot, lai sagatavotu uzvedības korekcijas modeli tiem skolēniem, kuriem nepietiek ar 
vispusīgām pieejām. Programmu noslēdza iedziļināšanās skolēnu noturīgumā un izturībā 
(resilience), ko ietekmē pedagogu uzskati un rīkošanās klasē, kā arī citu skolēnu uzvedība un 
ģimenes apstākļi. Programmas ietvaros bija dota iespēja izmēģināt dažādus veidus, kā palīdzēt 
skolām iesaistīt visus pedagogus sekmīgā plānošanā, kas palīdzēs novērst nevēlamo uzvedību un 
uzlabot klases un skolas psiholoģisko “klimatu”. 
 

Tiekas, lai dāvātu siltumu 
    Atsaucoties Balvu novada pašvaldības Izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldes aicinājumam, 25.oktobrī 
Balvu muižā tikās savas aktīvās darba gaitas beigušie 
pedagogi, lai pabūtu kopā, padalītos atmiņās un baudītu 
tieši viņiem sarūpētu svētku programmu- Tilžas 
jauniešu iestudētās lugas „Maija un Paija” fragmentu, kā 
arī piedalītos Izglītības pārvaldes komandas vadītajās 
stundās. Šo pedagogu vidū bija arī 10 Balvu 
pamatskolas skolotājas, tostarp bijušās skolas 
direktores Ņina Semjonova un Jevgēnija Gusakova. 
Kopā ar savām skolotājām pasākumā piedalījās Balvu 
pamatskolas direktore Larisa Krištopanova un 
direktores vietniece Ingrīda Pilāte.  
    Tikšanās laikā muižas zāle pildījās ar siltumu, labestību, sirsnību, ko izstaroja Skolotāji, kuri savu 
mūžu, savu labāko dzīves pieredzi un zināšanas atdevuši Balvu pamatskolai. 
                         Paldies Jums, Skolotāji! Paldies par to dzīvesgudrību, ko izstarojat! 
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 Hola España! 
     No 19.līdz 23.oktobrim Balvu pamatskolas skolotājas Inga Bukša, Edīte Mača un Ingrīda 
Paršinova devās vizītē uz Spāniju ERASMUS+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās 
partnerības projekta „Improving (internationally) the delivery of mathematics” ietvaros.  
      Balvu pamatskola projektu „Improving (internationally) the delivery of mathematics” īsteno jau 
otro gadu, un uz tikšanos bija ieradušās visas projektā iesaistītās valstis – Polija, Čehija, Bulgārija, 
Zviedrija, Spānija un Lielbritānija. Tikšanās mērķis bija dalīties pieredzē par matemātikas 
mācīšanas metodiku katrā no valstīm, lai paplašinātu savu redzesloku par izglītības sistēmu Eiropā. 
Šoreiz akcents tika likts uz motivācijas veidošanu skolēnos, meklēti jauni veidi, kā motivēt un 
iesaistīt skolēnus, lai veiksmīgi tiktu apgūta mācību viela. Katrai no valstīm bija uzdots mājas darbs 
– filmiņa, kurā attēloti 5 motivācijas veidi vai paņēmieni, kā iesaistīt skolēnus efektīvā mācību 
procesā.  
     Balvu pamatskolas skolotājas dalījās ar šādām 5 motivācijas veidošanas metodēm, ko bija 
aprobējušas savā skolā: 
1) IT pielietošana stundās, piemēram, balsošanas pultis. Tas palīdz aktivizēt skolēnu izzinošo 
darbību, veidot labvēlīgu mācību vidi, kas rosina komunikāciju un stimulē līdzdarbošanos. 
2) Veselīga sacensība un konkurence skolēnu vidū palīdz pilnveidot prasmi darboties komandā, 
pieņemt uzvaru un arī prasmi piekāpties, pieņemt otra panākumus un priecāties par tiem. 
3) Pozitīvas, atbalstošas un cieņpilnas attiecības, to veidošana klasē. Ir svarīgi ieklausīties bērnos. 
Tas iemāca skolēnus būt atbildīgiem, iemāca patstāvīgi domāt, analizēt, pieņemt pareizus lēmumus. 
4) Zināšanu praktisks pielietojums, piemēram, spēle “Atrodi pazudušos uzdevumus, atrisini tos un 
atkodē vārdu!”. Katram ir iespēja pielietot esošās zināšanas, veicot uzdevumus savā tempā jeb 
notiek mācību procesa individualizācija un diferenciācija. 
5) “Komplimentu spēle”, uzsverot pozitīvās lietas skolēnu raksturā un uzvedībā. Ir svarīgi redzēt un 
pazīt skolēna dzīvi kopumā. Mūsu audzēkņi nav tikai labas atzīmes vai sasniegumi, bet arī attiecības 
ar klasesbiedriem, hobiji un citas aktivitātes viņu dzīvē. Pielietojot šādu motivācijas metodi, skolēni 
mācās dzīvot gudri, apgūst svarīgas dzīves prasmes – izpalīdzību, piedošanu, rūpes vienam par 
otru, efektīvu komunikāciju, spēju pieņemt otru un prasmi risināt problēmas. 
     Vizītes laikā bija iespēja redzēt arī 
citu valstu veidotās filmiņas un iespēja 
darboties praktiski matemātikas 
profesora, trenera Noe Carrero Torres 
darbnīcās un izmēģināt jaunas 
tehnoloģijas. Viņš savu pieredzi 
ieguvis tādās valstīs kā ASV, Itālija un 
Spānija. Profesors uzsvēra, ka ir svarīgi 
stundās lietot jaunās tehnoloģijas, bet 
tajā pašā laikā skolēniem ir ļoti 
vajadzīga skolotāju un vecāku 
uzmanība, iedrošinājums un humora 
izjūta.  
     Lai labāk iepazītu Spānijas izglītības 
sistēmu, skolotājiem bija iespēja 
aplūkot gan izglītības iestādes, gan 
mācību līdzekļus, gan arī vērot mācību 
procesu stundās.  
      Neizpalika arī izglītojošas ekskursijas uz Medina Azahara (UNESCO pasaules kultūras 
mantojuma objekts), ceturto lielāko Spānijas pilsētu Kordabu, mošeju un katedrāli La Mezquita de 
Córdoba, starptautisku kompāniju “Gráficas Tomelloso”, kas nodarbojas ar etiķešu dizainu un 
ražošanu, 16.gadsimtā celtām dzirnavām Campo de Criptana. 
     Noslēdzot ceļojumu un iepazīstoties ar Eiropas valstu pieredzi, Balvu pamatskolas skolotājas 
secināja, ka Balvu pamatskola ir viena no labākajām skolām pasaulē, kur ir milzīgs mācību līdzekļu 
klāsts un resursi, ļoti sakopta un draudzīga vide.   
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Dabaszinību stunda kopā ar Ņikitu 
    29.oktobrī Balvu pamatskolā ar 4.-9.klases skolēniem tikās Ņikita, kurš pārstāvēja SIA „Zinātnes 
teātris”. Programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros Ņikita skolēniem vadīja dabaszinību stundu, 
ko pats dēvēja par zinātnisko šovu „Latvijas ķīmijas attīstība”. Nodarbību  mērķis bija bērniem radīt 
pozitīvu priekšstatu un mīlestību pret zinātni, kā arī ielikt pamatus ķīmijā, kas noderēs gan skolā, 
gan vēlāk arī dzīvē, jo kopā tika atkārtotas ķīmiskās formulas, kā arī runāts par drošību, darbojoties 
ar dažādām ķīmiskām vielām. Skolēni mācījās darot, caur savu personīgo pieredzi un 
eksperimentiem, kas ļāva apzināties un izprast likumsakarības. 
     Kā atzina skolēni, tas bija priekšnesums, 
kas padarīja dabaszinību stundu par īpašu, 
jo skolēni ne tikai atkārtoja, cik gaisā ir 
skābekļa un slāpekļa, bet Ņikitas vadībā 
pagatavoja kolu un ēda slāpeklī saldētas 
kukurūzas nūjiņas.  
      Ņikita skolēniem ļāva aptaustīt, 
pasmaržot un pat nogaršot. Tas ir ļoti 
svarīgi ne tikai, lai nostiprinātu zināšanas, 
bet arī lai radītu interesi par zinātni, īpaši 
ķīmiju, jo nodarbības bija gan aizraujošas, 
gan izzinošas, kā arī radīja interesi par 
zinātni un motivēja patstāvīgi izzināt dabas 
un inženiertehniskās zinātnes. 

 

 

eTwinning projekts "School in former times - school nowadays" 
  iegūst Eiropas Kvalitātes sertifikātu  

 

     30.oktobrī Balvu pamatskola saņēma patīkamu 
ziņu no eTwinning komandas.  
     Skolotājas Ilonas Melnes un viņas audzināmās 
klases skolēnu pagājušajā mācību gadā veiktais 
eTwinning projekts "School in former times - school 
nowadays" apbalvots ar Eiropas Kvalitātes 
sertifikātu. Eiropas kvalitātes sertifikāts ir otrais 
panākumu apliecinājums, kas parāda, ka projekts ir 
izpildījis noteiktus Eiropas standartus.  

      To piešķir Centrālais atbalsta dienests (CAD) skolotājiem projektā: kuru pēc izvērtēšanas 
procesa Eiropas kvalitātes sertifikātam ierosinājis vismaz viens nacionālais atbalsta dienests, 
un kurā vismaz divi partneri ir saņēmuši nacioālo kvalitātes sertifikātu. Eiropas Kvalitātes 
sertifikāts tiek pasniegts reizi gadā un to saņēmēju sarakstu ir iespējams apskatīt eTwinning 
portālā https://www.etwinning.net/lv/pub/newsroom/highlights/schools-awarded-the-
european-.htm    
 

Riti, riti, kamolīti… 
     Šogad Krišjāņa Barona dzimšanas dienas nedēļa Balvu pamatskolā bija īpaši rosīga, jo skolēni 
darbojās kopā, ritinot tautasdziesmu kamolīti. 
     Tautasdziesma „skrēja” maratonu no 1.līdz 9.klasei, lai 8.novembrī, kad Balvu pamatskolā notiks 
starpnovadu Tautasdziesmu maratons, izskanētu pašas skaistākās dainas, kas būs dāvana mūsu 
dzimtenei 101.dzimšanas dienā.   
     Kopīgi radītais un izdzīvotais Tautasdziesmu maratons, kad skolas bibliotēkā tikās labākie dainu 
skandētāji, apliecināja mūsu garaspēku, jo mazās, bet tik viedās četrrindes tika celtas gaismā.  
     Gaidot Latvijas 101. dzimšanas dienu, ikvienam no mums vēlam noticēt, ka nākotne ir gara 
mantās, arī latviešu folklorā - tautasdziesmās, ticējumos, teikās, pasakās un tradīcijās. 
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