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Rakstiņš 
        

Skolas mājaslapa http://balvupsk.lv/  
 

Nekad neko nevar zināt, pirms ceļojums nav sācies! 
Kārto savu mugursomu un dodies uz skolu! 

     Zinību dienā Balvu pamatskolas pagalmā pulcējās 
gan skolēni, gan viņu vecāki, vecvecāki un skolas 
darbinieki, lai kopā svinētu jaunā mācību gada 
sākumu. Īpašs šis 2.septembris bija 74 pirmo klašu 
skolēniem, kuri sāka savas mācību gaitas Balvu 
pamatskolā. 
     Pasākumu vadīja skolas Domītes prezidents 
Ervīns ar māsu Evelīnu, skolas saimi uzrunāja skolas 
direktore Larisa Krištopanova, kā arī pirmklasniece 
Paula ar savu māmiņu. 
     Gan mazos pirmklasniekus, gan arī pārējos 
pamatskolas audzēkņus sveica Balvu novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, 
novēlot ar zinātkāri kāpt zinību kalnos, bet skolas 
kolektīvam – ar vislielāko atdevi savas zināšanas 
nodot mūsu bērniem, jo viņi ir tie, kas veidos 
nākotni un stipru un gudru mūsu tautu. Savukārt 
vecākiem tika vēlēts palīdzēt savām atvasēm un 
izprast bērnu vajadzības.  

 

     Veiksmi un izturību jaunajam mācību 
gadam vēlēja arī prāvests Mārtiņš Klušs un 
mācītājs Mārtiņš Vaickovskis. “Prieks, ka 
Balvu pamatskola vienmēr ir bijusi atvērta 
garīgajām zināšanām, lielajai gudrībai, kas nāk 
no augšienes. Arī šodien mēs varam izlūgties 
Dieva žēlastību visai mūsu sabiedrībai, skolas 
saimei. Lai visiem viss izdodas, lai, tāpat kā šī 
diena ir skaista un saulaina, arī turpmāk, kad 
līs lietus un snigs sniegs, mēs nepazaudējam 
prieku savās sirdīs,” teica M. Vaickovskis. 
     Bet M.Klušs aicināja novērtēt to, kas skolā 
ir dots, ko dāvā pilsēta – mūzikas, mākslas un 
sporta skolu: “Ejot uz priekšu, paņemiet visu 
iegūto sev līdzi, lai veidotu savu dzīves ceļu! 
Protams, arī Dieva svētību. Lai veicas!” 

     Pēc Zinību dienas pasākuma vecāki pulcējās sporta zālē, kur viņus uzrunāja Skolas Domes 
priekšsēdētāja Eva Smirnova, skolas psihologs Ingrīda Vinceviča, skolas sociālais pedagogs Elga 
Kondratjeva un skolas direktore Larisa Krištopanova, aicinot gan savās- vecāku mugursomās, gan 
savu bērnu mugursomās ielikt mīlestību un ticību, vēlmi darboties un enerģiju, sapratni un izturību, 
gatavību sadarboties un mācīties ar bērniem, kļūdīties un pilnveidoties, lai kopā dotos 
2019./2020.mācību gadā. 
 

http://balvupsk.lv/
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Alternatīvā diena „Manas, tavas vērtības un tikumi” 
     3.septembrī Balvu pamatskola strādāja 
pēc īpaša stundu saraksta. Stundā 
„Satikšanās prieks” skolēni dalījās par 
piedzīvoto vasarā, kā arī pārrunāja skolas 
iekšējās kārtības noteikumus, evakuācijas 
plānu. Tiekoties ar policijas pārstāvi Ilmāru 
Vizuli, skolēni pārrunāja gan ceļu satiksmes 
noteikumus, ejot uz skolu, gan uzvedību 
sabiedriskās vietās. 
     Skolēni tikās ar skolas vadību, kā laikā 
direktore L.Krištopanova ar skolēniem 
pārrunāja skolēna tiesības un pienākumus, 
direktores vietniece G.Pugeja atgādināja par 
Balvu pamatskolas mācību sasniegumu 
vērtēšanas kārtību, bet direktores vietniece 
I.Pilāte uzsvēra skolas vērtības- piederību, 
sadarbību, atbildību, kā arī runāja par 12 
tikumiem, kam ikdienā jāpievērš uzmanība.  

 

    
     I.Pilāte skolēniem stāstīja 
pasaku par zīmuli, uzsverot 5 
īpašības: 
     1. TU esi spējīgs uz lielām 
lietām, bet TU nekad nevari 
aizmirst, kas labi, kas slikti. 
     2. Šad un tad zīmulim jāpārstāj 
rakstīt un jālieto asināmais. Tas 
liek zīmulim mazliet ciest, bet 
pēc tam tas ir daudz asāks. Tāpat 
arī TEV ir jāmācās paciest savas 
neveiksmes, jo tas TEVI padarīs 
par labāku cilvēku. 
     3. Zīmulis mums vienmēr ļauj 
lietot dzēšgumiju, lai izdzēstu 
katru kļūdu. Tas nebūt nenozīmē, 
ka labot kaut ko ir slikti, tas 
mums palīdz turēties uz taisnības 
ceļa. 
     4. Nav svarīga koka āriene, bet 
gan grafīts zīmuļa iekšpusē, 
tāpēc vienmēr pievērs uzmanību 
tam, kas notiek TEVĪ. 
     5.Katrs zīmulis atstāj pēdas. 
Atceries, ka viss, ko TU savā 
dzīvē dari, atstāj pēdas, tāpēc 
mēģini būt apzinīgs katrā savā 
rīcībā. 

Lai mums kopā drošs un 
veiksmīgs jaunais 

2019./2020.mācību gads! 
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Atkalredzēšanās prieks, dzeja, valoda 
     Septembra otrā nedēļa Balvu pamatskolā noritēja ar 
devīzi “Atkalredzēšanās prieks, dzeja, valoda”, kad tiek 
apvienoti vairāki svarīgi notikumi ne vien skolā, bet visā 
Latvijā un pasaulē. Tie ir Dzejas dienas un UNESCO 
Starptautiskā Lasīt un rakstītprasmes diena. 
     Jāpiebilst, ka septembris jau vairāk nekā 50 gadus ir 
dzejas mēnesis, jo tieši šajā laikā tiek svinēta dzejnieka 
Raiņa dzimšanas diena un visā Latvijā notiek "Dzejas 
dienas". 
     Bet kopš 1966. gada 8.septembrī tiek atzīmēta 
Starptautiskā Lasīt un rakstītprasmes diena, kad visi tiek 
aicināti pievērst lielāku uzmanību lasītprasmei, 
rakstītprasmei un aktivitātēm, kas to veicinātu.  

 
     To visu ņemot vērā, šogad katra klase saņēma uzdevumu- izvēlēties savas klases TOP dzejoli, 
rokrakstā to uzrakstīt, zīmēt tā ilustrāciju, noformēt uz A3 lapas. 
     Kad skolēnu darbi tika izlikti apskatei, ikviens skolēns un skolas viesis iesaucās: “Es sajūtu 
rudeni dzejā!” 
 

 

Olimpiskā diena 2019 
 

 

     20.septembrī visā Latvijā, arī Balvu 
pamatskolā, norisinājās tradicionālā 
“Olimpiskā diena 2019”. 
    Pulksten 10.05 Balvu pamatskolas saime 
pulcējās uz rīta vingrošanu, ko vadīja 
skolotāja Žanna Ivanova kopā ar 3.klašu 
meitenēm. Viņu vadībā skolas saime izpildīja 
vingrojumu kompleksu, kas paredzēts 
izglītojošo mācību iestāžu 1. - 12.klašu 
bērniem un jauniešiem, kā arī ikvienam 
interesentam, kurš piedalās „Olimpiskajā 
dienā 2019”. 
     Pirms rīta vingrošanas skolas direktore 
Larisa Krištopanova atgādināja, ka Olimpiskā 
diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik 
gadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā 
daļa nacionālo Olimpisko komiteju piecos 
kontinentos izmanto šo iespēju, lai 
popularizētu Olimpiskās vērtības – izcilību, 
draudzību, cieņu. 
        Ar “Olimpisko dienu 2019” Balvu 
pamatskola iesāk dalību “Eiropas Sporta 
nedēļas” pasākumu programmā, skolā 
novadot sporta dienu „Nāc un vingrot sāc!” 
24.septembrī. 
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Ceļā uz kompetenču pieejas īstenošanu  
kopā ar kuratori Edīti Kanaviņu 

     24.septembrī Balvu pamatskolā ciemojās ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 
kuratore Edīte Kanaviņa. 
     Balvu pamatskola ir iesaistīta projektā Skola 2030 un skolotāju saime nopietni gatavojas īstenot 
kompetenču izglītības pieeju skolā. Par to liecina radošais mācību process - skolotāji nebaidās 
eksperimentēt un meklē jaunas metodes un darba formas.  
     Šajā mācību gadā Balvu pamatskolas metodiskais darbs tiek organizēts sadarbībās grupās, kurās 
apvienojās dažādu priekšmetu skolotāji. Kopā ar kuratori tika diskutēts, kā šo savstarpējo 
mācīšanos veikt labāk.  
     Tā kā Balvu pamatskola ar nākamo mācību gadu būs sākumskola, E.Kanaviņa pamatoja, kāpēc 
mācību satura apguvi labāk veikt trīs gadu posmos: 1.-3.klase, 4.-6.klase. Daudz tika diskutēts par 
skolēnu motivāciju mācīties un pašvadītu mācīšanos, kas cieši saistās ar skolēnu uzvedību, jo, 
palīdzot skolēniem būt sekmīgiem un disciplinētiem, tiek panākta skolas darba kvalitātes 
uzlabošanās. 
     Te jāpiebilst, ka rudens brīvdienās Balvu pamatskolas saime apmeklēs pedagogu profesionālās 
pilnveides mācību programmu ”Atbalsts skolēnu uzvedībai mācību procesā” (ASUMP), kas notiks 
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” ietvaros. 
     Tiekoties ar skolas vadību, Edīte Kanaviņa dalījās pieredzē, kā īstenot mācības tā, lai skolēni 
spētu ne tikai iegūt zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi pielietot, bet arī attīstītu vēlmi un 
spēju mācīties mūža garumā. 
     Kuratore oktobra beigās tiksies ar vecākiem, lai informētu un skaidrotu pilnveidotā mācību 
satura un pieejas piedāvājumu. 

 

Piedalīšanās Eiropas Sporta nedēļā 
     Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notiek piekto gadu. 2019. gadā tā norisinājās no 23. 
līdz 30. septembrim un tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem. 
     Balvu pamatskola Eiropas Sporta nedēļas 
pasākumos iesaistījās 24.septembrī, kad skolas 
saime tika mudināta būt aktīviem (#BeActive) 
ne tikai Sporta nedēļā, bet visu gadu. 
     Sporta diena sākās ar olimpiskās komandas 
talismana zīmēšanu un turpinājās ar kopīgu rīta 
vingrošanu skolas pagalmā. 
     Tad skolēniem tika piedāvātas 9 aktivitātes, 
kā laikā skolēni bija ne tikai aktīvi, bet arī 
iepazina dzimto pilsētu. Ar telefonu palīdzību 
Lāča dārzā notika foto orientēšanās, kā laikā 
skolēni pabija pie Balvu ozola un iepazina Lāča 
dārzu. Sportiskās matemātikas laikā tika skaitīti 
pakāpieni Balvu estrādē, noskaidrots, cik solu 
rindas ir parkā. Savukārt pie skolas notika 
dažādas aktivitātes- virves vilkšana, jautrās 
stafetes, metieni ar lidojošiem šķīvjiem, tautas 
bumba.  
     1.klašu skolēni veica stafetes sporta zālē, tad “flešmob” aktivitātes aktu zālē. 

Dienas noslēgumā tika atzīts, ka aktīviem būt ir forši! 
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Tirdziņš skolā – lieliska iespēja apgūt  
uzņēmējdarbības pamatus 

     Balvu pamatskolā Miķeļdienas tirdziņš kļuvis par tradīciju, kā laikā skolēni mācās apgūt 
uzņēmējdarbības pamatus. 
     Gatavojoties tirdziņam, skolēni jau laicīgi sāk 
domāt par to, kas būtu tas, ko viņi vēlētos pārdot, 
un ko viņi pirktu, ja būtu pircēji. Protams, šajā 
gatavošanās procesā iesaistās vecāki. Ļaujot 
izsapņot savu ideju, bērns ir ne tikai pārdevējs, bet 
jau mazais uzņēmējs, kurš gatavošanas procesā 
ieguldījis laiku un pūles, produkta radīšanā- 
noteiktu naudas summu. Bet pats svarīgākais- bijis 
kopā ar savu māmiņu vai tēti, vārot ievārījumus 
vai cepjot kūkas, darinot rotas.  
     Šogad tirdziņā dalībnieku bija daudz, tika piedāvāts plašs piedāvāto preču sortiments. Kā katru 
gadu pircēji varēja iegādāties dažādus mājās gatavotus našķus, dārzos audzētus ābolus, vīnogas un 
avenes, svaigi spiestas sulas, pašgatavotas rotas. 

Paldies visiem Miķeļdienas tirdziņa dalībniekiem par jauko un izdevušos pasākumu! 
 

Eiropas Zinātnieku nakts 
     Piektdien, 27. septembrī, jau 14. gadu pēc kārtas 17 Latvijas pilsētās un novados (Rīgā, Salaspilī, 
Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, Rēzeknē, Valmierā, Cēsīs, Ventspilī, Dobelē, Baldonē, Ķegumā, 
Skrīveros, Priekuļos, Pūrē, Papē un Dižstendē) notika Eiropas Zinātnieku nakts pasākumi, kuru 
vadmotīvs šogad ir “Zinātne nākotnei”. Lai sniegtu iespēju iepazīties ar zinātnes sasniegumiem un 
zinātnieku darbu, durvis apmeklētājiem vēra zinātniskie institūti, augstskolas un citas iestādes. 
Apmeklētāji varēja ielūkoties laboratorijās, vērot un iesaistīties eksperimentos, diskutēt ar 
zinātniekiem, piedalīties pētnieciskajās darbnīcās un citās izzinošās aktivitātēs.  
     Arī mēs, Balvu pamatskolas komanda - 3.b, 3.c, 5.a skolēni skolotāju Žannas Ivanovas un Birutas 
Salmanes vadībā 27. septembrī apmeklēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā pasākumu “Zinātnieku 
nakts 2019”.  Ar ļoti lielu interesi un prieku mēs apmeklējam dažādas aktivitātes: 

 

1. „Nākotnes materiāli no šodien pieejamajām 
izejvielām”. Paši savām rokām gatavojām jaunu 
materiālu no pupu miltiem, līmes utt. Bija  
jāizdomā jaunā materiāla nosaukums un 
jāpiedāvā, kur to var izmantot nākotnē.  
2. „No rotaļām līdz zināšanām”. Atbildējām uz 
jautājumiem par dažādām zinātņu jomām. 
3. „Ziķerīgie taustiņi”. Darbojāmies IT jomā. 
4. „Nākotnes dizains”. Iepazinām produktu 
dizaina veidošanu, izmantojot dabas elementus 
kā iedvesmas avotu. 
Noslēgumā apmeklējām aktivitāti „Satiec 
nākotnes robotu. Šovs ar Transformera dalību.” 

     Skolēni ar lielu sajūsmu apmeklēja modernākās inženierzinātņu laboratorijas Baltijā, vēroja  to 
darbību un paši piedalījās  eksperimentos, satika pētniekus, apmeklēja bērnu rotaļu istabu, atklāja  
savus talantus radošajās darbnīcās. 
     Latvijā Eiropas Zinātnieku nakti organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar 
vadošajām Latvijas augstskolām un zinātniskajiem institūtiem. Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu 
īstenošanu 2019. gadā līdzfinansē Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas 
Apvārsnis 2020 Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitātes projekts. 
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16.oktobrī vecāku vakars Balvu pamatskolā 
 

      Bērni ir puķes pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, kas aug un 
attīstās pēc viņu pašu vien zināmiem un nesatricināmiem likumiem. Sapņojiet par savu bērnu 
nākotni, jo viss, kas dzīvē skaists, tik ļoti saistās ar viņiem. 
 

      Cienījamie vecāki, aicinām apmeklēt Balvu pamatskolas vecāku vakaru, kas 
notiks šī gada 16.oktobrī no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.30. (vēlams iepriekš 
pieteikties pie skolotāja). 
      Šajā laikā būs iespēja individuāli aprunāties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu 
audzinātājiem, atbalsta personālu un skolas vadību. Skolotāji gaidīs Jūs savos kabinetos. 
      Tā kā 2020.gada 1.septembrī 1., 4., 7.klašu skolēni uzsāks īstenot jaunu pamatizglītības 

standartu un pamatizglītības programmas, plkst. 17.30-18.15 skolas aktu zālē Jums būs 
iespēja tikties ar projekta Skola2030 kuratori Edīti Kanaviņu, kura dalīsies 
pieredzē, kā īstenot mācības tā, lai skolēni spētu ne tikai iegūt zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un 
atbildīgi pielietot, bet arī attīstītu vēlmi un spēju mācīties mūža garumā. 
 

Atnāciet, gaidīsim! 

 

Arī vasaras brīvlaikā Balvu pamatskolā  
notika dažādas aktivitātes 

 

„Raibās dienas” Balvu pamatskolā 
     No 3. līdz 14. jūnijam Balvu 
pamatskolā noritēja nometne „Raibās 
dienas”, ko vadīja skolotāja Iveta 
Kacēna.  Nometnē piedalījās bērni no 
7 līdz 9 gadiem, kopā ar bērniem bija 
un dažādas prasmes mācīja ļoti 
radošas, izdomas bagātas, atraktīvas 
skolotājas Ligita Bukovska-Pole, Dina 
Kravale, Edīte Mača.  
     Šogad nometne tika veidota ar 
domu, lai bērni labāk apgūtu angļu 
valodu, atkārtojot jau zināmo un 
nostiprinot to, kā arī iemācoties ko 
jaunu. Katrai dienai bija izdomāta 
sava tēma, piemēram, dzīvnieki, 
sports, ēdieni, apslēptās mantas 
meklēšana.   
     Jaunie vārdiņi nemanāmi tika nostiprināti dažādās spēlēs, rotaļās, dziesmās un aktivitātēs. Tāpat 
bērni apmeklēja baseinu, bija ekskursijā uz rančo „Ozolmājas”, senlietu privātkolekciju 
Saipetniekos. 
     Nometnes „Raibās dienas” laikā bērni ieguva jaunus draugus un aktīvi pavadīja brīvo laiku. 
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Paliec sveika, Balvu pamatskola! -  
tā 2019.gada 15.jūnijā teica 6 Balvu pamatskolas 9.klases audzēkņi, kuri saņēma apliecības par 
pamatizglītības apguvi. 

 

     Laba vēlējumus absolventiem teica 
skolas direktore L.Krištopanova, Balvu 
novada pašvaldības deputāte A.Mežale, 
sporta skolas treneris R.Kokorevičs, 
pirmā klases audzinātāja Ž.Ivanova un 
9.klases audzinātāja S.Pavlovska, kā arī 
vecāki. Klātesošie uzzināja katra 
devītklasnieka raksturojumu, kas bija 
sacerēts dzejā. Absolventus ar dziesmu 
sveica S.Keiša, sporta skolas dejotāji, 
akordeonists M.Miščenko, kā arī mūzikas 
skolas vijolnieku ansamblis. Noskanot 
atvadu dziesmai, debesīs devītklasnieki 
kopā ar vecākiem palaida simboliskus 
sapņu un vēlmju balonus.   

     Ziedi, mūzika, smaidi un asaras- viss veidoja svētku sajūtu un skumjas par to, ka jāatstāj sava 
pirmā skola. 
     Lai jums veicas, devītklasnieki, piepildīt savus sapņus! Lai jūsu pirmajā skolā- Balvu pamatskolā- 
iegūtā vēlme mācīties un interese par apkārtējo pasauli saglabājas! Tikai neapstājieties, jo 
drošajiem pieder zilas debesis, zaļā zāle un siltā saule, jo tikai jūsu rokās ir atrast laimi, izsapņot 
sapni un sasniegt iecerēto! 
 

“Neglītais pīlēns” 21. gadsimta aktuālo kompetenču 
veicināšanai kopā ar pedagoģijas doktori Karine Oganisjanu 

     Neskatoties uz to, ka ir vasara, Balvu pamatskolas skolotāji 9. un 10.augustā pulcējās uz kursiem 
„“Neglītais pīlēns” 21. gadsimta aktuālo kompetenču veicināšanai”, ko vadīja pedagoģijas doktore 
Karine Oganisjana.  
     Kursu laikā tika veicināta Balvu 
pamatskolas pedagogu izpratne par 
starpdisciplināru mācību būtību un nozīmi 
skolēnu aktuālo kompetenču veicināšanā, kā 
arī pilnveidota viņu profesionālā kompetence 
izveidot mūsdienīgas atraktīvas nodarbības 
skolēnu vērtību sistēmas un personības 
daudzpusīgai attīstībai. 
     Kursa ietvaros pedagogi piedalījās Karines 
Oganisjanas izstrādātajā starpdisciplinārajā 
nodarbībā “Neglītais pīlēns”. Šis kurss 
piedāvā pilnīgi citu skatījumu par to, kā var 
padarīt mācību procesu ļoti atraktīvu un 
vērtīgu ne tikai skolēniem, bet arī 
skolotājiem!  

     Līdz skolēnu marta brīvdienām Balvu pamatskolas pedagogi izstrādās savu patstāvīgo darbu 
(starpdisciplināra spēle/ projekts/ pētījums/ eksperiments/ projekts/ citas darba formas), ar 
saviem skolēniem aprobēs izstrādāto materiālu, lai pēc tam kopā ar doktori K.Oganisjanu analizētu, 
pilnveidotu un izstrādātu ieteikumus turpmākajam darbam Latvijas pedagogiem. 
 


