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Rakstiņš 
        

Skolas mājaslapa http://balvupsk.lv/  

 

Ar aizraujošu ceremoniju „Arēnā Rīga” atklāta 
 „Sporto visa klase” 6. sezona 

     1.novembrī „Arēnā Rīga” pulcējās 7300 programmas „Sporto visa klase” dalībnieku no 173 
skolām, lai aizraujošā un plašā atklāšanas ceremonijā dotu svinīgu startu programmas 6.sezonai. 
     Viņu vidū bija arī Balvu pamatskolas 5.b, 5.c un 6.b klases skolēni ar savām audzinātājām Ligitu 
Bukovsku-Poli, Inetu Gargurni, Ingu Bukšu un sporta skolotājām Ivetu Kacēnu un Sarmīti Keiseli. 
     Pasākumu atklāja Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, kura nodemonstrēja izturības 
vingrinājumu un salika „3 punktus uz i”- izbaudīt, izaugt, izcīnīt vislabākos rezultātus. 
     Latvijas Valsts prezidents Egils Levits savā apsveikuma vēstulē programmas dalībniekiem 
norādīja: “Vēlos uzsvērt, ka projekts “Sporto visa klase” ir nozīmīgs visai Latvijai: tas rosina 
jauniešus būt aktīviem, mērķtiecīgiem, līdzdarboties un jau no mazotnes izvēlēties veselīgu un 
sportisku dzīvesveidu.” 
     Dalībniekus atklāšanas 
pasākumā priecēja gan dažādi 
izklaidējoši elementi, gan kopā 
ar izcilajiem Latvijas 
sportistiem Anastasiju 
Kravčenoku, Aļonu Ostapenko, 
Jāni Blūmu, Reini Nitišu un 
Sindiju Bukšu skolēni nodeva 
svinīgo zvērestu. Programmas 
dalībnieki piedalījās kendama 
un galda hokeja turnīros, 
aizvadīja sportiskas un 
interaktīvas sacensības “Rimi 
Bērniem” stafešu trasēs, 
“Sportland” un “Latvijas 
Mobilā telefona” stendos, kā 
arī veica dažādus 
vieglatlētikas un futbola 
uzdevumus.  
     Dalībniekus priecēja dažādi izklaidējoši elementi – talismanu parāde ar programmas “Sporto visa 
klase” talismaniem Klasīte un Klasēns priekšgalā, gaismu izrāde, priekšnesumi no “Green trial” un 
“Moto trial” dalībniekiem, kurus paspilgtināja mūziķi no grupas “Sub Scriptum”, bet izklaides 
programmas noslēgumā ar lielām ovācijām “Arēnā Rīga” tika sagaidīta grupa “Bermudu divstūris”. 
     Kā uzsvēra Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) ģenerālsekretārs un programmas idejas autors 
Žoržs Tikmers, „Sporto visa klase”” ir gada notikums visā Latvijas sporta dzīvē, tāpēc vēlēsim Balvu 
pamatskolas skolēniem mācību gada noslēgumā piedalīties finālsacensībās un izcīnīt uzvaru, jo 
konkurence būs sīva. 
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       Orientēšanās spēle Gaismas pilī 
     No 2019.gada 1.septembra Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiek orientēšanās spēle, uz 
kuru „Latvijas skolas somas” ietvaros devās arī Balvu pamatskolas skolēni. Spēles laikā pa 
septiņiem bibliotēkas stāviem skolēni meklēja Kultūras kanona dārgumus. 
     Latvijas kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. 
Tajā iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās vērtības dažādās mākslas jomās, ar kurām lepojamies 
un kurām vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu un piederības 
izjūtu Latvijai. Aptverot septiņas nozares (Tautas tradīcijas, Vizuālā māksla, Skatuves māksla, 
Mūzika, Literatūra, Kino, Arhitektūra un dizains), Kultūras kanonu veido 99 vērtības, un LNB un tās 
krājumā var iepazīties ar tām visām. 
     Apmeklējot ar sarkanu karodziņu atzīmētās vietas un uzmanīgi izlasot katra objekta aprakstu, 
skolēni minēja mīklu. Tika uzzināts gan par Bibliotēkas projektētāju- pasaulē ievērojamu latviešu 
arhitektu Gunāru Birkertu, gan E.Smiļģa dibināto teātri, Valtera Capa ražoto fotokameru, 
Barontēvu, A.Pumpura eposu „Lāčplēsis” un daudziem citiem objektiem, ar ko lepojas Latvija. 
     Tāpat skolēniem, ceļojot pa Latvijas Nacionālo 
bibliotēku, bija iespēja iepazīt unikālas grāmatas, 
iepazīties ar informāciju par Latvijas Kultūras kanona 
jautājumiem un LNB simtgadi, jo 2019.gadā Bibliotēka 
svin savu 100.dzimšanas dienu, tā ir tikai gadu jaunāka 
par Latvijas valsti.  
 

Karjeras iespējas kosmosa industrijā 
     7.novembrī 5.klašu bija vienreizēja iespēja tikties ar ZINOO un misijas “Pirmie Latvijas 100km 
kosmosā” vadītāju Paulu Irbinu, kurš 2 mācību stundu garumā aizraujoši un iedvesmojoši stāstīja 
skolēniem par savu karjeras ceļu līdz kosmosa industrijai un iedvesmoja skolēnus izvēlēties 
profesiju kādā no dabas un inženierzinātņu virzieniem. Stāstījumu P.Irbins papildināja ar 
atraktīviem video. 
     Pasākuma laikā skolēni redzēja īstu raķeti, 
iepazinās ar tās darbības principiem un 
piedalījās diskusijās par profesijām, kas 
izzudušas, kuras profesijas nākotnē izzudīs un 
kuras būs nepieciešamas vairāk.  
      Pauls Irbins ar skolēniem diskutēja arī par 
to, kuras nākotnes profesijas būs 
nepieciešamas tieši kosmosa vajadzībām un kas 
vispār ir profesija. 
     Kā atzina 5.klašu skolēni, Pauls Irbins radīja 
sajūtu, ka vajag sapņot par savu nākotnes 
profesiju, jo Pauls ir vienīgais latvietis, kurš 
pretendēja uz iespēju kļūt par vienu no 
pirmajiem "marsiešiem" cilvēces vēsturē.  

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. 
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Starpnovadu Tautasdziesmu maratons un konkurss „Latvija” 
    Par latviešu dainām Johans Kols pirms 178 gadiem rakstīja: „... katrs latvietis ir dzimis dzejnieks, 
viņi visi sacer dzejoļus un dziesmas, un viņi visi spēj tās izdziedāt. Viņi ir pelnījuši tikt dēvēti par 
dzejnieku tautu.” Mūsu tautasdziesmas ir visu laiku degošā gaismiņa. Tikumi un vērtības – 
taisnīgums, mīļums, prieks, saderība, darbs, gudrība, ģimene - iet cauri laikiem.  
      Gaidot Latvijas valsts simtpirmo dzimšanas dienu, Balvu pamatskolā 8.novembrī pulcējās Balvu 
pamatskolas, Stacijas pamatskolas, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles, Tilžas vidusskolas, Rugāju 
novada vidusskolas, Rugāju novada Eglaines pamatskolas, Viļakas pamatskolas un Rekavas 
vidusskolas labākie tautasdziesmu skandētāji. Pasākumu atklāja Balvu pamatskolas Skatuves runas 
pulciņa dalībnieku neliels priekšnesums. 
     Skolēni sadalījās 3 vecuma grupās (1.-2.kl., 3.-4.kl., 5.-9.kl.), lai skandētu dažādas tautasdziesmu 
par Latvijas dabas skaistumu. Skolēnu uzstāšanos vērtēja dalībskolu skolotāji, ievērojot 
izteiksmīgas runas kritērijus. Skolēni centās izcelt galveno domu tautasdziesmās, skandēt tās 
izteiksmīgi, uzturēt acu kontaktu ar klausītāju, ievērot skaidru runu un runātāja tēlu. Tad dalībnieki 
minēja dažādas interesantas mīklas, bet 1.-4.klašu skolēni arī centās atminēt attēlos redzamās 
tautasdziesmas un dažas no tām pat kopīgi izdziedāja. Visizteiksmīgākie tautasdziesmu skandētāji 
katrā klašu grupā ieguva balviņas un diplomus, arī pārējie dalībnieki par dalību saņēma pateicības 
un latvju rakstu aprocītes. 
     Pasākuma otrajā daļā skolēni Balvu 
pamatskolas aktu zālē sadalījās jauktās 
komandās, izmantojot skaistāko Latvijas 
dabas ainavu attēlus. Skolotājas S. 
Pavlovskas un Balvu pamatskolas 6.c 
klases skolnieces E.Kaļvas vadībā bērni 
pārbaudīja un arī papildināja savas 
zināšanas Erudītkonkursā “Latvija”. 
Skolēni mācījās kopīgi sadarboties, lai 
atbildētu uz jautājumiem par Latviju, 
piemēram, kurš Latvijas valsts 
apbalvojums tika nodibināts 1919.gada 
11.novembrī? Ko kādā tautasdziesmā 
iesaka novietot zem cieta, ūdenī nešķīstoša 
nemetāliska ieža vai zem tā gabala? Kurš 
rakstnieks ir romāna „Dvēseļu   
putenis” autors? Kas ir Latvijas ģeoloģiskais simbols? un citiem jautājumiem. 1.vietu konkursā 
ieguva komanda “Patrioti!!!”, 2.vietu – komanda “Pirmie”, 3.vietu – komanda “Magones”, saņemot 
Balvu novada blociņus un pildspalviņas, lai turpmāk pierakstītu dažādus interesantus faktus par 
Latviju. 
      Noslēgumā katrs pasākuma dalībnieks saņēma arī grāmatzīmi ar Ievas Nikoletas Dāboliņas 
vārdiem: „Izsapņojiet savu Latviju. Noticiet tai. Stāstiet par to citiem. Priecāsimies par sauli, vēju, 
lietu un dabu mums apkārt – laukiem, mežiem, Ventas rumbu un jūru. Pasveicināsim un 
uzmundrināsim viens otru. Mēs zinām, kā sirdi sasilda viens silts un latvisks “Labrīt!”. Soli pa solim 
celsim savu sapņu zemi. Iztaisnosim muguras un ievilksim elpu – mēs varam neticami daudz! Jo 
mīlam sevi un savu sapņu zemi -Latviju!” 
 

1.-2.kl. grupā  
1.vieta Pēteris Petrovs Balvu pamatskolas 2.d klase S. Kļanska 
2.vieta  Gabriela Aleksandrova  Balvu pamatskolas 1.b klase I.Jeromane / E. Čirka 
 Marta Pennere Balvu pamatskolas 2.d klase S. Kļanska 

 Evelīna Tabore Balvu pamatskolas 2.d klase S. Kļanska 

3.vieta Marija Maslovska Balvu pamatskolas 2.d klase S. Kļanska 

Atzinība Jānis Zakss Balvu pamatskolas 2.b klase I.Biseniece 
 Elīza Šmuškova Balvu pamatskolas 2.b klase I.Biseniece 
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3.-4.klašu grupā 

1.vieta Ieva Stepanova Balvu pamatskolas 3.b klase I.Paršinova 
2.vieta  Patrīcija Ķirsone Balvu pamatskolas 4.b klase Il.Melne 
3.vieta Raens Ceplītis Balvu pamatskolas 3.a klase K.Jermacāne 
Atzinība Viktoria Petrova Balvu pamatskolas 3.a klase K.Jermacāne 
 Elīza Anča Balvu pamatskolas 3.b klase I.Paršinova 
 Eveina Līna Smoļenska Balvu pamatskolas 4.b klase Il.Melne 
 Dženija Bērziņa Balvu pamatskolas 4.c klase I.Pilāte 
 Sintija Bukovska Balvu pamatskolas 4.c klase I.Pilāte 

 
5.-9.klašu grupā  

2.vieta Jānis Jermacāns Balvu pamatskolas 6.b klase G.Blauma 
3.vieta Angelīna Krivošejeva Balvu pamatskolas 6.a klase G.Blauma 
Atzinība Nauris Sorokins Balvu pamatskolas 5.a klase B.Salmane 
 Guntra Gibala Balvu pamatskolas 5.c klase G.Blauma 
 Toms Silinieks Balvu pamatskolas 5.c  klase G.Blauma 

 

Lielie mazajiem māca matemātiku 
     Balvu pamatskola ir atvērta dažādām inovācijām- kopā ar Lielbritānijas, Zviedrijas, Bulgārijas, 
Polijas, Čehijas un Spānijas pedagogiem daudz diskutē, tostarp, kā uzlabot skolēnu attieksmi pret 
matemātiku. Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 1.klašu 
skolēniem matemātikas stundā vienlaicīgi ir 2 pedagogi. Balvu pamatskola iesaistījusies projektā 
Skola2030, kur uzsvars tiek likts uz pašvadītu mācīšanos un līderības prasmēm. 

 

   To visu summējot, 5.klašu skolēni 
skolotājas Inetas Gargurnes vadībā 
„pārtapa” par Profesoru Cipariņu un 
Cipariņa Palīdzēm, lai novadītu 
matemātikas stundu 1.klašu skolēniem. 
Tika izspēlēta Superbingo spēle. Tēmas 
bija dažādas, spēle sākās ar iesildīšanās 
uzdevumiem, minot mīklas, kurās 
izmantoti cipari. Tad sekoja 10 uzdevumi, 
kur skolēni meklēja ciparu spoguļattēlus, 
ierakstīja zīmi + un -, skaitīja figūras, 
noteica skaitļa sastāvu, no stienīšiem un 
aplīšiem lika figūras. 
     Piektklasnieki ar lielu atbildības sajūtu 
centās iemācīt ko jaunu, savukārt mazie- 
ar aizrautību apgūt jaunās prasmes. 

 

 

Muzejpedagoģiskās nodarbības par Latviju 
     Laikā pirms Latvijas 101.dzimšanas dienas Balvu pamatskolas 4.-6.klašu skolēni apmeklēja Balvu 
Novada muzeju, kur kopā ar muzeja darbiniekiem izzināja Latvijas vēsturi. Nodarbības laikā tika 
diskutēts, ko mūsdienās nozīmē vēsturiski notikumi. Kopā tika secināts, ka ikviens no mums 
piedalās Latvijas vēstures veidošanā, tāpēc mums jāmīl sava dzimtene, jādarbojas tās labā, aizstāvot 
to kā darbos, tā arī vārdos. 
     Pēc sarunas par to, ko Latvijai nozīmē 11.novembris un 18.novembris, skolēni tika sadalīti 
grupās, lai rakstītu novēlējumus paši sev un Latvijai 
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Es elpoju savu zemi…jeb Latvijas Brīvības cīņām - 100 
     Ik gadu 11. novembrī, Lāčplēša dienā, visā Latvijā tiek iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot 
Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta 
karaspēku 1919. gadā. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji. 
11.novembrī arī Balvu pamatskolas pagalmā visas dienas garumā tika iedegtas svecītes, pirms tam 
klasēs izrunājot, ko ikvienam no mums nozīmē Lāčplēša diena. 
       Savukārt novakarē Balvu pamatskolas saime pievienojās pilsētas iedzīvotājiem, lai dotos pie   
pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem, kur nolika svecītes kā piemiņu 
varonīgajiem karotājiem. 
      Balvu pamatskolas saime lepojas ar Balvu pamatskolas Domītes prezidentu, 5.c klases skolēnu 
ErvīnuTaboru, kurš kopā ar L. Eizānu un A. Voiku vadīja pasakumu „Es elpoju savu zemi...” pie 
pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem, atgādinot par Brīvības cīņām, kuras 
sākās ar Krievijas lielinieku sarkanās armijas izraidīšanu no Rīgas, un tālāk turpinājās ar Cēsu 
kaujām un Bermonta karaspēka apturēšanu pie Rīgas 1919.gada 11.novembrī. 
 

 Es nāku no mazas tautas 
      13.novembrī programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros Balvu pamatskolu ar 
koncertprogrammu "Es nāku no mazas tautas" apciemoja māsas Dimantas.  
      Māsas Dimantas ir ģimenes muzikālā apvienība, kurā darbojas divas māsas - Laima un Katrīna. 
      Abas mūziķes nāk no septiņu bērnu 
ģimenes Baldonē, bet viņu vecvectētiņš 
dzīvojis Balvos. Dimantu ģimenē ir 
uzauguši četri brāļi un trīs māsas. Katra 
no grupas dalībniecēm lieliski spēj 
kuplināt dziedāšanu ar dažādu 
instrumentu spēli. Māsas Dimantas ir 
spēlējušas Anglijā, Austrālijā, Brazīlijā, 
Īrijā, Kanādā, Turcijā u.c. pasaulē. 
      Māsu dziedājumā var dzirdēt unikālu 
balsu saderību. Laimas Dimantas vārds 
saistās ar dziesmu "Mainīt pasauli", ar 
grupu Camillas, 2015.gadā Laima izdeva 
savu solo mini albumu “Mieram”. 
Savukārt Katrīna 2014.gadā pārstāvēja 
Latviju Eirovīzijā ar dziesmu “Cake to 
bake”, muzicē grupā “ImantaDimanta un 
draugi”. Janvārī Katrīna izdos savu 
pirmo solo albumu “Krāsas”.   
      Balvu pamatskolā māsas Dimantas izpildīja komponista Māra Lasmaņa dziesmas, kas stāsta par 
Latvijas unikalitāti un skaistumu. Laima un Katrīna bija priecīgas, jo bērni dziedāja līdzi. Pēc 
koncerta māsas Dimantas saņēma no bērniem daudz komplimentu. 
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Manai robežsardzei-100 
    Atzīmējot Valsts robežsardzes 100.gadadienu, Balvu 
pamatskolas skolēni piedalījās zīmējumu konkursā „Manai 
robežsardzei-100”. Piedaloties konkursā, skolēni vairāk 
interesējās par robežsarga profesiju, kā arī nostiprināja 
patriotismu un izpratni par robežas neaizskaramību. 
     Liels bija pārsteigums, kad uz skolu ieradās 
robežsardzes pārstāvji un 21 Balvu pamatskolas skolēnam 
pasniedza nelielas balviņas par piedalīšanos konkursā. 
      Tāpat Balvu pamatskola saņēma Valsts robežsardzes 
priekšnieka ģenerāļa G.Pujāta Pateicības rakstu. 

 
 

 

“101 dāvana Latvijai” 
     13. novembrī Balvu Bērnu un jauniešu centrs atklāja vizuāli un vizuāli plastisko mākslas darbu 
konkursu “101 dāvana Latvijai” izstādi, kas tur būs skatāma līdz pat Ziemassvētkiem. Centra 
speciāliste Dita Nipere, uzrunājot klātesošos, neslēpa prieku, ka Latvijas dzimšanas dienai savus 
darbiņus veltīja ne tikai Balvu, bet arī Rugāju un Baltinavas novadu radošie bērni un jaunieši. 

 

     Sirsnīgus un emocionālus sveicienus visiem 
klātesošajiem veltīja BBJC dziedāšanas pulciņa soliste 
Krista Mača. Pēc svinīgās atklāšanas sekoja izstādes 
dalībnieku apbalvošana, ko šogad izvērtēja Balvu 
novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu 
izglītības metodiķe Ilona Salmane, fotogrāfs Tatjana 
Vinogradova un mākslas skolotāja Ina Bankova. 
     12 izglītības iestādes, kas piedalījās izstādē, saņēma 
Pateicības, bet 1. - 4. klašu grupā- 3. vietu  saņēma 
Balvu pamatskolas 3.c klases kopīgais darbs ''Latvijas 
siltais krāšņums'' un skolotāja Žanna Ivanova.    

    Noslēgumā visi klātesošie tika aicināti piedalīties radošajās darbnīcās, kuras vadīja Līga Ikstena 
un Maike (brīvprātīgā no Vācijas). Ikvienu interesentu, kurš vēlas sajust un redzēt pasauli ar bērna 
acīm, aicinām aplūkot šo izstādi vēl līdz novembra beigām. 
 

 

          
Bebr[a]s konkursa 1. kārta – Tehnoloģiju gads 2019/2020 

     Ik novembri vairāk nekā 1,3 miljoni skolēnu no 49 pasaules valstīm piedalās īpašā izaicinājumā – 
Bebr[a]s konkursā. Tas ir starptautisks loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss 5.-12.klašu 
skolēniem. Konkursu Latvijā organizē Ziemeļvalstu lielākais IT uzņēmums Visma. 
      Pirmo reizi konkurss Bebr[a]s notika Lietuvā 2004. gadā, un bebra vārdā tas tika nosaukts, jo šie 
dzīvnieki ir neatlaidīgi un sistemātiski sava darba darītāji. Latvijas konkursa nosaukumā, par godu 
lietuviešu valodai, ir pievienots papildu burts “a”. 
     Iespēju piedalīties Bebr[a]s konkursa 1. kārtā 2019./2020.m.g. izmanto arī 77 Balvu pamatskolas 
6.klašu skolēni. 
     Bebr[a]s konkursa 1. kārtā, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, skolēni risina 
aizraujošus uzdevumus. Tie iepazīstina ar informātikas pamatprincipiem, neizmantojot specifiskus 
terminus, parāda, “kā domā dators”. Turklāt, programmēšanas pamatu un algoritmiskās domāšanas 
integrēšana skolēnu ikdienas izglītībā ir viens no veidiem, kā ilgtermiņā veicināt skolēnu interesi 
par matemātiku. 
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101 daina Latvijas simtgadē 
      Atzīmējot Latvijas dzimšanas dienu, Balvu pamatskolas saime atbalstīja Kultūras Ministrijas 
aicinājumu un Latvijai dāvināja 101 tautas dziesmu. 
      "101 daina Latvijas simtgadē" - tā sauca dāvanu Latvijai, kurā piedalījās visi Balvu pamatskolas 
skolēni. Pirms svētku koncerta tika meklētas un apkopotas skaistākās dainas, uzrakstot un 
uzzīmējot tās uz lapas. No katras klases Latvijai tika dāvinātas 4 tautas dziesmas, kopumā 96. 
Skolēnus atbalstīja skolas vadība, pievienojot vēl 5 tautasdziesmas, lai Latvijai uzdāvinātu 
101dainu. 
     Līdz svētku koncertam klasēs tika svinēta 
Latvijas dzimšanas diena- notika konkursi, 
tika dziedātas dziesmas un minētas mīklas, 
zīmēti apsveikumi, ēsta svētku kūka. Katrā 
klasē ciemojās skolas vadība, kas kopā ar 
skolēniem skaitīja tautasdziesmas, tā sveicot 
Latviju svētkos. 
    Svinīgā koncerta laikā skolēni skaitīja 
dainas, vienojās dziesmā “Nāk rudens 
apgleznot Latviju”, 3.-4.klašu deju kolektīvs 
izdejoja skaistākās dejas. 
     Koncerta noslēgumā skolas saimi 
uzrunāja Domītes prezidents Ervīns Tabors 
un skolas direktore Larisa Krištopanova, 
atgādinot, ka Latvija mums ir mīļa un 
svarīga, vislabākā vieta, kur dzīvot.  
 

Prieks būt kopā ar "Pīlādzēniem" 
    Šajā mācību gadā ir aktivizējusies Balvu pamatskolas sadarbība ar pirmskolas izglītības iestādi 
„Pīlādzītis”. 
     21.novembrī mazie „pīlādzēni”, kuri nākamajā gadā Balvu pamatskolu sauks par savu pirmo 
skolu, viesojās skolā, kur viņus sagaidīja pirmo klašu skolēni. 
     Tā kā Latvijai šogad tiek dāvinātas tautasdziesmas, tad mazie „pīlādzēni” skanīgi skandēja, 
dziedāja un izdejoja dainas, tā radot svētku sajūtu skolā. 

 

     Priecājamies, ka pasākumā piedalījās 
Ziemeļlatgales tradīciju kopējs Andris 
Slišāns ar savu ģimeni jeb Folkloras kopa 
„Upīte”. Tā kā kuplā Slišānu ģimene godā 
latgaliskās vērtības un uztur vietējās 
tradīcijas, tad kopā ar bērniem tika 
izdejotas skaistākās latgaliešu dejas un 
rotaļas, kā arī izskanēja dziesmas 
latgaliešu valodā. Slišānu ģimenes dāvātie 
smaidi, labestība, laimes sajūta, siltums un 
saules gaisma neatstāja vienaldzīgu 
nevienu. 
     Pasākumu atklāja un kopā ar mazajiem 
bērniem priecājās Balvu pamatskolas 
skatuves runas pulciņa skolēni, kuri bija 
sagatavojuši tautasdziesmas par visiem 
Latvijas novadiem, uzsverot, cik skaistā 
zemē mēs dzīvojam. 

      Pēc pasākuma „pīlādzēni” ciemojās pie 1.klašu skolēniem viņu klašu telpās, lai vēl labāk iepazītu 
Balvu pamatskolu. 
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Elīna Kalniņa - meistars savā jomā 
      21.novembrī Balvu pamatskolā pie 6.klašu skolēniem viesojās Gada balva uzņēmējdarbībā 
nominācijas “Gada amatnieks” ieguvēja un koka dizainere Elīna Kalniņa, kura radoši darbojās 
“Benorse”. Benorse ir interjera dizaina priekšmeti no koka, kas radīti skandināviski lakoniskā, bet 
tomēr latgaliskā stilā. Elīna strādā tikai ar savu izstrādātu oriģinālu dizainu. Ja nepieciešams, veic 
arī interjera dekoru tonēšanu ar dabiskām ūdens bāzes krāsām. 
     Nodarbības ietvaros skolēni 
iepazinās ar E.Kalniņas profesionālo 
karjeras ceļu un darba pieredzi 
Balvu novadā, ar savu 
uzņēmējdarbību, produkciju, 
galvenajiem darba pienākumiem un 
nepieciešamajām zināšanām un 
prasmēm. Skolēniem bija iespēja 
noskatīties video materiālu “Ieskats 
koka dizainera darbā”, kurā 
redzams Elīnas darba process. 
Māksliniece skolēniem akcentēja, ka 
skolā ir jābūt zinātkāriem, 
jāpilnveido savi talanti, jāmācās 
uzstāties publikas priekšā un 
prezentēt savu darbu, kā arī 
jānovērtē katrā mācību priekšmetā 
gūtās zināšanas un prasmes, kas var  
dzīvē noderēt. Nodarbības noslēgumā skolēni tika iesaistīti praktiskajā profesijas izmēģinājumā, 
kur radoši un aktīvi līdzdarbojās ar koka sagatavēm, izdomājot un attēlojot savu ideju, kuru bija 
iespēja arī prezentēt pārējiem skolēniem. Skolēni uzdeva arī sev interesējošos jautājumus par 
Elīnas darbu. Koka dizainera uz skolu bija atnesusi arī jau gatavas lampas, svečturus, vāzes, koka 
paliktnīšus, ko interesenti varēja aplūkot. 
     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. 

 Informāciju sagatavoja: 
Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 

karjeras konsultante Anita Langovska 
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Panākumi konkursā "Profesijas dzejoļos" 

       Karjeras nedēļas ietvaros no 1.līdz 16.oktobrim Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldes karjeras konsultantes Anita Langovska un Lidija Ločmele izstrādāja konkursa “Profesijas 
dzejoļos” nolikumu. Konkursā varēja piedalīties Balvu un Baltinavas novada vispārizglītojošo skolu 
1.-6.klases skolēni. Tā mērķis bija radīt interesi par profesiju daudzveidību, attīstot savas radošās 
spējas. Pavisam tika iesniegti 80 radošie darbiņi, tai skaitā, 30 dzejoļi un ilustrācijas no Balvu 
pamatskolas. Katrs iesniegtais darbiņš tika izvērtēts pa klašu grupām. 
     Š.g. 26.novembrī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros tika organizēts radošā konkursa “Profesijas dzejoļos” apbalvošanas pasākums. Uz 
pasākumu tika aicināti divdesmit 1.-3.vietu ieguvēji, viņu skolotājas un konkursa atbalstītāji. Pirmā 
pasākumu daļa norisinājās Balvu pamatskolā, kur direktores vietniece izglītības jomā Gunita Pugeja 
skolēniem vadīja praktisku robotikas nodarbību.  

 

     Otrā pasākuma daļa bija picērijā “Zebra”, 
kur labāko dzejoļu un ilustrāciju autori tika 
apbalvoti. No Balvu pamatskolas uzvaras 
laurus plūca: 2.c klases skolnieks Toms 
Kozlovskis, kurš ieguva 1.vietu 2.klašu 
grupā ar dzejoli “Skolotāja”. Tomam balvu 
pasniedza Balvu novada Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes izglītības darba 
speciāliste Terēza Čudarkina. 4.c klases 
skolniece Līva Tuleiko ieguva 3.vietu 4.klašu 
grupā ar dzejoli “Latvijas robežsargi”. Viņai 
balvu pasniedza Valsts Robežsardzes 
Viļakas pārvaldes pārstāve. Paldies 
skolotājām Ingrīdai Pilātei un Ilzei Dambei 
par skolēnu sagatavošanu konkursam. Katrs 
konkursa uzvarētājs saņēma diplomu, 
noderīgas balvas no atbalstītājiem, kā arī 
garšīgu pārsteigumu no SIA “Zolva” veikala 
“Preilis” un picērijas “Zebra”. Pārējie 
konkursa dalībnieki saņēma pateicības 
rakstus un veicināšanas balviņas.  
     Paldies skolēniem par aktīvu dalību 
konkursā! Paldies skolotājiem par skolēnu 
atbalstīšanu konkursā! Paldies konkursa 
atbalstītājiem par sarūpētajām balvām 
skolēniem! 

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. 

 Informāciju sagatavoja: 
Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 

karjeras konsultante Anita Langovska 
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Starpnovadu dabaszinību konkurss „Plāno! Pēti! Secini!” 
     Viens no 20. gadsimta ievērojamākajiem zinātniekiem Alberts Einšteins ir teicis: „Svarīgākais ir 
nepārstāt uzdot jautājumus. Ziņkārei vienmēr ir savi iemesli pastāvēt.”  
     Balvu pamatskolā 28.novembrī pulcējās deviņas 4.-6.klašu skolēnu jauktās komandas no Balvu 
pamatskolas, Stacijas pamatskolas, Tilžas vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas, Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas, Baltinavas vidusskolas.  
    Pasākumu atklāja Balvu pamatskolas Skatuves runas pulciņa meiteņu neliels ikdienas situācijas 
atainojums, kas atklāja, cik ļoti mūsu dzīve ir bagāta ar dažādu dabaszinātņu nozaru parādībām, 
jēdzieniem un likumiem.  

 

     Dabaszinību konkursa mērķi bija veicināt skolēnu 
aktīvu dabaszinātņu izzināšanu, praktiski veicot 
eksperimentus, aktivizēt un popularizēt skolēnu 
pētniecisko darbību.  
     Konkursa 1.daļā komandas atbildēja uz 15 
jautājumiem par Latvijas augiem, dzīvniekiem un 
ekosistēmām, turklāt atbildēm izmantoja interesantās 
balsošanas pultis, kas uzreiz izvērtēja komandu 
sniegtās atbildes, tādējādi sniedzot svarīgu 
atgriezenisko saiti. Jautājumi bija ļoti dažādi, 
piemēram, kā sauc tēlu, kura vēstījums ir "Nemēslo 
mežā!"? Kuru ezeru dēvē par Latgales jūru? Kurš ir 
Latvijā un arī pasaulē vismazākais plēsējs? u.c.  

       Konkursa 2.daļā komandas, izmantojot izlozēto tēmu un 
dotos darba materiālus, patstāvīgi izplānoja un veica nelielu 
eksperimentu, apkopoja pētījuma rezultātus, veica 
secinājumus. Skolēni pētīja lidmašīnu lidojuma īpatnības 
atkarībā no materiāla; magnēta pievilkšanas spēku; 
priekšmetu masas precīzo noteikšanu, izmantojot dažādus 
svarus; priekšmetu masas salīdzināšanu, izmantojot sviras 
svarus; materiālus, kas ir elektrības vadītāji un elektrības 
nevadītāji; elektriskās ķēdes darbību; skaņas dažādās 
vibrācijas; priekšmetu atstarošanās īpatnības spoguļos. Tad 
komanda iepazīstināja ar savu eksperimentu pārējās 
komandas un vērtēšanas komisiju.   

      Kamēr vērtēšanas komisija apkopoja rezultātus, tikmēr komandām bija iespēja mācīties vadīt  
Balvu pamatskolas Robotikas pulciņa dalībnieku izveidotos robotus. Skolēni pārliecinājās, ka  vadīt 
robotus taisnā virzienā, precīzi iebraukt „garāžā”, apgriezties un doties atpakaļ nemaz nav tik 
vienkārši.  
     Konkursa kopvērtējumā Balvu pamatskolas komanda „Lieliskie” (Madara Gržibovska 4.b, 
Armands Noviks 5.b, Arvis Voicišs 5.b, Sendija Sējāne 6.b, Iļja Polis 6.b) ieguva 2.vietu, bet komanda 
„Eksperimentētāji” (Armands Trubņiks 4.d, Nauris Sorokins 5.a, Toms Silinieks 5.c, Matīss Linnass 
6.d, Mārtiņš Biezais 6.d) – 3.vietu. Savukārt komandas „Mazie eksperimentētāji” (Kārlis Zakss 4.c, 
Ervīns Tabors 5.c, Leo Morozs 6.c, Rojs Kravalis 6.c) un „Latvija” (Gundars Salmanis 4.a, Sonora 
Puķīte 5.a, Patrīsija Mariņina 5.a, Eduards Ķerģis 6.a, Mārcis Salmanis 6.a) saņēma diplomus par 
dalību konkursā.  Paldies arī skolotājām In.Melnei, Il.Melnei, A.Jefimovai, T. Vasiļjevai un 
R.Mihailovai par skolēnu gatavošanu konkursam! 
    Tā kā šāda veida pasākums tika organizēts pirmo reizi, bija interesanti vērot, cik aizrautīgi un 
zinātkāri darbojās skolēni. Konkurss veicināja aktīvu sadarbību komandās, pilnveidoja prasmi 
plānot, pētīt un secināt, prezentēt savu veikumu, bērni klausījās citu komandu prezentācijas. 
Pasākuma dalībnieki izteica gandarījuma sajūtu par paveikto, kā arī ar vēlmi piedalīties nākamā 
gada dabaszinību pasākumā. 
 


