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Rakstiņš 
        
Skolas mājaslapa - http://balvupsk.lv/  

Skolotāju diena 
          Rudens, kas sācies ar dziļu 
un svētīgu ieelpu, jau pamazām 
sāk uzņemt auto cienīgu 
skrējienu. Taču ikvienā ceļā ir 
arī pieturas.  
    2.oktobrī, ļaujoties oktobra 
uznācienam, Balvu sākumskolas 
pedagogi baudīja Skolotāju 
dienu, par ko bija parūpējušies 
vecāki. 
     Noskanot 3 zvaniem, 
skolotāji lūkojās pa logiem uz 
skolas iekšpagalmu, kur 
iebrauca 9 mašīnas, un ikviens 
izlasīja – APSVEICAM! 
    Kad no mašīnām kā rudens 
kastanīši “izbira” skolēni un 
uzsāka jautras dejas, Balvu 
sākumskolas skolotāji sajūsmā 
nočukstēja- PALDIES, Jūs esat 
forši!  
     Brīdī, kad bija novadīta pēdējā šīs nedēļas stunda, pulciņa nodarbība, pagarinātā grupa, skolotāji 
pulcējās kopā, lai izspēlētu spēli “Vai esi gudrāks par sestklasnieku?”, ka arī klausījās bijušās skolnieces 
Kristas dziesmās. 
     Skolotāji! 

…dodiet citiem tikai labo, 
tas nezudīs, tas tikai lielāks augs, 
lai kurp Jūs iesiet- Jūsu soļi ziedēs, 
lai ko Jūs teiksiet- Jūsu vārdi plauks. 

Lai katrs zieds pauž prieku, uzmundrinājumu un mīlestību! 
Lai kastaņa šķelmīgais smaids vienmēr pa rokai vai kabatā! 

 

 

 
 

http://balvupsk.lv/
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Balvu sākumskolas sporta dzīve un sasniegumi 

 

    9.oktobrī notika Balvu novada skolēnu sporta spēles 
vieglatlētikas krosā, kur piedalījās arī Balvu sākumskolas „C” un „D” 
grupu komandas. Lai arī laika apstākļi bija ļoti piemēroti skriešanai, 
skrējiens nebija no vieglajiem. Sportistiem bija jāskrien gan augšup 
kalnā, gan lejā.  „C” grupā startēja – Milēna Berjozova, Sabīne 
Ločmane, Patrīsija Mariņina, Toms Silinieks, Ervīns Tabors, Rinolds 
Baikovs. Komanda izcīnīja 1.vietu.  „D” grupas komanda izcīnīja 
2.vietu. Komandā startēja- Līna Eveina Smoļenska, Karīna Žuržiu, 
Madara Gržibovska, Toms Zvejnieks, Edžus Jermacāns, Ralfs 
Zaikovskis. 
     Septembra beigās notika arī Balvu novada skolēnu sporta spēles 
vieglatlētikā, kur Balvu sākumskolas gan zēnu, gan meiteņu 
komandas izcīnīja 1.vietas.  Individuāli 4 -cīņā Toms Silinieks un 
Milēna Berjozova izcīnīja 1.vietas, bet Evīns Tabors - 3.vietu. Balvu 
sākumskolas saime lepojas ar saviem sportistiem un viņu 
skolotājām I.Kacēnu un S.Keiseli! 

 

Pārsteigums vecajiem ļaudīm Balvu pansionātā 
    “Labo darbu” nedēļas ietvaros Balvu 
sākumskolas 1.c klases audzinātāja Žanna 
Ivanova, 1.c klases 14 skolēni un viņu vecāki 
organizēja pārsteigumu vecajiem ļaudīm Balvu 
pansionātā. Sagatavotajā dāvanu kastē tika 
ievietoti dažādi materiāli – daudzkrāsaini 
aplikāciju papīri, kreppapīri, flomāsteri, līmes – lai 
vecie ļaudis varētu darboties savā rokdarbu 
pulciņā. Saldajā pārsteigumā tika sagādāts gards 
našķis un medus. Vecāki palīdzēja dāvanu kasti 
nogādāt Balvu pansionātā. Paldies skolēniem un 
vecākiem par atsaucību! 

Domāsim labas domas un  
darīsim labus darbus!  

 

Putras diena 
     Nemainīgi katru gadu 10. oktobrī tiek svinēta Putras diena, bet oktobris pasludināts par Putras 
mēnesi. Šogad Putras programma skolās notiek jau 8. gadu un tā tiek veltīta labiem darbiem!  
     Priecājamies, ka firma „Senda Dz” iesaistās Putras mēneša aktivitātēs, jo 12.oktobrī Balvu 
sākumskolēni ēda gardu putru. 

 

    Putras programmas iniciators ir AS „Rīgas Dzirnavnieks”, kas projektu 
īsteno sadarbībā ar Veselības ministriju, Valsts izglītības satura centru 
(VISC) un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC). Programmas 
mērķis ir popularizēt putru kā mūsdienīgu ēdienu un radīt jaunas putras 
ēšanas tradīcijas.  
   Atcerēsimies, ka graudaugi ir viena no nozīmīgākajām produktu grupām, 
tāpēc ir svarīgi, lai bērni mainītu savus ikdienas paradumus un daudz 
biežāk ēstu graudaugu ēdienus, it īpaši veselīgās putras. Pēc uztura 
speciālistu ieteikumiem graudaugiem būtu jābūt aptuveni pusei mūsu 
uzturā. 
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Programmēšanas nedēļa - CodeWeek 2020 Balvu sākumskolā 
Lai rosinātu interesi par programmēšanu un parādītu ikvienam iespējas to pielietot ikdienā 

savu mērķu sasniegšanā, visā pasaulē oktobrī notiek Eiropas Savienības Programmēšanas nedēļa 
jeb #CodeWeek. Jau otro gadu pēc kārtas šajā nedēļā iesaistās arī Balvu sākumskolas skolēni 
direktores vietnieces Gunitas Pugejas vadībā. 
     Programmēšanas nodarbības laikā 1.-3. klašu skolēni vispirms iejutās mazo zinātnieku lomā un 
domāja par problēmas risinājumu – kā atvēsināties karstā vasaras dienā? Varianti bija dažādi – apēst 
saldējumu, sagatavot aukstu dzērienu, peldēties, istabā atvērt logu, lai būtu caurvējš, kā arī ieslēgt gaisa 
kondicionieri. Tad skolēni nolēma sekot Lego tēlu padomam un izveidot nelielu gaisa kondicioniera 
modeli, izmantojot LEGO Education WeDo 2.0 robotikas komplektus. Tas ir populārākais robotikas 
komplekts, kas tiek izmantots daudzās Latvijas skolās un bērnudārzos, un, pateicoties Balvu novada 
pašvaldības atbalstam un dalībai Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001), ir iegādāts arī Balvu sākumskolā. 
     Sekojot instruktāžai 
planšetdatoros, skolēni pāros 
soli pa solim pagatavoja mazu 
modelīti. Tad bērni mācījās 
apgūt vienkāršu programmē-
šanas valodu. Te nu pavērās 
dažādas iespējas – vispirms 
modelītis darbojās ar nelielu 
jaudu, tad jau krietni ātrāk. Vēl 
izrādījās, ka ir ļoti vienkārši 
programmēt dažādu krāsu 
maiņu un pat pievienot skaņu. 
Programmējot un eksperi-
mentējot, nodarbībai atvēlētais 
laiks ļoti ātri pagāja.   
    Programmēšanas nodarbības 
laikā 3.klašu skolēni arī 
uzzināja, kā radies vārds 
“robots”, kāda ir robotikas 
vēsture no senajiem laikiem 
līdz pat mūsdienām. Īpašu 
interesi izraisīja stāstījums par 
robotu attīstību pēdējo 
divdesmit gadu laikā -Sony 
radītais robotu suns AIBO, 
Honda radītais pirmais 
staigājošais robots ASIMO un 
2016.gadā izveidotais robots 
Sophia.  
          Programmēšanas nedēļas laikā Robotikas pulciņa vecāko klašu skolēni demonstrēja izglītojošā 
konstruktora Makeblock Ultimate 2.0 Ripojošos robotus un mācīja arī mazākos bērnus vadīt interesantos 
robotiņus, izmantojot planšetes aplikāciju.  Savukārt Robotikas pulciņa 4.klašu skolēni radoši darbojās ar 
LEGO Education WeDo 2.0 robotikas komplektiem, veidojot tanku, helikopteru un dažādu mašīnu 
modeļus. Programmēšanas pulciņa 3.klašu skolēni iepazina vizuālās programmēšanas valodu Scratch, 
animējot vārdus un veidojot vienkāršu spēli “Runcis un pele”.  
     Programmēšanas pamatu apgūšana un robotu konstruēšana Robotikas un Programmēšanas pulciņu 
ietvaros turpināsies visu mācību gadu, ik pa brīdim ar paveikto iepazīstinot skolasbiedrus.  
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Gada balva izglītībā- 2020 
     Šī gada 9.oktobrī Kubulu kultūras namā notika pasākums „Gada balva izglītībā- 2020”, uz ko 2 
nominācijās tika pieteiktas Balvu sākumskolas skolotājas Dina Kravale un Karīna Žīgure.      

 

     Balvu sākumskola lepojas, ka 
nominācijā „Par inovācijām izglītības 
procesā” uzvarēja Dina Kravale, par 
kuru kolēģi saka: „Dinas būtība ir 
spēja pielāgoties, spēja mainīties līdzi 
laikam un vēlēšanās mācīties kopā ar 
skolēniem, īpaši tehnoloģiju 
izmantošanas jomā. D.Kravale krīta 
tāfeli nomainījusi pret interaktīvām 
tāfelēm, grāmatas daudzos 
gadījumos aizstāj ar planšetdatoriem, 
mācīšanās process arvien vairāk tiek 
digitalizēts. Nepārtraukta 
izglītošanās, jaunu mācību metožu 
meklēšana un apguve – tā ir Dinas 
Kravales ikdiena, ne velti skolēni Dinu 
sauc par mūsdienīgu skolotāju. Dina 
aktīvi līdzdarbojas jauno tehnoloģiju 
izmantošanā, tostarp izmantojot 
Movie maker (video veidošana), 
Google disku, Google veidlapas, 
Padlet.” 

     Balvu sākumskola lepojas, ka nominācijā „Par veiksmīgāko pedagoga debiju” uzvarēja Karīna Žīgure, 
kura Balvu sākumskolā strādā nepilnu mācību gadu, taču sevi pierādījusi kā radošu skolotāju. Karīna ar 
savām idejām spēj aizraut ne tikai skolēnus, bet arī Balvu sākumskolas pedagogus, viņa ir lielisks palīgs 
klašu audzinātājām. K.Žīgure ir ne tikai sociālais pedagogs, bet arī mūsdienīga skolotāja, kura ir ne tikai 
apveltīta ar ļoti labām komunikācijas spējām, bet ir radoša, smaidīga un pozitīva, ko novērtējuši arī Balvu 
sākumskolas vecāki, kam Karīna sniegusi konsultācijas un iedrošinājusi attālināto mācību laikā. 
     Tāpat skola lepojas ar Balvu sākumskolas sporta skolotāju Sarmīti Keiseli, ko nominācijai „Par 
ieguldījumiem un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem” bija pieteikusi Balvu Sporta 
skola. 
          Prieks arī par ilggadējo Balvu sākumskolas skolotāju, LIZDA Balvu starpnovadu arodorganizācijas 
priekšsēdētāju Olgu Markovu, kura saņēma LIZDAs Atzinības rakstu. 
     Pateicības vārdus par dalīšanos ar savām profesionālajām prasmēm novadā saņēma Balvu 
sākumskolas skolotājas Gunita Pugeja, Inga Bukša, Ligita Bukovska-Pole, Ingrīda Paršinova. 
     Balvu sākumskolas skolotāji saka MĪĻU PALDIES vecākiem par skolas izvirzīšanu nominācijai „Par 
inovācijām izglītības iestādes darbībā”! 
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Balvu sākumskolas izaicinājums- bērna talanta veicināšana 
     Vairāku gadu garumā Balvu sākumskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001), kā rezultātā 29 skolas 
pedagogi skolēnu rudens brīvdienās apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
programmu “Bērna talanta veicināšana – izaicinājums izglītības iestādei”, ko vadīja pedagoģijas doktore 
Anita Skalberga. 
     Jāpiebilst, ka no aptuveni 30 iesūtītajiem pieteikumiem 
kursiem tika izvēlētas 10 skolas, tostarp Balvu sākumskola, kuru 
darbinieki šajā mācību gadā piedalīsies skolu kolektīvu kursos 
“Bērnu talanta veicināšana – izaicinājums izglītības iestādei”. 
     Kursu programma ietvēra sešus seminārus, kuros tika 
akcentēta izglītības iestādes kompetence izveidot metodisko 
pieeju bērna talanta veicināšanai. Kursu laikā Balvu sākumskolas 
skolotāji diskutēja, kādu modeli un pieeju izvēlēties bērna 
talanta veicināšanai, kādām zināšanām un prasmēm ir jābūt 
skolotājam un vecākiem, lai veicinātu bērna talantu.  
     Kursu rezultātā tika izveidots stratēģiskais plānojums mērķtiecīgai pedagoģiskai darbībai mācību 
stundās un ārpusstundu nodarbībās, sadarbībai ar bērna ģimeni. Tika domāts, kāda ir tieši Balvu 
sākumskolas koncepcija bērnu talantu veicināšanā. 
 

 

   Jaunais Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības 
skolu apmaiņas partnerības projekts „Bilimi T@kipteyiz” ir apstiprināts! 

       Skolu apmaiņas partnerību projektā piedalās:  
1.Balvu sākumskola 
2.Sultangazi Istiklal Primary School (Turcija) 
3.Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio (Portugāle) 
4.Primary School of Drama (Grieķija) 
5.Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco (Itālija) 
     Projekta koordinators – Turcija. Projekta tēma “Seko zinātnei”.  Projekta mērķis ir attīstīt kompetenču 
pieeju, kas balstīta uz praktisku darbošanos angļu valodā, matemātikā, dabaszinībās un datorikā. 
Projekta ilgums 24 mēneši. Projekta sākuma datums ir 2020.gada 1.septembris un beigu datums ir 
2022.gada 31.augusts. 
Projekta līguma numurs- 2020-1-TR01-KA229-094355_2 
Finansējuma maksimālā summa ir 16 170,00 EUR. 
Projekta mērķauditorija ir sākumskolas skolēni vecumā no 6 līdz 10 gadiem (1.-4.klašu skolēni) un viņu 
skolotāji. Projekta gaitā iecerēts īstenot 100 dažādas aktivitātes 5 blokos: 1)zinātne, 2)matemātika, 
3)tehnoloģijas, 4)svešvalodas, 5)projekti. 
     Šajās aktivitātēs galvenā uzmanība tiks pievērsta 21. gadsimta pamatprasmju apguvei un caurviju 
prasmēm: 1)jaunradei un radošumam, 2)problēmu risināšanai, kritiskajai domāšanai, 3)pašvadītai 
mācīšanās, spējai vadīt savu mācīšanos, 4)sadarbībai, 5)skolā iegūto zināšanu praktiskam pielietojumam 
dzīvē, 5)digitālajām prasmēm. 
Projekta noslēgumā iecerēts 2 dienu festivāls katrā no dalībvalstīm, kur būs izstādīti bērnu radošie darbi. 

Projekta koordinatore Inga Bukša 
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Atgādinām - lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami šādi 
pamatprincipi:  

1. informēšana – aicinām sekot līdzi epidemologu ieteikumiem, ievērot skolotāju 

sniegto informāciju un drošības uzskati klasēs. Interešu izglītības nodarbības un 

konsultācijas notiek pa klašu grupām. Aicinām skolēnus uz skolu nākt tikai 5-10 

minūtes pirms stundas/nodarbības sākuma! 

2.  distancēšanās - starpbrīžos skolēniem jāuzturas pie savām klasēm. Uz pusdienām 

ejot, katras maiņas nākamās klases (2., 4., 6.kl.) ievēro 15 minūšu starplaiku.  Uz 

stundu, kas nenotiek klasē, skolotājs ved/arī atved atpakaļ  bērnus. 

3. Higiēna - roku mazgāšanai izmanto ziepes un savu dvielīti, mazāk dezinfekcijas 
līdzekļus (ne tikai ejot pusdienās, bet arī pēc sporta u.c. stundām). 
 

4. personas veselības stāvokļa uzraudzība- aicinām skolēnus teikt par veselības 
problēmām klases audzinātājām, kas sazināsies ar vecākiem. 

 

Paldies par sapratni un sadarbību! 


