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Rakstiņš 
        

Skolas mājaslapa http://balvupsk.lv/  

 

Balvu pamatskolas 5.c klases skolniece Patrīcija Ivanova-  
grāmatas „Mans bērnības stāsts” līdzautore 

    Eiropas Valodas dienā Latviešu valodas aģentūra katru gadu izsludina tradicionālo skolēnu 
radošo darbu konkursu. 2019.gada tēma bija „Mans bērnības stāsts”. 
     Konkursā tika iesūtīts 601 darbs – domraksti, 
dzejoļi un zīmējumi. Konkursā piedalījās skolēni 
ne tikai no dažādiem Latvijas novadiem, bet arī 
no latviešu skolām pasaulē – Vašingtonas 
draudzes Latviešu skolas, Ņūdžersijas Latviešu 
skolas, Eiropas skolas Frankfurtē pie Mainas, 
Briseles 2. Eiropas skolas, Mineapoles Sv. Paula 
Latviešu skolas un Bostonas Latviešu skolas. 
     Žūrijas komisija (rakstnieks V. Rūmnieks, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras 
centra vadītāja S. Tretjakova, māksliniece, 
grāmatu „Koko un Riko” zīmējumu autore L. 
Lošina, UNESCO LNK ģenerālsekretāre B. 
Moļņika un Latviešu valodas aģentūras projektu 
vadītāja V. Līcīte-Meldere) spraigā diskusijā ir 
vērtējusi un noteikusi labākos radošos darbus, 
ko apkopojusi grāmatā “Mans bērnības stāsts”.  

     Balvu pamatskola patiesi lepojas, ka Latviešu valodas aģentūras izdotajā grāmatā “Mans bērnības 
stāsts” var lasīt arī 5.c klases skolnieces Patrīcijas Ivanovas stāstu par Ziemassvētku vecīti, kurš 
apciemoja meitenes māju. 
     Patrīciju piedalīties konkursā rosināja viņas pirmā audzinātāja Ārija Žuga. 
 

 

 

Pasākums "Vecais Jaunais gads" 

     

     2020.gadā 12.janvārī Balvu krievu biedrība 
kopā ar krievu ansambli ''Razdoļje''rīkoja 
koncertu - pasākumu Balvu Muižā - ''Vecais 
Jaunais gads''. 
     Koncertā piedalījās arī Balvu pamatskolas 
deju grupa'' Varavīksne'' (vadītāja Žanna 
Ivanova) ar mūsdienu deju ''KIGURUMI''. 
Meitenes par piedalīšanos koncertā saņēma 
Pateicību un saldumus. 

 

 

http://balvupsk.lv/
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 K-komanda Balvu novadā 
        14.janvārī K- komanda, jeb Improvizācijas teātra aktieru komanda- Dita Nitiša, Valdis Siliņš un 
Dzintars Rožukalns ciemojās Balvu pamatskolā. Aktieri  vadīja nodarbības 2.-3.klašu skolēniem, 
kurās bija iespēja uzzināt, gan kas ir improvizācija, gan izspēlēt dažādu profesiju pārstāvju lomas.  
    Aktieri paši izspēlēja etīdes par profesijām un  
iesaistīja arī bērnus. Ar jautājumu palīdzību tika 
noskaidrots, kurās profesijās gribētu strādāt paši 
skolēni, pēc tam izspēlētas šo profesiju sliktie un 
labie piemēri un izanalizētas situācijas. Skolēni 
bija ārsti, policisti, ugunsdzēsēji, frizieri, skolotāji, 
arhitekti, zobārsti, menedžeri. Kopīgās sarunās 
tika noskaidrotas vispārīgās un specifiskās 
prasmes, kuras tiek apgūtas skolā, kas noder 
jebkurā profesijā. Kā svarīgākās tika nosauktas: 
prasme sadarboties, komandas darbs, būt 
disciplinētam, svešvalodu prasmes.  
       Pateicoties K-komandai skolēniem bija 
interesanti no citāda skatapunkta ielūkoties 
profesiju pasaulē. Paldies aktieriem-Ditai, Valdim 
un Dzintaram par atraktivitāti nodarbību 
vadīšanā, skolas administrācijai par atbalstu un 
sadarbību pasākuma organizēšanā! 

 

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
pedagoģe-karjeras konsultante 

Lidija Ločmele  
Aktivitāte tika īstenota  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. 

 

 

"Sportland" pirmie soļi basketbolā 

     15.janvārī Balvu pamatskolas pirmo klašu skolēni devās uz Gulbeni, lai piedalītos VEF Latvijas 
Jaunatnes basketbola līgas un sporta apģērbu un inventāra tirgotājiem „Sportland” rīkotajās 
sacensībās, kas veicina bērnu nodarbošanos ar sportu, palielinot basketbola popularitāti ģimenēs 
un skolās, kā arī rosinot bērnos interesi par sportisku dzīvesveidu. 

 

      Balvu pamatskolu pārstāvēja 4 
pirmklasnieku komandas „Pipariņi”, „Manīgie 
pūčulēni”, „Ātrie” un „ Spridzeklīši”, kas kopā ar 
Gulbenes 2.vidusskolas, Rugāju novada 
vidusskolas, Strautiņu pamatskolas, Gulbenes 
novada valsts ģimnāzijas pirmklasniekiem 
sacentās aizraujošās stafetēs un piepūšamajās 
atrakcijās ar basketbola elementiem. 
    Piedaloties dažādās stafetēs, skolēni 
pārbaudīja savas klases ātrumu, veiklību, 
erudīciju un spēju sastrādāties komandā.  
     Katrs pirmklasnieks sacensībās saņēma 
motivējošas balvas, savukārt visas komandas 
skolai nopelnīja balvu - 12 basketbola bumbas. 
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Viesošanās Eiropas mājā 

     15.janvārī Balvu pamatskolas 6.b klase pēc īpaša uzaicinājuma apciemoja Eiropas māju. Šogad 
Eiropas māja svinēja savu 10 pastāvēšanas gadadienu. Tāpēc ciemošanās notika svētku gaisotnē, 
dzerot piparmētru tēju ar kūciņām. 
     Pasākums notika gan zināšanu, gan arī sarunu istabā, kur skolēniem bija iespēja ne tikai 
nostiprināt, bet arī iegūt jaunas zināšanas par Eiropas Savienību un Latvijas dalību tajā. 
     Katram skolēnam bija iespēja piedalīties konkursā un izteikt savu viedokli un minējumus par 
Eiropas Savienības pirmsākumiem, Eiropas Parlamentu, tur esošajiem Latvijas deputātiem, Eiropas 
Savienības dalībvalstīm, himnu un pieņemtajiem lēmumiem. 
     Par konkursa uzvarētāju un pārsteiguma balvu 
ieguvēju kļuva 6.b klases skolniece Sendija 
Sejāne. Apsveicam! 
     Bērni ar interesi klausījās un uzzināja, ka arī no 
Latvijas 8 deputāti darbojas Eiropas Parlamentā, 
kas ir viena no lielākajām demokrātiskajām 
asamblejām pasaulē. 
     Eiropas Parlaments kopā ar Eiropas Savienības 
Padomi apstiprina likumus, kas ietekmē katra 
cilvēka ikdienas dzīvi visās Eiropas Savienības 
dalībvalstīs. 
    751 Eiropas Parlamenta deputāts pārstāv 500 
miljonus Eiropas Savienības pilsoņus.  
     Skolēniem patika Eiropas Parlamenta apstiprinātais vienreizlietojamās plastmasas aizliegums 
pēc 2021. gada, kas paredz, ka līdz 2021. gadam no ES veikalu plauktiem pazudīs šādi priekšmeti: 
vienreizlietojamie galda piederumi (dakšas, naži, karotes, plastmasas šķīvji irbulīši, salmiņi). 
     Sakām “Paldies par uzaicinājumu, par jaunu informāciju un svētku sajūtu” Eiropas Mājas 
darbiniekiem!                                                                                       

6.b klases audzinātāja Inga Bukša 
 

Skatuves runas konkurss 2020 

 

    16.janvārī Balvu pamatskolā notika izteiksmīgās jeb skatuves runas 
konkurss. Tajā skolēni rādīja savu aktiermeistarību, spēju interesanti un 
izteiksmīgi atklāt izvēlēto kāda latviešu autora dzejas vai prozas darbu. 
     Pasākuma mērķis bija sekmēt skolēnu kultūras izpratni un pašizpausmi 
mākslā. Tāpat tika veicināta  interese par latviešu literatūras mantojumu un 
devumu nacionālās kultūras veidošanā, kā arī attīsta aktiermeistarība un 
prasme noturēt klausītāju interesi. 

1.vieta Enija Jasmīna Saide 1.a, Gabriela Aleksandroviča 1.b, Kristers Stikiņš 1.b,  
Jānis Zakss 2.b, Linda Krūmiņa 3.a, Evelīna Dārta Usina 3.c, Dženija Bērziņa 4.c, 
Armands Noviks 5.b, Markuss Mednis 6.a 

2.vieta Gerda Dortāne 3.a, Ieva Stepanova 3.b, Ketrina Razgale 3.c, Sonora Puķīte 5.a,  
Guntra Gibala 5.c, Adrians Jonaitis 4.a 

3.vieta Kristers Zelčs 4.c, Jānis Jermacāns 6.b  
Atzinība Renāte Meiere 1.c, Marta Karavoičika 2.a, Daniels Priedeslaipa 3.b,  

Anastasija Sokola 4.d 
Pateicība Alīna Zujāne 1.a, Līna Kalniņa 1.a, Toms Kaļāns 1.c, Agate Baraņņika 1.d,  

Henrijs Berjozovs 1.d, Elīza Šmuškova 2.b, Sintija Ločmane 2.c, Justīne Kušnere 2.c, 
Dinārs Olehnovičs 2.d, Evelīna Tabore 2.d, Viktoria Petrova 3.a, Elīza Anča 3.b,  
Ērika Indrika 3.c, Kristers Liepiņš 3.d, Ričards Ivanovs 3.d, Egita Ozoliņa 3.d, 
Aleksandrs Melnis 4.c 

Prieks, ka skatuves runas konkursā piedalījās 38 skolēni, 
 no kuriem uz starpnovadu skatuves runas konkursu dosies 9 skolēni! 
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Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes  
dziesmu un deju svētkiem Rīgā! 

     Balvu pamatskolas tautu deju 

kolektīviem “Saulstariņi” šis ir īpašs 

mācību gads, jo notiek gatavošanās XII 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem Rīgā, kas notiks šī gada vasarā, 

no 6. līdz 12. jūlijam. Lai svētkos dejotu 

deju lieluzvedumā “Saule vija zelta rotu”, 

“Saulstariņiem” raits deju solis ir jāparāda 

deju skatēs.  

     17. janvārī 3. – 4. klašu grupai un 23. 

janvārī 1.-2. klašu grupai notika deju 

mēģinājumi kopā ar Balvu novada skolēnu 

tautu deju kolektīvu virsvadītāju Zani 

Meieri, lai precizētu deju repertuāra 

apguvi. 
 

 

Ontona dīnas ļustes 
    2020.gada 18.janvārī jau sesto gadu pēc kārtas Upītes Tautas namā notika Ontona dīnas ļustes un 
ceturto gadu noslēdzās radošo darbu konkurss, kas veltīts dzejniekam, rakstniekam un 
novadpētniekam Ontonam Slišānam. 

 

     
 Šoreiz konkursā piedalījās 28 
dažādas izglītības iestādes, tajā 
skaitā 27 no Latgales reģiona un 
viena Rīgas iestāde. Kopā tika 
iesniegti 150 zīmējumi un 93 
radošie darbi – dzejoļi, pasakas, 
stāsti un esejas.  
     Balvu pamatskola konkursam bija 
iesūtījusi 27 zīmējumus un 4 
radošos darbus. 
     Balvu pamatskola lepojas, ka 
zīmējumu konkursā 5.c klases 
skolniece Patrīcija Ivanova ieguva 
3.vietu, bet radošo darbu 
konkursā 3.vieta tika piešķirta 5.c 
klases skolniecei Guntrai Gibalai, 
kura ieguva arī Mārītes Slišānes 
simpātiju balvu. 

     Kā atzīst, G.Gibala, pasākums Upītē bija ļoti sirsnīgs, uz dažādiem instrumentiem spēlēja Upītes 
mazie bērni, vietējie jaunieši visus priecēja ar aizraujošiem muzikāliem priekšnesumiem latgaliešu 
valodā. Pasākumā piedalījās gan Viļakas novada domes priekšsēdētājs S.Maksimovs, gan Viļakas 
Romas katoļu baznīcas priesteris G.Skutelis. 
    Pasākums noslēdzās ar krāšņu un gardu pārsteigumu- milzīgu lauku torti. 

Ne velti saka, ka Upītē dzeive jauka! 
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Uzcelsim barikādes pret ļaunumu! 

 

       Uzcelsim barikādes pret ļaunumu!- ar tādu aicinājumu 
sākās 20.janvāra rīts Balvu pamatskolas aktu zālē, kur 
pulcējās skolas saime, lai kopā ar barikāžu dalībniekiem 
Ivetu Supi un Jāni Ločmeli atcerētos 1991.gada janvāra 
notikumus. 
     Kopš 1997.gada 20.janvāris ir noteikts par barikāžu 
aizstāvju atceres dienu, tāpēc pasākumā Balvu pamatskolas 
Domītes pārstāvji aicināja pieminēt varoņus, kuri ar 
kopīgām dziesmām, brālībā sadotām rokām, piketiem, 
sarkanbaltsarkaniem karogiem nosargāja Latvijas brīvību. 

     Pasākuma noslēgumā skolas saime vienojās kopīgā tautas lūgšanā „Dievs, svētī Latviju!”, bet 
plkst. 10.00 tāpat kā Doma laukumā arī pie Balvu pamatskolas tika iedegts piemiņas ugunskurs. 

 
Skolas dabaszinību konkurss 1.klašu skolēniem “Zinu! Protu! Izdaru!” 

      Janvāra pirmajā mācību nedēļā Balvu pamatskolas 1.klasēs notika konkursa “Zinu! Protu! 
Izdaru!” 1.kārta.  Tās laikā skolēni pārbaudīja, ko ir iemācījušies dabaszinību stundās 1.semestra 
laikā. Izmantojot ActivExpression balsošanas pultis, bērni atbildēja uz skolotājas G. Pugejas 
sagatavotajiem dabaszinību jautājumiem, piemēram, “Kura ir visgarākā upe Latvijā? Cik savvaļas 
augu ir attēlā? Kura ir visindīgākā sēne Latvijā?” utt. Jautājumus ar projektoru demonstrēja uz 
tāfeles, bet skolēni, viņuprāt, pareizos atbilžu variantus atzīmēja balsošanas pultīs. Kā atzina paši 
bērni, viņiem ļoti patika izmantot interesantās balsošanas pultis!  
      Tad 20.janvārī skolas bibliotēkā labākie 
1.klašu skolēni darbojās 2.konkursa kārtā, 
veicot dažādus uzdevumus. Bērniem bija 
jāatpazīst savvaļas augi attēlos; jāieraksta 
dotie augi pie atbilstošajām dabas ainavām; 
jāatpazīst gadalaiku pazīmes dabā; jāatrod 
burtu režģī meža iemītnieki; jānosaka 
piemērots apģērbs vasarai un ziemai, jāzina 
cilvēka ķermeņa daļas un jāsašķiro drošības 
noteikumi sēņošanas laikā. Uzdevumu 
stacijas vadīja skolotājas Ž. Ivanova, S. Bukša, 
A. Jefimova, G. Pugeja, 5.a klases skolēni R. 
Kokorevičš un V. Lukina, kuriem palīdzēja 4.b 
un 4.d klašu skolēni.  
     Paldies arī skolotājām Z. Piparei, I.Jeromanei, Ā. Žugai un I.Zelčai par skolēnu gatavošanu 
konkursam un skolēniem - par aktīvo darbošanos! 
     Skolas dabaszinību konkursa “Zinu! Protu! Izdaru!” rezultāti: 
1.vieta Artūrs Salmanis 1.c, Renāte Meiere 1.c 
2.vieta Sandis Noviks 1.a, Evelīna Pennere 1.c, Miervaldis Linnass 1.c, Paula Jaunžeikare 1.d, 

Adrians Voika 1.d 
3.vieta Enija Jasmīna Saide 1.a, Beāte Dortāne 1.a, Kristīna Logina 1.a, Līna Kalniņa 1.a, Laura 

Keiša 1.b, Edgars Konivāls 1.b, Vizbulīte Lāce 1.b, Mārcis Pošivs 1.b, Roberta Siliniece 
1.d, Eimija Alise Smoļenska 1.d, Karlīna Pilāte 1.d 

Pateicība  Alise Koliņa 1.a, Raivo Koļcovs 1.a, Valērija Aleksejeva 1.a, Mairis Ančs 1.b, Marija Lāce 
1.b, Gabriela Aleksandroviča 1.b, Laura Zaksa 1.b, Eva Ņilova 1.c, Gabriela Misiņa 1.c, 
Niks Razumeiko 1.c, Ņikita Aleksejevs 1.d. 

       Novēlēsim vietu ieguvējiem veiksmi starpnovadu dabaszinību konkursā, kas Balvu 
pamatskolā notiks 30.janvārī! 
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Skaļās lasīšanas sacensība Balvu pamatskolā 

 

      Lai pilnveidotu skolēnu prasmes izvēlēties piemērotu 
un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmētu interesi 
par lasīšanu un grāmatām, saliedētu bērnus kopīgām 
lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicinātu lasītprieku, Balvu 
pamatskolā janvārī notika Skaļās lasīšanas sacensība, kurā 
piedalījās 3.-6.klašu skolēni. Dalībnieki lasīja teksta 
fragmentus no latviešu un cittautu, H.K. Andersena 
pasakām. 

    Uzstāšanās sastāvēja no īsa ievada, kurā skolēni pastāstīja, kāpēc viņi izvēlējās lasīšanai tieši šo 
fragmentu, kāpēc viņiem patīk lasīt pasakas un ko jaunu viņi uzzinājuši. 
     Klausoties skolēnus, tika vērtēta viņu runa, spēja ar pasakas lasīšanu aizraut auditoriju, 
atbilstošs uzsvaru lietojums, prasme veidot kontaktu ar klausītājiem, prasme izmantot savu balsi. 
 

Vingro ar zvaigzni Kasparu Zlidni 

     2020.gada 28.janvārī Balvu pamatskolā norisinājās Latgales plānošanas reģiona īstenotā 
projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-
free) ietvaros organizētais treniņš ar grupas “Gain Fast” solistu un sportiska un veselīga 
dzīvesveida vēstnesi Kasparu Zlidni. Treniņā piedalījās sportiskākie Balvu pamatskolas skolēni jeb 
projekta “Sporto visa klase” dalībnieki - 5.b, 5.c, 6.b klases skolēni. 
     K.Zlidnis dalījās savā 
pieredzē, kāpēc pievērsies ielu 
vingrošanai, kas uz to 
pamudināja, kā arī kopā ar 
skolēniem veica dažādus 
vingrinājumus vispārējai 
fiziskai attīstībai. 
     K.Zlidnis atzīst: “Fiziskās 
aktivitātes norūda ķermeni un 
garu, iemāca drosmi un 
mērķtiecību. Caur grūtībām un 
sevis pārvarēšanu mēs 
apzināmies un paplašinām 
savas fiziskās un prāta 
robežas, lai ikdienā ar visu 
savu augstāko potenciālu 
varētu pildīt savus primāros 
pienākumus gan ģimenē, gan 
darbā, palīdzot un atbalstot 
fiziski un garā vājākos.”  
 

Balvu pamatskolas krievu (dzimtā) valodas olimpiādes 
9.klasei rezultāti  

3.vieta  Maksims Šmagris 
Pateicība Arturs Seļavins, Mihails Miščenko  
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Starpnovadu dabaszinību konkurss „Zinu! Protu! Izdaru!” 
1.klašu skolēniem 

      30.janvārī Balvu pamatskolā norisinājās Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas starpnovadu 
dabaszinību konkurss „Zinu! Protu! Izdaru!”, kurā pulcējās 35 pirmo klašu skolēni no Balvu 
pamatskolas, Stacijas pamatskolas, Bērzpils vidusskolas, Tilžas vidusskolas, Baltinavas vidusskolas, 
Rugāju novada vidusskolas, Rugāju novada Eglaines pamatskolas, Viļakas pamatskolas un Rekavas 
vidusskolas.  

 

       Sākumā skolēnus ar dzejas rindām uzrunāja 
Balvu pamatskolas 2.d klases skolniece E. 
Tabore un 5.c klases skolniece G. Gibala, nelielu 
deju priekšnesumu sniedza skolotājas Ž. 
Ivanovas dejotājas. Tad 1.klašu skolēni veica 
praktiskus uzdevumus 8 darbnīcās, kuras 
vadīja Balvu pamatskolas 5.-6.klašu skolēni. 
Uzdevumi bija dažādi - gan viegli, gan arī 
diezgan sarežģīti. Bērni demonstrēja zināšanas 
par Latvijas upēm, ezeriem un kalniem, kā arī 
par krāsām to apzīmēšanā kartēs. Skolēniem 
bija jāatpazīst un jāgrupē savvaļas un 
kultūraugi, arī jāatpazīst un jānosaka indīgas un 
ēdamas sēnes. Konkursa dalībnieki nosauca 
zīmējumā cilvēka ķermeņa daļas un maņu 
orgānus, grupēja attēlus atbilstoši gadalaikiem 
un kārtoja mēnešu nosaukumus pēc kārtas.   

      Bērni atpazina pulksteņa laikus un 
diennakts daļas, dotajās dabas ainavās 
noteica dzīvnieku un augu mājvietas. Skolēni 
arī grupēja pareizas un nepareizas uzvedības 
noteikumus mežā. Katram uzdevumam bija 
atvēlētas četras minūtes, tad darbnīcu vadītāji 
pārbaudīja bērnu veikumu un pirmklasnieki 
devās pie cita galdiņa veikt nākamo 
uzdevumu. 
       Konkursa darbus izvērtēja žūrija, kuras 
sastāvā darbojās komisijas priekšsēdētāja G. 
Pugeja un komisijas dalībnieces – Balvu 
novada Izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldes speciāliste pirmsskolas jautājumos 
L.Bukovska, PII „ Sienāzītis” metodiķe V. 
Lielbārde, PII „Pīlādzītis” metodiķe I. Aizupe, 
PII „Ieviņa”  vadītāja I. Eisaka un Bērzkalnes 
PII vadītāja I. Korlaša.  

        Dalībskolu skolotāji priecājās par savu skolēnu aktivitāti, atsaucīgo un pozitīvo attieksmi. 
Kamēr komisija skaitīja punktus, tikmēr pirmklasniekiem skolotāja Ž. Ivanova vadīja rotaļas un 
Robotikas pulciņa dalībnieki iepazīstināja ar robotu vadīšanu. 
      Liels paldies par gatavošanos un lielisku sniegumu Balvu pamatskolas skolēniem un viņu 
skolotājām: 
1.vieta - Evelīna Pennere 1.c 
2.vieta – Laura Keiša 1.b,  Miervaldis Linnass 1.c 
3.vieta - Kristīna Logina 1.a, Līna Kalniņa 1.a, Edgars Konivāls 1.b, Vizbulīte Lāce 1.b 
Atzinība – Mārcis Poševs 1.b, Karlīna Pilāte 1.d, Paula Jaunžeikare 1.d, Adrians Voika 1.d. 
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Ciemos Vectilžā 

     31. janvārī Balvu pamatskolas 3.-
4. klašu tautu deju kolektīvs 
“Saulstariņi”, ko vada skolotāja 
Kristīne Jermacāne,  piedalījās 
Vectilžas pagasta sporta un atpūtas 
centra rīkotajā pašdarbnieku vakarā.  
     Kopā ar Tilžas deju kolektīvu 
”Palazdīte” mazie dejotāji priecēja 
skatītājus, izdejojot dažādas latviešu 
tautas dejas. Īpašas skatītāju 
emocijas izpelnījās “Saulstariņu” 
izpildītā A. Daņiļeviča deja “Vējelis.”   
      Pēc koncerta Balvu pamatskolas 
dejotāji atzina, ka ļoti paticis 
uzstāties un prieka pilni devās 
atpakaļ uz Balviem. 

 
 

 

Balvu pamatskola uzsāk skolēnu un vecāku informēšanu  
par pilnveidoto mācību saturu un pieeju 

     

 

 
     2020.gada  septembrī visās Latvijas skolās pakāpeniski tiks 
ieviests pilnveidotais mācību saturs un pieeja. 
    Līdztekus tradicionālajām zināšanām un prasmēm 7 mācību 
jomās, skolēni mērķtiecīgāk un sistemātiskāk, nekā iepriekš apgūs 
arī domāšanas, sadarbības, jaunrades un citas vispārīgās prasmes, 
kā arī vērtībās balstītus ieradumus. 

     Tieši tādēļ skolas vadības komanda janvārī tikās ar Skolas Domīti, Skolas Padomi, 3.klašu 
skolēniem un vecākiem, lai informētu gan skolēnus, gan vecākus par būtiskākajām pārmaiņām 
izglītības saturā, kas skars tieši Balvu pamatskolu. 
     Tāpat katram vecākam e-klasē tika nosūtīts Skola2030 buklets  
“ES SAPROTU, TĀTAD  ZINU – PROTU – GRIBU – VARU” 
 http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Skola2030_buklets_Pamatskola.pdf        

     28.janvārī Balvu pamatskolā uz nodarbību, ko vadīja skolas direktore L.Krištopanova, pulcējās 
novada izglītības iestāžu direktori un viņu vietnieki. Kopā tika diskutēts par stundu skaita 
plānošanu mācību jomās un priekšmetos, laiku skolotāju sadarbībai, pārmaiņām mācību saturā, 
vērtēšanu u.c. aktuāliem jautājumiem. 
      Tā kā pārmaiņas skars arī pedagogus, jau 1.semestrī  Balvu pamatskolas skolotāji diskutēja gan 
atsevišķi sadarbības grupās, gan kopā kolektīvā par pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu 
savā darbā, bet janvārī direktores vietniece G.Pugeja novadīja 3 meistarklases, tādejādi iedrošinot 
skolotājus  plānot un organizēt mācību procesu tā, lai katram skolēnam būtu nodrošināta iespēja 
sasniegt standartā noteiktos rezultātus, kas ietver zināšanas, izpratni, prasmes, attieksmes un 
vērtības. 
      Arī 2.semestrī Balvu pamatskolas skolotāji turpinās iepazīties ar pilnveidotā mācību satura 
priekšmetu paraugprogrammām, diskutēs par modulāro stundu ieviešanu un mācību organizācijas 
formu dažādošanu. 
     Aicinām vecākus un pedagogus sekot VISC projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” 
aktualitātēm Skola2030 mājaslapā http://www.skola2030.lv/lv    
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