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Skolas mājaslapa - http://balvusakumskola.lv/ 
 

 
 
 
 

 
Mācību procesa organizēšanas kārtība 2021./2022.m.g. Balvu sākumskolā, sākot no 
2021.gada 15.novembra 
http://balvusakumskola.lv/f/uploads/15-11-2021-macibu-procesa-organizacija.pdf  
 

Izglītības procesa organizēšanas un īstenošanas modeļi Balvu sākumskolā 2021./2022. 
mācību gadā 
http://balvusakumskola.lv/f/uploads/2021_izglitibas_procesa_organizesanas_modeli.pdf  
 

 
Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami šādi 

pamatprincipi:  
1. informēšana – aicinām sekot līdzi epidemiologu ieteikumiem, ievērot skolas 

vadības un skolotāju sniegto informāciju un drošības uzskati klasēs. Interešu 
izglītības nodarbības un konsultācijas notiek pa klasēm. 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 ievēro 15 minūšu starplaiku.  Uz 
stundu, kas nenotiek klasē, skolotājs aizved/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! 
 

 

 

 

http://balvusakumskola.lv/
http://balvusakumskola.lv/f/uploads/15-11-2021-macibu-procesa-organizacija.pdf
http://balvusakumskola.lv/f/uploads/2021_izglitibas_procesa_organizesanas_modeli.pdf
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Saule vija zelta rotu jeb Balvu sākumskolas dejotāji 

 XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 

     2021.gada 6. novembris Balvu sākumskolas tautas deju kolektīvam "Saulstariņi" un vadītājai Kristīnei 
Jermacānei bija svētku diena, jo kopā ar 12 tūkstošiem dejotāju no 621 deju kolektīva tika izdejoti XII 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Lai arī Saulstariņu dejotāji bija gatavi roku rokā ar citiem Latvijas 
bērniem izdejot skaistos deju rakstus Daugavas stadionā Rīgā, tomēr šogad lemts bija citādi, un svētkus 
mēs svinējām tepat - katrs savās mājās pie datora ekrāniem Zoom platformā. Šie svētki tapa ar citu 
domu, citu skatu, nekā tas būtu bijis tradicionāli. 
     Svētku radošā grupa, 
virsvadītāji, kolektīvu vadītāji un 
dejotāji sadarbībā ar Latvijas 
televīziju radīja unikālu deju svētku 
lielkoncertu "Saule vija zelta rotu". 
Koncerta laikā bērni dejoja un 
dzīvoja līdzi, izdejoja cauri vasarai, 
rudenim, ziemai un pavasarim, no 
dejām novijot gadskārtu vainagu. 
     Deju starplaikos bērni ar 
"sirsniņu lietu" pateicās saviem 
kolektīvu vadītājiem, izdancināja 
savus tiešsaistes nodarbību 
"asistentus", kas bieži ieskrien 
kadrā, kad tas vismazāk ir gaidīts - 
mājas mīluļus. 

 

 
   Neizpalika pateicība vecākiem par rūpēm un gādību - par skaisti sapostiem tautas tērpiem, sapītām 
bizēm un nopītiem vainagiem. 
     Dejotāji izrādīja latvju rakstos adītos dūraiņus, vitamīnus, no kā dejotājs rod spēku, spēlēja paslēpes 
ar vilnas lakatiem un mācīja deju "Balodītis" visiem LTV skatītājiem. Katrā dejotāju mājā valdīja svētku 
sajūta, jo svētki ir tur - kur esam mēs! 
     Balvu sākumskolas saime lepojas ar saviem dejotājiem un skolotāju Kristīni Jermacāni un saka MĪĻU 
PALDIES dejotāju vecākiem par atbalstu! 
 

Lepojamies! 
   
 
      Balvu sākumskola lepojas, ka skolas saimniecības 
daļas vadītāja Rasma Siliniece saņem Valsts probācijas 
dienesta Pateicība rakstu par veiksmīgu sadarbību 
Valsts probācijas dienesta uzdevumu izpildē. 
     Apbalvojums tiek pasniegts tiem sadarbības 
partneriem, kuri šogad ir bijuši aktīvāki kā citi, un ar 
savu attieksmi ir devuši lielu ieguldījumu probācijas 
darbā. 
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Palīdzēt sev un palīdzēt citiem 
     Gaidot Latvijas valsts proklamēšanas 103.gadadienu, 6.klašu skolēni piedalījās projektā “Alūksnes 
NVO atbalsta centrs – efektīvai kopienu darbībai un sadarbības izaicinājumiem”, ko Zoom platformā 
vadīja Alūksnes nevalstiskās organizācijas pārstāve Ilze Zvejniece. 

 

     Uzdodot jautājumu: "Palīdzēt sev un palīdzēt citiem. 
Kāds sakars?", Ilze Zvejniece dalījās ar savu brīvprātīgo 
darbu, uzsverot, ka, neskatoties uz ādas krāsu, bagātību, 
valsti, kur dzīvo, visiem bērniem un jauniešiem ir vēlme 
būt saprastiem un sadzirdētiem. 
     Nodarbības laikā tika runāts un diskutēts par 
pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu, sabiedriskās 
iesaistes veidiem un ieguvumiem. 
     Diskusijās ar skolēniem mazajās grupās piedalījās gan 
skolas direktore, gan direktores vietniece un sociālo 
zinību skolotājas. Kopā tika sapņots par Peipusa ezera 
apmeklējumu, dalību motokrosā, ceļošanu Kosmosā, 
nākotnes profesiju un atgriešanos skolā klātienē. 

          Tika domāts, kas ir viena mazākā lieta, ko var izdarīt šodien, lai atgādinātu sev par to, ko gribi 
piedzīvot. Skolēni vēlējās paklausīties mūziku, uzēst saldējumu, sākt domāt par nākotnes profesiju, būt 
atvērtākiem, ticēt sapņiem, darīt to, kas patīk. 
     Tikšanās laikā tika gūta atziņa- palīdzot otram, tu palīdzi pats sev. 
 

 

Latvijas valsts svētkus gaidot 
     Lai radītu svētku sajūtu, Balvu sākumskolas 1.-3.klašu 
skolēni pa vienai klasei, ievērojot epidemioloģiskās 
prasības, piedalījās Latvijas valsts svētkiem veltītā 
pasākumā, kuru sagatavoja un vadīja direktores 
vietnieces Ingrīda Pilāte un Gunita Pugeja. 
     Bērni jau iepriekš bija iemācījušies dažādus dzejoļus 
un skolas aktu zālē vispirms skanīgi skandēja dzejas 
rindas par Latvijas dabu un novadiem. Pēc tam skolēni 
izlozēja kartītes ar novadu nosaukumiem un sadalījās 4 
grupās: Latgale, Zemgale, Kurzeme un Vidzeme.  
     Skolēniem tika piedāvāta iespēja veikt dažādus 
uzdevumus. No dotajiem burtiņiem bērni salika 
vārdiņus. No puzles gabaliņiem skolēni veidoja attēlus 
par skaistām Latvijas vietām, meklēja tajos paslēpto 
informāciju, kas tā ir par vietu, un ieklausījās stāstījumā 
par tām. No vārdiņiem salika tautasdziesmu rindiņas.  
     Skolēni arī piedalījās viktorīnā “Mana Latvija”, atbildot 
uz dažādiem jautājumiem par Latviju – bija jāatpazīst 
Latvijas valsts simboli, Balvu pilsētas ģerbonis, jāzina 
garākā upe, augstākais kalns utt.  
     Pasākuma beigās katrs 1.-3.klašu skolēns pievienoja savu 
iepriekš sagatavoto mazo “papīra cilvēciņu” lielajā Latvijas 
kontūrā, kas rotā skolas 1.stāva vestibilu.     
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Nāk rudens apgleznot Latviju... 
Nāk rudens apgleznot Latviju, 
Bet nepūlies necenties tā, 
Mums viņa ir visskaistākā 
Tik un tā. 
     17.novembra rīts Balvu sākumskolā bija īpašs, jo tika svinēta Latvijas 103.dzimšanas diena. 
     Šogad svētki notika vienas klases ietvaros, kad skolas vadība tikās individuāli ar katru no 24 klasēm, lai 
kopā skanīgi novēlētu daudz laimes Latvijai. 
      Aktu zālē skolas direktores vietniece Gunita Pugeja stāstīja 
teiku par to, kā latvieši tika pie savas mīļās zemītes, Dieva 
zemītes. 
     Direktores vietniece Ingrīda Pilāte skandēja dzejoli par Latvijas 
skaistumu un aicināja izsapņot Latvijas nākotni, bet skolas 
direktore Larisa Krištopanova dziedāja Ulda Stabulnieka dziesmu 
„Nāk rudens apgleznot Latviju”. 
     Pēc pasākuma zālē skolēni devās uz klasēm, kur noskatījās 
teātra pulciņa video sveicienu, ko kopā ar skolēniem sagatavoja 
skolotājas G.Blauma un A.Langovska, kā arī noklausījās skolas 
prezidenta Edgara Boldāna uzrunu. 

 

Lai katrs labais darbs, ko esam paveikuši, labās domas, ko esam domājuši,  
stiprina mūsu skolu, novadu, valsti! 

Daudz laimes, Latvija! 
 

Balvu novada domes Atzinības raksts  
Balvu sākumskolas direktorei Larisai Krištopanovai 

     18.novembrī Latvijas valsts svētku svinīgajā pasākumā "Es - Zieds Latvijas dārzā" Balvu Kultūras un 
atpūtas centrā tika godināti Balvu novada iedzīvotāji, kuri saņēma Balvu novada Domes Atzinības rakstu. 
     Balvu sākumskola ļoti lepojas, ka Atzinības raksts tika piešķirts mūsu fantastiskajai skolas direktorei 
Larisai Krištopanovai par profesionālu, inovatīvu darbu skolas vadībā un mērķtiecīgu izglītības procesa 
organizēšanu. 

 

     Larisa Krištopanova piekto gadu ir Balvu sākumskolas direktore. 
Daudzus gadus ir strādājusi kā veiksmīga un radoša latviešu 
valodas un literatūras skolotāja. Atsaucīga, lietišķa, pārzina un mīl 
savu darbu, īstena valsts, novada un skolas patriote. 
     Smagajā pandēmijas un attālināto mācību laikā direktore prot 
racionāli organizēt kolektīva darbu un mācību procesu. Direktore 
konstruktīvi risina ar mācību procesu saistītos jautājumus, īsā laikā 
pieņem saskaņotus lēmumus pēc iespējas korektākā veidā. Atzinīgi 
vērtē un atbalsta inovācijas skolas darbā, vienmēr ar savu rīcību 
demonstrē skolas vērtības: atbildība, piederība, sadarbība. 
Direktore prot sniegt emocionālu atbalstu, vienmēr ir gatava 
dialogam. 
     Direktore ir pieejama jebkurā laikā, prot atrast īstos vārdus, lai 
izteiktu pateicību, lai uzmundrinātu vai atbalstītu kolektīvu, 
skolēnus un viņu vecākus. 
    Larisa Krištopanova ir arī aktīva sabiedrības locekle, mīl, pazīst 
un pēta dzimto pusi un valsti. 

          Latvijai ir vajadzīgi stipri un dzīvesgudri cilvēki. Cilvēki, kuri dara, nevis tikai runā. Cilvēki, kuri ziedo 
visu sevi sabiedrības labā, neprasot pretī neko. 
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     Koncertlekcija  
“Ceļojums apkārt pasaulei. Pasaka par Sprīdīti” 

     Pirms Adventes Balvu sākumskolas skolēni devās ceļojumā apkārt pasaulei programmas „Latvijas 
skolas soma” ietvaros. 
     Atraktīvi muzikāli izglītojošā koncertlekcijā 
“Ceļojums apkārt pasaulei. Pasaka par Sprīdīti” ar 
klausītājiem satikās trīs talantīgi mūziķi-somu 
izcelsmes latvietis Marko Ojala, kas ir akordeona 
un ģitāras virtuozs, dziedātāja Rūta Dūduma- 
Ķirse, komponists Jānis Ķirsis.  Skolēni sastapās ar 
dažādu valstu kultūru, tajā pašā laikā rodot šo 
valstu saikni ar Latviju. 
    Programmā skanēja ukraiņu, somu, zviedru 
tautas mūzika, kā arī latviešu tautasdziesmas un 
komponistu I.Kalniņa, J.Lūsēna, Z.Liepiņa, R.Paula 
dziesmas.  

     Piedaloties ceļojumā, skolēniem radās lepnuma sajūta par savu valsti, jo daudzi talantīgi latvieši dzīvo 
plašajā pasaulē un mums ir, ar ko lepoties. 
     Kā atzina skolēni, koncertlekcija “Ceļojums apkārt pasaulei. Pasaka par Sprīdīti” bija interesants, 
izzinošs, iespaidīgs, košs un atraktīvs piedzīvojums.  
 

     Erasmus+ projekta “Follow science” 
(“Seko zinātnei”) aktivitātes īstenojot 

     Balvu sākumskola turpina aktīvi darboties Erasmus+ projekta “Follow science” (“Seko zinātnei”) 
aktivitātēs. 

 

    Novembris un decembris – matemātikas aktivitāšu 
īstenošanas mēneši. Šobrīd dažādās sākumskolas klasēs 
tiek īstenotas 20 dažādas matemātikas aktivitātes, ar 
kurām dalījusies projekta vadošā valsts – Turcija.  
       Turcijas piedāvātās matemātikas aktivitātes tiek 
īstenotas visu partnervalstu skolās – Latvijā, Itālijā un 
Portugālē. 
     Uzdevumi veidoti tā, lai nostiprinātu ne tikai 
matemātiskās prasmes, bet arī attīstītu skolēnu 
domāšanu, iztēli, radošumu. Uzsvars tiek likts uz to, lai 
ne tikai trenētu noteiktas matemātiskās prasmes, bet arī 
stratēģijas jeb personisko domāšanas rīku, ko skolēns 
apzināti izmanto, meklējot ērtākos risinājumus arvien 
jaunās situācijās. Ir svarīgi dot iespēju skolēniem 
ieraudzīt matemātiskās darbības lietojumu reālajā dzīvē. 

     Janvārī ir plānota Erasmus + dalībvalstu tikšanās Turcijā. 
 


