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Rakstiņš 
 

Skolas mājaslapa - http://balvusakumskola.lv/ 
 

 
 
 
 

 

No 1.novembra līdz 15.novembrim 1.-3.klašu skolēni mācās 
klātienē, 4.-6.klašu skolēni mācās attālināti.  
 
Mācību procesa organizēšanas kārtība 2021./2022.m.g. Balvu sākumskolā, sākot no 
2021.gada 11.oktobra 
http://balvusakumskola.lv/f/uploads/11-10-2021-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  
 

Kārtība, kādā tiek īstenotas attālinātās mācības Balvu sākumskolā 2021./2022. mācību 
gadā (Zoom stundas etiķetes atgādne “Rakstiņa” pēdējā lappusē) 
 http://balvusakumskola.lv/f/uploads/2021_kartiba_attalinatas%20macibas.pdf  

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

pamatprincipi:  
1. informēšana – aicinām sekot līdzi epidemiologu 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 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/11-10-2021-macibu-procesa-organizacija.pdf
http://balvusakumskola.lv/f/uploads/2021_izglitibas_procesa_organizesanas_modeli.pdf
http://balvusakumskola.lv/f/uploads/2021_kartiba_attalinatas%20macibas.pdf
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Zinību dienā Balvu sākumskolā viesojās Lote no Izgudrotāju ciema 
          Uzsākot 2021./2022.mācību gadu, 1. septembrī atjautīgā un zinātkārā sunīte Lote un kaķis Bruno 
devās jaunā piedzīvojumā- atklāt krāsaino Balvu sākumskolas noslēpumu. 
     Lote un Bruno ieklausījās Balvu novada 
pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldes vadītājas Intas Kaļvas un skolas 
padomes priekšsēdētājas Evas Smirnovas 
stāstos un laba vēlējumos, saņēma mācītāju 
Mārtiņa Kluša un Mārtiņa Vaickovska svētību 
jaunajam mācību gadam. 
     Tāpat Lote un Bruno priecājās par Balvu 
deju studijas „Terpsihora” atraktīvajiem 
dejotājiem un kopā ar bērniem ķēra Wi-Fi, 
muzicēja, kā arī izgudroja Gudrības robotu, 
tam vēderā ieliekot gan grāmatas, gan 
zīmuļus, gan līmi un pildspalvas, gan 
burtnīcas, vārdu sakot, lietas, kas noderēs 
skolā.  
      Balvu sākumskolas skolotājas saviem skolēniem dāvināja burbuļlietu, aicinot katrā ziepju burbulītī 
ieraudzīt sev svarīgas lietas.  Savukārt skolas direktore Larisa Krištopanova aicināja atcerēties, ka pasauli 
sev apkārt mēs veidojam ar savām domām, tāpēc ir jādomā gaišas un priecīgas domas, jāsargā un jāmīl 
sevi un citus! 

Skolēniem- lai sekmīgs mācību gads! 
Vecākiem- lai prieks par savu bērnu paveikto! 

Skolotājiem- lai gandarījums par darbu! 
Lai mums visiem piedzīvojumiem bagāts 2021./2022.m.g.! 

 

Tiešsaistes tikšanās ar Valsts kārtības policijas nodaļas inspektori 
 leitnanti Ingūnu Cīruli 

     Sākoties jaunajam mācību gadam, Balvu sākumskolas 1.-6. klašu skolēni 2.septembrī piedalījās Zoom 
tikšanās stundā, kuru vadīja Valsts kārtības policijas nodaļas inspektore leitnante Ingūna Cīrule.  

 

     Viņa pārrunāja ar skolēniem noteikumus 
par atrašanos uz ielām, par traģisko ceļu 
satiksmes negadījumu cēloņiem. Ar ilustratīvu 
attēlu palīdzību skolēni tika informēti par 
atstarotāju un atstarojošo vestu 
nepieciešamību tumšajā diennakts laikā, par 
bērnu dažādu rīcību uz ielas (krustojumos, uz 
gājēju pārejām u.c.). Inspektore dalījās 
pieredzē par situācijām, kad skolēni šķērso 
gājēju pārejas, vienlaikus klausoties vai 
skatoties viedierīcē, tādejādi nepievēršot 
uzmanību ceļu satiksmei.  

     Ingūna Cīrule atgādināja, kā rīkoties, ja redzi, ka kādam tiek darīts pāri – pastāsti skolotājam vai 
uzticības personai; sniedz palīdzību un esi draugs; respektē atšķirības; neesi vērotājs; neizplati 
aizvainojošas ziņas, palīdzi, aicini ziņot. Inspektore informēja arī par elektriskajiem skrejriteņiem un 
nelaimes gadījumiem ar tiem, jo likums nosaka, ka braukt ar tiem var tikai no 14 gadu vecuma.  
     Balvu sākumskolas skolēni klasēs turpināja pārrunāt drošības noteikumus un analizēt dažādas 
situācijas. 

Būsim droši un atbildīgi uz ceļiem un ielām! 
 



BALVU SĀKUMSKOLAS AVĪZĪTE   2021.gada septembris - oktobris 

Tiešsaistes tikšanās ar Balvu sākumskolas medmāsu Ligitu Zakarīti 
     3.septembrī Balvu sākumskolas 1.-6. klašu skolēni piedalījās Zoom tikšanās stundā, kuru vadīja 
skolas medmāsa Ligita Zakarīte.  
     Viņa pastāstīja, ka vienkāršākais un arī efektīvākais veids, kā rūpēties par savu ādu, ir regulāri 
mazgāties. Savukārt, lai mati būtu tīri un skaisti, jārūpējas ne tikai par matu, bet arī par galvas ādas 
tīrību. Svarīgi ir rūpīgi tīrīt zobus vismaz divas reizes dienā. 
     Ligita Zakarīte uzsvēra, ka netīras rokas un nagi var kļūt par infekcijas avotu dažādām saslimšanām, 
tāpēc rokas vienmēr ir jāmazgā ar ziepēm pēc tualetes apmeklējuma, pirms ēšanas un ēst 
gatavošanas, pēc deguna šņaukšanas, klepošanas vai šķaudīšanas, atgriežoties mājās, pēc 
pieskaršanās dzīvniekiem u.c. gadījumos. 
     Skolas medmāsa atgādināja, ka masku 
lietošana mazina vīrusu izplatīšanos, tāpēc 
jālieto maska tā, lai nosegtu gan muti, gan 
degunu. Pēc sejas maskas izmantošanas tā 
jāieliek maisiņā. Ja maska ir no auduma, pēc 
katras lietošanas tā jāizmazgā vismaz 60 °C 
temperatūrā un jāizgludina. Sākoties mācībām 
klātienē, skolēniem reizi nedēļā jāveic tests, lai 
kontrolētu Covid-19 vīrusa izplatību mācību 
iestādē.  

 
     Tiešsaistes stundā skolēni arī noskatījās video par roku mazgāšanu, masku lietošanu un siekalu 
testu veikšanu.  

Skolas medmāsa un skolas vadība aicina skolēnus, skolotājus un darbiniekus 
 īpaši rūpīgi ievērot higiēnas prasības un vēl cītīgāk kā citkārt mazgāt rokas! 

 

Saulstariņi Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
     Ar moto „Svētki ir tur, kur esam mēs!” Latvijā 2021.gada vasarā notika Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki, kur, pavisam citādāk nekā ierasts, piedalījās arī Balvu sākumskolas mazie dejotāji. 
     Tas bija svētku auto brauciens “Saulesvija pa pašvaldībām”, sveicot vietējos dalībniekus un fiksējot 
sveicienus video materiālā. 

 

     Svētku auto pie Balvu 
sākumskolas piestāja 21.jūlijā, kur 
tautu deju kolektīvs „Saulstariņi” un 
viņu vadītāja Kristīne Jermacāne 
sagaidīja un uzgavilēja svētku 
organizatoriem, kas bija ieradušies 
pie mums no Rīgas.  
     Laukumā pie Kultūras un atpūtas 
centra klātesošos uzrunāja Balvu 
novada domes priekšsēdētājs 
Sergejs Maksimovs un Svētku 
organizatori. Visi dalībnieki, kas šajā 
sarežģītajā laikā gatavojās svētkiem 
un apguva repertuāru e-vidē, 
saņema pateicības un piemiņas 
dāvaniņas. 

     Pasākuma laikā notika arī kolektīvu filmēšana, lai atstātu vēsturei liecības par šiem svētkiem. Visi 
videomateriāli tika nodoti Rakstniecības un mūzikas muzejam topošās Dziesmu un deju svētku 
ekspozīcijas vajadzībām kā spilgta 21.gadsimta liecība. 
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Tikšanās ar rakstnieci Zani Zustu 
     Balvu sākumskolas bibliotēkā 
7.septembrī viesojās bērnu grāmatu 
rakstniece, Ucipuci stāstu radītāja Zane 
Zusta. Uz tikšanos kopā ar rakstnieci līdzi 
atbraukusi bija arī rotaļu pūcīte Ucipuci. Ar 
stāstījumu par Ucipuci Zane radīja mīļu 
tēlu, kas skolēnos raisīja pozitīvas 
emocijas, deva ieskatu tādās vērtībās kā – 
draudzība, izpalīdzība, sirsnība un 
mīlestība. Autore pasākuma laikā 
iepazīstināja ar sevi, pastāstīja bērniem 
par to, kā tapa grāmatas, kā var kļūt par 
rakstnieku un izstāstīja Ucipuci stāstu. Pēc 
tam kopā ar bērniem izspēlēju leļļu teātri 
grāmatā, par aktieriem pieaicinot bērnus 
un uzburot reālas teātra ainas ar skaļajiem 
aplausiem.   
     Pasākums noslēdzās ar grāmatu ainu krāsošanu un papīra pūcītes veidošanu. Skolēni aktīvi izteica 
arī idejas, kāda varētu būt trešā grāmatiņa par pūcīti Ucipuci. Caur brīnumskaistām ilustrācijām, 
emocionālu stāstījumu un iedrošinājumu jeb mudinājumu ticēt, ka tas, ko tu domā, pasauli dara citādu 
– labāku, mēs izdzīvojām šo burvīgo tikšanās mirkli ar rakstnieci Zani Zustu. 

 

Slimību profilakses kontroles centrs uzsāk izglītojošo pasākumu 
īstenošanu pusaudžiem (6.-7.klase) par personīgo higiēnu 

      15.septembrī Zoom platformā Balvu sākumskolas 6.klašu skolēniem notika Slimību profilakses 
kontroles centra 1.nodarbība par personīgo higiēnu, ko vadīja Annija un Karina. 

 

      Kopā ar pasniedzējām interaktīvas 
spēles veidā, izmantojot lietotni 
www.menti.com, tika apskatītas tēmas, 
kur skolēni atbildēja uz jautājumiem, kas 
mainās, kad viņi kļūst pieauguši.  
      Klase dalījās meiteņu un puišu  
grupās, kopā diskutēja, aizpildīja darba 
lapu „Sviedru dziedzeru izmaiņas, pareiza 
ķermeņa higiēna un apģērba izvēle”. 
     Kopā ar pasniedzējām skolēni 
noskatījās video „Esi ar higiēnu uz Tu”, kā 
arī „Roku mazgāšana”, pēc kuras mācījās 
pareizi mazgāt rokas. 

      Slimību profilakses kontroles centra meitenes Annija un Karina atgādināja, ka rokas jāmazgā vismaz 
20 sekundes! 
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Izglītības portāla uzdevumi.lv atzinība 
     Uzsākot 2021./2022. mācību gadu, Balvu 
sākumskola ir saņēmusi izglītības portāla 
Uzdevumi.lv atzinību par aktīvu portāla iespēju 
izmantošanu un mācību procesa 
modernizēšanu. 

     Priecājamies, ka 2020./2021. mācību gadā 
Balvu sākumskolēni ir atrisinājuši 43813 
uzdevumus un skolotāji uzdevuši 319 
pārbaudes darbus! 

  

 

 
 

 
Saliedētam kolektīvam ir liels spēks un darba spējas 

     Rudens atnācis ar vēlmi pulcēties bariņos ne tikai gājputniem, bet arī bērniem. 
     Skola nav tikai teorētisko zināšanu apgūšanas vieta, bet arī prieka, draudzības, biedriskuma un citu 
komunikācijas veidu krātuve. 
     Tā kā mēs visi sen nebijām tikušies neformālos apstākļos, tad 6.b klases skolēniem gribējās 
pagarināt vasaru un kopā pārbaudīt savus spēkus, dodoties pārgājienā uz Bērzkalni. 

 

     Esam sportiska klase. Nieka 7 kilometrus 
nosoļojām vienā stundā. Enerģija tikai vairojās 
ar katru kilometru, jo galamērķī mūs gaidīja 
liela balva- lāzertags. Bērzkalnē divas stundas 
skrējām, mērķējām, cīnījāmies par uzvaru nevis 
individuāli, bet komandās. 
     Sapratām, ka ne vienmēr bravūra, viena 
cilvēka augstās sportiskās spējas var 
nodrošināt uzvaru. Bet gan draudzīgums, 
biedriskums, sadarbība un pareiza lomu sadale 
komandai nodrošina uzvaru, prieku un 
jautrību. 
    Mēs, skolēni un skolotāja, esam ļoti pateicīgi 
klases vecākiem. Viņi mūs atbalstījuši vienmēr- 
gan ekskursiju braucienos, gan pasākumos, gan 
arī šoreiz- pārgājienā. 

     Sanijas tētis Ingars un mamma Iveta rūpējās par mūsu drošību uz ceļa, sponsorēja lāzertaga 
aktivitātes, uzņēma savās mājās, cienāja ar pašceptu ābolmaizi. Par Āboliņu mājas gariņš- sunīte 
Džozefīne izklaidēja tos, kuriem patīk aktivitāšu maiņa. Paredzam, ka mūsu Sanija, kļūstot pieaugusi, 
būs labs organizators, līderis un sava tēta Ingara biznesa pārņēmēja! 
     Paldies visai Āboliņu ģimenei! Bijām priecīgi, ka atsaucīgie vecāki atbrauca mums pakaļ un nogādāja 
uz pilsētu. Paldies arī Patrīcijas, Nadīnas un abu Anastasiju vecākiem par transportu! 
    Mēs domājam, ka šajā dienā esam mācījušies dzīves gudrību- saliedētam kolektīvam ir liels spēks un 
darba spējas! Novēlam katram klases kolektīvam atrast laiku, kurā vienam otru labāk iepazīt 
neierastos apstākļos, sadraudzēties un izklaidēties! 

 6.b klases skolēni un audzinātāja Ilona Melne 
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Atpakaļ skolā! 

     Sākoties jaunajam mācību gadam, Balvu 
sākumskolas skolēniem notika projektu dienas 
“Es, Balvu sākumskolas skolēns”. Skolēni 
atgriezušies skolā – jaunos apstākļos, izauguši – 
ne tikai pa vasaru, bet pa gadu. Projektu dienās 
skolēni iepazinās ar skolu, skolotājiem, jauno 
kārtību skolā. Savukārt skolotāji ar dažādām 
spēlēm iepazina savus skolēnus. 
     Savas sajūtas, atgriežoties skolā, skolēni izteica 
zīmējumos, veidojot mazu, krāsainu puzles 
gabaliņu, no kuriem tapa skolas simbols “zīmulis”.  

     Zīmulis ir potenciāla simbols, kas dod drosmi atvērt sevi un krāt jaunu pieredzi un notikumus. 
“Gatavs rakstīt” – cerības simbols, kas vēsta par to, kā rakstīšana gan vēsturē, gan mūsdienās ir 
mainījusi cilvēku dzīves un likteņus. Arī skola ir viens no pirmajiem lielajiem dzīves posmiem, kas 
cilvēkiem ir jāpaveic, lai spētu sasniegt un izvirzīt jaunus mērķus turpmākajai dzīvei. 
 

Rudenīgās klases saliedēšanas aktivitātes Vecajā parkā 
        8.septembrī Balvu sākumskolas 6.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Guntu Ripu un 
skolotāju Gunitu Pugeju devās pārgājienā uz Veco parku, kas atrodas Balvu ezera krastā. 
Apbruņojušies ar pacietību, skolēni kājām mēroja ceļu un laiku īsināja, stāstot par vasaras 
piedzīvojumiem.  
        Vecajā parkā skolēnus sagaidīja Keitas Zaharānes tētis Ingus Zaharāns, kurš bija sagatavojis 
interesantu aktivitāti – foto orientēšanos. Bērni saņēma darba lapas, kurās bija dažādu parkā esošo 
objektu fotogrāfijas (soliņi, interesanti koki, celmi, plakāti utt.). Interesanti, ka dažas fotogrāfijas bija 
daļa no lielāka objekta. Pie katra atrodamā objekta bija arī maza, uzmanīgi noslēpta lapiņa ar 
uzdevumu (matemātiski aprēķini, jautājumi par klasesbiedriem vai klases audzinātāju, aktuāliem 
jautājumiem Latvijā u.c.). Visi objekti un uzdevumi bija jāveic noteiktā laikā. Skolēni ar lielu interesi 
darbojās gan individuāli, gan ik pa brīdim apvienojās komandās, lai ātrāk un pareizāk veiktu aktivitāti. 
Kad noskanēja atvēlētā laika finiša signāls, Keitas tētis savāca darba lapas pārbaudei un punktu 
skaitīšanai, kā arī pārrunāja pareizos objektus. Cik gan daudzas reizes skolēni bija devušies garām 
plakātam, kurā bija paslēpušās divu objektu fotogrāfijas un uzdevumi, piemēram, palielināts koka 
mājiņas attēls! Saskaitot punktus un atņemot nepareizās atbildes, lielākais punktu skaits bija 
E.Boldānam, E.Jermacānam, A. Strumpem, G.Salmanim, R.Žugam. Paldies Keitas tētim par jauko foto 
orientēšanās aktivitāti! 
      Skolēni turpināja atpūsties labiekārtotajā piknika 
vietā: meklēja sausos zarus, kurināja ugunskuru, meklēja 
un asināja iesmiņus, cepa desiņas, kartupeļus, 
maršmelovus. Cienastu galds bija ļoti bagātīgs, tāpēc 
paldies vecākiem par līdzdotajiem gardumiem!  
Neizpalika arī dažādas kustību spēles, jo vietas Vecajā 
parkā pietiekoši. Sakārtojuši pēc sevis atpūtas vietu, 
skolēni devās atpakaļceļā uz skolu, kas vairs nebija tik 
viegls, jo pa ceļam kājas tā vien meklēja katru soliņu, kur 
mazliet atpūsties un doties tālāk. 

 

     Rudenīgā atpūta izdevās, turklāt tā bija lieliska izdevība brīvā dabā sekmēt klases kolektīva 
saliedētību un noskaņoties jaunajam mācību gadam! 

6.a klases audzinātāja Gunta Ripa 
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Esi ar higiēnu uz TU! 
     22.septembrī Balvu sākumskolas 6.klašu skolēni turpināja piedalīties Slimību profilakses kontroles 

centra organizētajās nodarbībās, kā laikā iepazinās ar pareizu matu un ādas kopšanu, 
īpaši uzmanību pievēršot sejas ādas taukošanās procesam un sejas kopšanai pusaudžu 
gados. Tāpat tika runāts par mutes dobuma kopšanu un personīgo higiēnu. 
     Nodarbības norisinājās tiešsaistē atsevišķi vienai klasei, dalot meitenes un zēnus 
komandās, izmantojot Zoom programmu. Nodarbības laikā tika izmantotas MS Power 
Point un Mentimeter prezentācijas, kā arī demonstrēti video. Balvu sākumskola 

pievienojas Slimību profilakses centram un ikvienu aicina- Esi ar higiēnu uz TU! 
 
 

Balvu sākumskolas sportistu panākumi 
 

 
 

     23.septembrī notika Balvu novada skolēnu 
sporta spēles vieglatlētikā “C” grupai, kurās 
piedalījās Balvu sākumskolas meiteņu un zēnu 
komandas. Lepojamies ar Balvu sākumskolas 
meiteņu komandu, kura 6 komandu konkurencē 
izcīnīja 1.vietu kopvērtējumā. Īpašs prieks par E. 
L.Smoļensku, kura 25 meiteņu konkurencē 
izcīnīja 1.vietu.  Vēl komandā startēja K. Žuržiu, 
P.Ķirsone, K. Duļko. 
     29.septembrī notika Balvu novada skolēnu 
sporta spēles futbolā “D” grupā. Balvu 
sākumskolas zēnu komanda izcīnīja 1.vietu. 
Komandā spēlēja: D. Štekels, L. Šaicāns, R. 
Ivanovs, J.S.Bušs, T. Kozlovskis, G. Prokofjevs, H. 
Berjozovs, R. Dzeguze, M. Ančs. 
 

Veiksmīgs skaļās lasīšanas sacensības fināls Rīgā! 
      Jau kopš 2017. gada LNB kopā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi, bibliotēkām un 
skolām visā Latvijā aicina 5.-6.klašu skolēnus piedalīties spraigā lasīšanas sacensībā. 
     Sestdien, 25. septembrī, plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē notika 
Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību fināls. Rīgā ieradās 28 reģionālie lasīšanas čempioni no visas 
Latvijas. Balvu reģionu pārstāvēt izcīnīja Balvu sākumskolas 6.klases skolnieks Adrians Jonaitis. 
      Piesakot sevi finālam, reģionālie čempioni bija 
iesūtījuši savas vizītkartes, kur nepārprotami spilgti 
izpaužas lasīšanas aktualitāte un nozīmība viņu 
dzīvē. Adrians saka: ”Man grāmata ir iztēles 
pasaule, kas ļauj noticēt, ka šajā pasaulē nekas nav 
neiespējams. Lasīšana palielina prāta spējas, un 
nekas nav pievilcīgāks par inteliģenci. Grāmata dod 
iespēju tavam radošumam atdzīvoties. Galu galā 
lasīšana ir lieliska izklaide!” Sacensību vērtēja 
sirsnīga un grāmatas mīloša žūrija – rakstniece 
Zane Zusta, izdevēja un redaktore Evija Veide, 
aktrise Agnese Budovska, mūziķis Atis Auzāns un 
rakstnieks Osvalds Zebris.  
     Adrians pārliecinoši sevi pieteica ar Agneses Vanagas grāmatas "Plastmasas huligāni" fragmenta 
lasījumu. Prieks un lepnums, ka starp visiem 28 labākajiem lasītājiem no visas Latvijas Adrianam tika 
piešķirta godpilnā 3 vieta! 

     Reģionālā skaļās lasīšanas sacensības kuratore Ligita Pušpure 
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Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu 
apmaiņas partnerības projekta „Bilimi T@kipteyiz”              

(We follow@Science) tiešsaistes tikšanās 
     2021.gada 2.oktobrī notika Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības 
projekta „Bilimi t@kipteyiz (We follow@Science)” sadarbības valstu (Turcija, Itālija, Portugāle, Latvija) 
skolu pārstāvju tiešsaistes tikšanās Zoom platformā.  

 

     Balvu sākumskolu pārstāvēja angļu valodas skolotāja Edīte 
Mača un direktores vietniece Gunita Pugeja. Oktobra sākumā 
bija paredzēta skolotāju mobilitāte Turcijā, taču sakarā ar 
epidemioloģisko situāciju tā tika atcelta, kā arī projekta 
īstenošana pagarināta līdz 2023.gada augustam. Sanāksmes 
dalībnieki diskutēja par projekta aktivitāšu īstenošanu. Katra 
projekta dalībskola pakāpeniski izstrādā un piedāvā noteiktā 
laika posmā veikt dažādas aktivitātes vienā no jomām - 
matemātikā, svešvalodā (angļu valodā), tehnoloģijās (Balvu 
sākumskola), dabaszinātnēs un mācību projektos.  

     Projekta aktivitātes (fotogrāfijas, uzdevumu apraksti utt.) tiks augšupielādētas kopīgajā projekta 
“We follow@Science” Google Drive vietnē, katra dalībskola ir atbildīga par to kopīgošanu dažādos 
sociālajos tīklos (eTwinning, Facebook, Instagram), vienlaikus ievērojot personu datu aizsardzības 
likumu. 
      Cerot, ka epidemioloģiskā situācija uzlabosies ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, skolu pārstāvji 
vienojās, ka projekta mobilitātes vizīte uz Turciju būs 2022.gada janvārī, bet uz Portugāli – 2022.gada 
martā. Līdz tikšanās brīdim klātienē katrai skolai jāaprobē kopīgotās matemātikas jomas aktivitātes, 
izvērtējot tās un sniedzot rekomendācijas aktivitāšu uzlabošanai. 
 
 

 
Godināti Balvu novada "Gada skolotāji 2021" 

      Balvu Kultūras un atpūtas centrā 8.oktobrī tika godināti Balvu novada “Gada skolotāji 2021”. 
Divdesmit septiņu izglītības iestāžu pedagogi saņēma īpašas Pateicības. Balvu sākumskola lepojas, ka 
godināto skolotāju vidū ir direktores vietniece Gunita Pugeja. 
      Viņa saņēma Pateicību par profesionālu, mērķtiecīgu 
un inovatīvu izglītības darba organizāciju un vadību. 
G.Pugeja ir profesionāls, atbildīgs un mērķtiecīgs 
pedagogs. Sistemātiski un efektīvi strādā pie digitālā 
satura, iespēju un risinājumu izmantošanas un 
integrēšanas izglītības procesā. Nodrošina skolotājiem 
metodisko un tehnisko palīdzību informācijas 
tehnoloģiju izmantošanā. Aktīvi piedalās dažādos 
starptautiskos un vietējos projektos, ir ieguvusi eTwinnig 
Latvijas un Eiropas kvalitātes sertifikātus. Gunita Pugeja 
ir Balvu novada sākumskolas mācību jomas 
koordinatore, Balvu sākumskolas metodiskā darba 
organizatore. 
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Tikšanās ar VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas 
nodaļas vecāko inspektori Latgales reģionā Iritu Slavinsku 

      Pirms rudens brīvdienām 15.oktobrī Balvu sākumskolas skolēni piedalījās tiešsaistes nodarbībās, 
kuras vadīja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore  Latgales 
reģionā Irita Slavinska. Viņa stāstīja, ka Latvijā strādā apmēram 2500 ugunsdzēsēju. Skolēni tika 
iepazīstināti ar VUGD darbību. Lektore informēja, ka VUGD saņem 2-3 izsaukumus dienā uz dažādām 
ceļu satiksmes negadījumu vietām, kad clvēks nevar patstāvīgi izkļūt no avarējušā transportlīdzekļa. 
Ugunsdzēsēja darbā liela nozīme ir aprīkojumam, dažādiem instrumentiem, kas palīdz glābšanas 
darbos, piemēram, 15 – 20 kg smagās hidrauliskās šķēres, dažādi domkrati, hidrauliskie griezēji, 
pneimatiskie spilveni, kas palīdz pacelt mašīnu u.c. Ugunsdzēsējiem arī glābšanas darbu laikā 
jāuzmana savs aprīkojums, it īpaši šļūteņu savienojumi, lai tie nesabojātos.  

 

     Inspektore aicināja skolēnus, kuri patīk ugunsdzēsēja 
profesija, jau no skolas gadiem trenēties un rūpēties par savu 
veselību, jo tas ir fiziski smags darbs. Taču ugunsdzēsējiem ir 
jāapgūst arī teorija, ir jāveic pārbaudes darbi, jāpiedalās 
dažādās praktiskās nodarbībās. I.Slavinska stāstīja skolēniem, 
kā rīkoties, ja tu redzi nelaimes gadījumu vai ja tu esi 
transportlīdzeklī, ar kuru ir noticis negadījums? It īpaši 
inspektore aicināja nefotografēt nelaimi, bet zvanīt uz 
ārkārtas palīdzības tālruni 112. Skolēniem tika atgādināts, ka 
uz 112 jāzvana gadījumos, kad pastāv apdraudējums un 
briesmas viņu vai līdzcilvēku dzīvībai, veselībai, drošībai, 
apkārtējai videi vai īpašumam. 

     Lekcijas noslēgumā I.Slavinska aicināja skolēnus mājās painteresēties, vai ģimenes automašīnā ir 
ugunsdzēšamais aparāts gadījumam, ja notiek nelaimes gadījums, jo tam katrā mašīnā jābūt obligāti. 
 

Zīļu vākšanas akcijas 
     2.c klases 15 skolēni kopā ar klases audzinātāju vairākas 
dienas septembrī un oktobrī lasīja ozolzīles, kuras 
4.oktobrī ar vecāku palīdzību tika nogādātas Rīgas 
Zooloģiskajā dārzā. Tur ar tām mielosies dažādi Zoodārza 
dzīvnieki.  Salasīja kopā 64 kg ozolzīļu! Lai arī meža 
zvēriņiem ziemā būtu iespējams atrast kādu našķi, Labo 
darbu nedēļā pagarinātās grupas laikā 2.c klases skolēni 
kopā ar 2.d klasi lasīja ozolzīles. Tās nodeva Balvu 
medniekam V.Ivanovam.  
 

Balvu sākumskolas 2.c klase saņem sveicienus no 
Zoozīļuka un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza 

 

    Oktobra nogalē Balvu sākumskolas 2.c klase saņēma pateicības rakstu no no 
Zoozīļuka un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza par čaklo rosīšanos ”Zoozīļuks 
2021” akcijā. Dāvanā 2.c klase saņēma 50% atlaidi Rīgas zoodārza apmeklējumam 
visai klasei. Zooloģiskajā dārzā ar zīlēm mielojas pekari, brieži, kamieļi un dažādi 
grauzēji. Vislabākās ozolzīles tiek diedzētas, lai svaigos ozolu dzinumus un lapas 
izbarotu kukaiņiem – Tropu mājas zarkukaiņiem, lapu kukaiņiem, siseņiem, 
sienāžiem. Jaunie dzinumi noder arī lapgriežskudrām, kuras savā maltītē patērē 
sēnes, izaudzētas uz ozola lapiņu gabaliņiem. Kopumā Zoodārza dzīvniekiem 
nepieciešamas apmēram 5 tonnas zīļu, tās ir kā vitamīnu un minerālvielu piedeva 
barībai, nevis kā vienīgais uzturs dzīvniekam rudens periodā. 
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Balvu sākumskola turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projektā 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) 

     Tā kā projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) 
īstenošana tiek turpināta arī 2021./2022.mācību gadā un 2022./2023.mācību gadā, Balvu sākumskola 
turpina iesaistīties projekta aktivitātēs: 
     1.Pedagoga palīgs/ otrais pedagogs – šī pasākuma ietvaros tiek atbalstīts pedagogu darbs mācību 
stundu laikā latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās 1.klasēs. Darbs tiek mērķtiecīgi virzīts, lai 
individualizētu darbu klasē - atbalstot gan skolēnus ar mācību grūtībām, gan talantīgos skolēnus. 
     2.Talantu programma - mērķtiecīgi veidota mērķprogramma skolēniem ar augstiem sasniegumiem 
vai augstu sasniegumu potenciālu latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās. Pedagogi strādā, lai 
paaugstinātu skolēnu motivāciju, kā arī dod iespējas apgūt jaunas prasmes, zināšanas konkrētajā 
mācību jomā, t.sk., respektējot vecumposma vajadzības. 
     3.Interešu izglītība – Balvu sākumskola realizē robotikas pulciņa nodarbības, kā laikā skolēni 
darbojas ar Lego WeDo un Makeblock robotiem, veic praktiskos un radošos uzdevumus, tādējādi 
radot padziļinātu interesi un motivāciju par STEM jomas mācību priekšmetiem. 
 

 

 
Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS 
      Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas 
pārtrauc mācības. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, 
izglītības iestādēm, pedagogiem un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu 
izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. 
      No 2021. gada oktobra Balvu sākumskolā projekta PuMPuRS ietvaros tiek sniegts atbalsts 2.-6. 
klašu 13 izglītojamajiem. Katram iesaistītajam skolēnam izveidots individuālais atbalsta plāns, kurā 
izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie pasākumi šo risku mazināšanai. 
2021./2022.mācību gada 1.semestrī izglītojamie saņems individuālas konsultācijas matemātikā un 
latviešu valodā. Balvu sākumskolas pedagogi sniegs izglītojamajiem atbalstu mācību priekšmeta 
apguvē gan vielas skaidrošanā, gan dažādojot  pieeju un mācību līdzekļus.  Individuālo nodarbību laikā 
pedagogi paaugstinās skolēnu motivāciju mācīties un veicinās viņu aktīvu līdzdalību mācību procesā. 
Konsultatīvais atbalsts turpināsies arī attālinātajā mācību procesā, izmantojot e-klasi un Zoom 
platformu. 
     Vairāk par projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 8.3 .4.0 / 
16/I/001) iespējams uzzināt http://www.pumpurs.lv/  

Informāciju sagatavoja Balvu sākumskolas projekta koordinatore Gunita Pugeja 
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Zoom stundas etiķetes atgādne  

 
PIRMS STUNDAS STUNDAS LAIKĀ PĒC STUNDAS 

 Sagatavojies stundai tiešsaistē.  
 Brīdini savu ģimeni, ka tev būs stunda 

tiešsaistē. 
 Uzvelc pieklājīgu apģērbu un saķemmē 

matus. 
 Aizej uz tualeti. 
 Sakārto savu galdu un istabu, lai mācību 

stunda netiktu traucēta. 
 Saliec uz galda visu stundai nepieciešamo 

(rakstāmpiederumus, grāmatas, burtnīcas 
u.c.). 

 Parūpējies par piemērotu apgaismojumu. 
 Ieslēdz datoru / planšeti. 
 Internetpārlūkā sameklē e-klasi. 
 Ielogojies e-klasē, izmantojot savu 

lietotājvārdu un paroli. 
 Atver e-klases saziņā skolotājas atsūtīto 

vēstuli par tiešsaistes stundu un noklikšķini 
uz stundas saites. 

 Brīdini klases audzinātāju / skolotāju par 
tehniskām problēmām. 

 Pieslēdzies stundai savlaicīgi. 
 

 Stundai pieslēdzoties, norādi savu vārdu, uzvārdu. 
 Ieslēdz kameru. 
 Iekārtojies pie darba galda ērti, lai nevajadzētu visu 

laiku dīdīties. 
 Piedalies mācību procesā, izpildi skolotāja 

norādījumus. 
 Ar savu rīcību netraucē klasesbiedriem un 

skolotājam.  
 Tērzētavā (čatā) raksti lietas, kas attiecas uz stundu. 
 Ja tu nerunā, izslēdz mikrofonu. 
 Ja skolotājs tevi izsauc, tad ieslēdz mikrofonu un 

atbildi. 
 Nerunā tad, kad citi runā. 
 Pievērs uzmanību arī citiem, ne tikai savam attēlam. 
 Neklausies skaļu mūziku fonā. 
 Nepievērs sev lieku uzmanību, mainot fonus un 

ākstoties. 
 Nesūti stundas saiti klasei nepiederošām personām. 
 Ēšana stundas laikā nav pieļaujama. 
 Skolēns, kurš nepiedalās tiešsaistes stundā, e-klases 

žurnālā saņem ierakstu “n”, ja klases audzinātājai ir 
zināms attaisnojošs iemesls, kavējums tiek 
attaisnots. 

 Pasaki “Uz 
redzēšanos!” 

 Atvadies, pirms izslēdz 
ekrānu. 

 Pārbaudi, vai 
programma aizvērta. 

 Nepaļaujies uz savu 
atmiņu – pieraksti, kas 
jādara. 

 Izdari uzdotos 
mājasdarbus. 

  


