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Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerts „saBalsis” 
     Pavasaris vienmēr ir bijis mūzikas konkursu laiks, tāpēc 28.aprīlī Balvu muižā, šoreiz gan bez 
konkursa, notika Balvu novada vokālo ansambļu koncerts „saBalsis”, kā mērķis ir  motivēt bērnus un 
jauniešus dziedāt vokālajos ansambļos, kopt kolektīvās muzicēšanas tradīcijas un rūpēties par Dziesmu 
un Deju svētku pēctecības nodrošināšanu. 

 

     Šoreiz žūrija nevērtēja sagatavotos 
priekšnesumus, jo tā bija pirmā tikšanās pēc Covid-
19 pandēmijas un divu gadu attālinātās dziedāšanas, 
kā laikā dziesma saviļņoja, dziesma uzrunāja, 
dziesma gavilēja. 
     Koncertā uzstājās arī Balvu sākumskolas 2.-4.klašu 
vokālais ansamblis, kuri ar savām skanīgajām balsīm 
pieskandināja muižas zāli, izpildot 2 dziesmas 
„Veltījums” un „Poga”. 
     Skolēnus konkursam gatavoja mūzikas skolotāja 
Gunta Ripa, koncertmeistars  Ģirts Ripa. 

 

Celies, posies, iesaisties! 
     Dienā pirms Lielās talkas Balvu sākumskolā notika 
akcija sakoptai Latvijai, kad ikviens skolēns, pedagogs, 
vecāki tika aicināti dāvināt pirmos pavasara ziedus savai 
skolai. 
     Atsaucība bija milzīga, un skolas pagalmā tika iestādīti 
neskaitāmi pavasarī ziedošo puķu sīpoliņi. 
     Atliek tikai gaidīt 2023.gada pavasari, kad Balvu 
sākumskolas pagalmā uzziedēs narcises, zilsniedzītes, 
sniegpulkstenīši un hiacintes. 
     Paldies par Balvu sākumskolas vides sakopšanu un 
labiekārtošanu!  

 
 

http://balvusakumskola.lv/
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Panākumi K.I.Čukovskim veltītajā konkursā 
     29.aprīlī divas Balvu sākumskolas skolēnu komandas devās uz Rēzekni, lai piedalītos konkursā, kas 
veltīts K.I.Čukovska 140. dzimšanas dienai. Konkursu organizēja Rēzeknes Krievu kopiena. 
     Konkurss notika 2 kārtās, kā laikā skolēni piedalījās viktorīnā, atbildot uz jautājumiem par krievu 
izcilo dzejnieku, kā arī prezentējot kādu no K.I.Čukovska literārajiem darbiem. 

 

     4.klašu skolēnu komanda, kas 
konkursā ieguva 2.vietu, bija iestudējusi 
fragmentus no daiļdarbiem „Muha- 
Cokotuha” un „Muha v bane”. 
     Savukārt 5.-6.klašu skolēnu komanda, 
kura ieguva 3. vietu, skatītājus priecēja ar 
pasaku „Barmaļej”. 
     Skolēnus pasākumam gatavoja krievu 
valodas skolotāja Svetlana Pavlovska. 

 
 
 

Dejas diena 2022  
     29.aprīlī- Starptautiskajā dejas dienā- notika 
Balvu novada Bērnu un jauniešu centra rīkotais 
mūsdienu deju radošais festivāls, kur piedalījās 170 
Balvu novada izglītojamie. 
     Priecājamies, ka festivālā piedalījās arī Balvu 
sākumskolas deju grupa „Varavīksne”, ko vada 
skolotāja Žanna Ivanova. 
     Mazie Balvu sākumskolas dejotāji izdejoja deju 
„Brīnišķīgā puķe”, izrādot klātesošajiem savu 
dzīvesprieku, sadarbības prasmes un paļāvību 
grupas dalībniekiem. 

 

 
 
 

Dalība Atklātajā matemātikas olimpiādē 2022 
     Šogad valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ atklātā matemātikas olimpiāde tika rīkota 
klātienē katrā skolā, kas pieteikusi savus skolēnus olimpiādei. 
   

  
 

      29.aprīlī atklātajā matemātikas olimpiādē piedalījās Balvu sākumskolas 
desmit 5.klases skolēni un pieci 6.klases skolēni. 
      Katrai klašu grupai bija pieci uzdevumi, no kuriem viens uzdevums par 
tēmu “Invariantu metode”. 
      Skolēnu darbi (tajā skaitā melnraksti) tika nogādāti uz Latvijas 
Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skolu, tagad tikai atliek 
gaidīt rezultātus. 
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Sveicam sākumskolas konkursa 
 "Mēs esam Eiropas Savienība" balvu ieguvējus! 

     Balvu sākumskolas skolēni ir uzsākuši gatavoties “Eiropas eksāmenam”, kas maijā notiks par godu 
Eiropas dienai. 

 

     Gatavojies Eiropas eksāmenam, sākumskolas skolēni tika 
aicināti piedalīties interesantā konkursā. Uzdevums bija 
saskaitīt, cik burtu A, Ā, B u.c. ir klases skolēnu vārdos un 
uzvārdos, un veidot no tiem vārdus, kas saistās ar Eiropas 
Savienību. Kopā konkursa piedalījās 171 klase no 
visdažādākajām Latvijas vietām. 2. maijā notika izloze, kuras 
rezultātā 32 klases saņēma Saldumu grozus. 
     Priecājamies, ka vienu no Salduma groziem saņem arī 
Balvu sākumskolas 3.a klase (audzinātāja Zanda Pipare). 

 
 

Ciemos pie Vidzemes uzņēmējiem 
     3.maijā 5a.klases kolektīvs devās ekskursijā pie Vidzemes uzņēmējiem. Ekskursijas laikā bērni 
apmeklēja Raunas cepli, tikās ar podniekiem Agitu un Edmundu Ciņiem.  
     Meistari iepazīstināja ar keramikas trauku un dažādu dizaina priekšmetu izgatavošanas procesu no 
māla ieguves un apstrādes līdz gataviem izstrādājumiem. Tika izrādīts arī ceplis, kurā apdedzina 
traukus. Arī paši skolēni iemēģināja roku māla šķīvīšu apgleznošanā. 
    Ekskursijas tālākā gaitā tika apmeklēts zoo ’’Rakši’’, kur 
tika vēroti un baroti dzīvnieki, iepazīta lauku dzīves 
ikdiena. Neizpalika arī lēkāšana pa batutu. 
     Noslēgumā skolēni apmeklēja lauku sētu ‘’Kalbakas’’. 
Noklausījās īpašnieku stāstījumā par saimniecības 
tapšanas vēsturi un cepa gardas pankūkas. Pankūkām 
varēja izvēlēties visdažādākos pildījumus: sieru, desu, 
ievārījumu, krējumu. 
     Mājupceļā tika spēlētas spēles, uzdziedāta kāda 
dziesma. Ekskursija bija izzinoša, interesanta un jautra.       
     Paldies vecākiem par atbalstu un ekskursijas organizēšanu! 
     Īpašs paldies Roberta Iļjina un Elzas Elizabetes Sirmās mammām! 

 

Teātra māksla skolā – iepazīstot sevi, mācāmies izprast pasauli 
     Viens no pilnveidotā mācību satura jaunumiem, ko no šā gada septembra bērni un jaunieši sāka 
apgūt visās Latvijas skolās, ir mācību priekšmets „Teātra māksla”. Balvu sākumskolā šo mācību 
priekšmetu apgūst 5.klašu skolēni. 

 

    Līdzās citiem mākslas veidiem (literatūrai, vizuālajai mākslai un 
mūzikai), teātra māksla ne vien atraisa skolēnos radošumu un 
rosina uz pašizpausmi, bet palīdz iepazīt un izprast pašam sevi.  
    Tuvojoties mācību gada beigām, skolas vadība ciemojās 5.d 
klasē, kur skolēni, sadalījušies grupās, rādīja pašu iestudētas leļļu 
teātra izrādītes pēc Alana Aleksandra Milna grāmatas „Vinnijs 
Pūks un viņa draugi” fragmentiem. 
   Šajā procesā iesaistījās arī Andrii, ukraiņu skolēns. 
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4.maijs- Latvijas Valsts atdzimšanas diena 
     3.maijā Balvu sākumskolas aktu zālē notika Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai 
veltīts pasākums, kā laikā skolas dejotāji uz galda klāja baltu galdautu un lika rudzu maizi, kas tika dalīta 
kā svētība klasēm. Skolēni ar interesi aplūkoja Baltinavas tautas muzikantes un rokdarbnieces Aijas 
Keišas austos plecu lakatus, ar ko zāli bija noformējusi vizuālās mākslas skolotāja Iveta Gabrāne.  
     Svinīgā pasākuma laikā skolas Domītes 
prezidents Edgars Boldāns noslēdza savu 
prezidentūru, uzticot turpmāk skolas 
prezidenta pienākumus veikt Rinaldam 
Ķerģim ar padomnieku grupu, kuri solīja 
saudzēt, sargāt un cienīt Latvijas valsti un 
savas skolas dzīvi padarīt radošāku un 
interesantāku. 
     Klātesošos svētkos sveica gan skolas 
vokālais ansamblis, gan 1.klašu dejotāji.   

     Arī skolas direktore L.Krištopanova uzsvēra, ka ikviens no mums veido Latviju, tā ir uzticēta, lai mēs to 
koptu, uzturētu, pilnveidotu un mīlētu. Lai ikviena sirdī, domās un darbos ir Tēvzemes mīlestība un 
lepnums par to!      

Saules mūžu Latvijai! 

 

„Jauno satiksmes dalībnieku forums” 
  

    

     5.maijā seši 4.a klases zēni - A.Garkuša, R.Komarovskis, 
J.Kozlovskis, A. Sadovņikovs, G. Trupovnieks un G.Prokofjevs – 
piedalījās CSDD ( VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”) rīkotā 
pasākuma „Jauno satiksmes dalībnieku foruma” 1.kārtā. Pasākuma 
mērķis ir paaugstināt bērnu zināšanu līmeni satiksmes drošības 
jautājumos un ceļu satiksmes noteikumos, pirmās palīdzības 
sniegšanā cietušajam, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaudes 
jautājumos, kā arī pilnveidot velosipēdu vadīšanas meistarību 
sarežģītās situācijās uz ceļa, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu 
skaitu, kuros tiek ievainoti vai bojā iet bērni. Foruma sacensību 
uzdevums ir veidot skolēnos pareizas uzvedības iemaņas, taktisku un 
iejūtīgu attieksmi pret citiem satiksmes dalībniekiem. 

     Katrs dalībnieks tika vērtēts individuāli. Skolēni izturēja gan praktiskos, gan teorētiskos 
pārbaudījumus un saņēma atzinības rakstus. Dāvanā par dalību forumā dalībnieki saņēma arī 
krekliņus. 

 

Sasniegumi Balvu novada angļu valodas olimpiādē 
     5.maijā Balvu sākumskolā pulcējās novada 5. un 8.klašu skolēni, lai piedalītos Balvu novada angļu 
valodas olimpiādē. 
     Balvu sākumskolu pārstāvēja seši zinoši 5.klašu skolēni, kuri apliecināja lasīšanas, klausīšanās un 
valodas lietojuma prasmes, pildot nestandarta uzdevumus. 

 

    Rezultāti: 
1.vieta- Elīza Anča 
2.vieta- Tīna Trupovniece, Rinalds Sējāns 
Atzinība- Keita Guļina, Egita Ozoliņa 
     Paldies skolotājām Ligitai Bukovskai-Polei, Ingai Bukšai, Edītei Mačai 
par skolēnu gatavošanu Balvu novada olimpiādei! 
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Balvu pilsētas vides objekti vizuālajā mākslā 
     No 2. - 6. maijam Balvu sākumskolas 2. klašu skolēni devās izzinošā pastaigā pa Balvu pilsētu, lai 
apskatītu un iepazītu dažādus vides objektus. Nodarbība notika sadarbībā ar Balvu novada muzeja 
vadītāju Ivetu Supi. Skolēni šobrīd vizuālās mākslas stundās apgūst tematu "Apkārtnes skaistums. Kā 
vides objekti ietekmē manu apkārtni?" un sociālo zinību stundās izzina tēmu "Kā pētīt un raksturot 
savu pilsētu un novadu?". 
      Pastaigas laikā bērniem bija iespēja saskatīt estētisko 
skaistumu un mākslinieciskās vērtības apkārtējās vides objektos. 
Diskutēt par to, kas ir noderīgs un skaists tuvākajā apkārtnē un 
kas ir palicis neievērots, ir vai nav funkcionāls.  Skolēni ar interesi 
klausījās un uzdeva jautājumus par vides objektu rašanos un to 
vēsturi. Iegūtās zināšanas bērni varēs izmantot turpmākajā 
mācību procesā. Vizuālās mākslas stundās skolēni skicēs savas 
vides dizaina idejas un realizēs vides objektu materiālā.  

 
 

Balvu sākumskolā viesojas Upītes folkloras kopa 
   Maija  Balvu sākumskolā viesojās Upītes folkloras kopa, ko vada Andris Slišāns. 

 

    Kopas jaunieši savu folkloras repertuāru veido, apgūstot 
tautasdziesmu dziedāšanas māku, tautas danču dancošanas 
veidu bez pastarpinātājiem, tieši mācoties no 
autentiskajiem teicējiem Upītes un Šķilbēnu pusē.  
   Balvu sākumskolēni ar interesi klausījās dziesmas 
latgaliešu valodā, ar aizrautību iesaistījās mīklu minēšanā, ar 
azartu izdejoja puišu dančus, meitu dančus, polkas, skalu 
dančus, rotaļdejas.   Pēc tikšanās ar Upītes jauniešu folkloras 
kopu, Balvu sākumskolas saime var droši apgalvot, ka kopa 
ir vienreizēja un neatkārtojama tradicionālās kultūras kopēja 
Balvu novadā. 

 
 

Muzeju dienas 2022 
     Maijā visā Eiropā notiek starptautiskais muzeju pasākums jeb Eiropas Muzeju nakts 2022. Šī 
pasākuma ietvarā arī Balvu sākumskolas muzejs maijā atvēra savas durvis ikvienam apmeklētājam, 
aicinot gūt priekšstatu par Balvu sākumskolas vēsturi. 
     Skolas muzeju vada skolotāja Larisa Šļunceva, kura apmeklētājiem 
uzsvēra, ka muzeja galvenais mērķis ir saglabāt skolas vēsturi, tāpēc 
katru gadu tiek veidota skolas notikumu gadagrāmata. 
     Muzejā skolēni uzzināja, ka skola dibināta 1965.gadā, skola 
nosvinējusi pusgadsimta jubileju, un, laikiem ejot, mainījies skolas 
nosaukums- Balvu pamatskola- Balvu pilsētas sākumskola- Balvu 
pamatskola- no 2020.gada 1.augusta Balvu sākumskola. 
     Skolēni un skolotāji ar interesi apskatīja muižas bēniņos, kur agrāk 
atradās skola, atrastās lietas- vecos skaitīkļus, oktobrēnu un pionieru 
karogus, kā arī mēģināja lasīt latgaliešu valodā Bībeli, no kuras kādreiz 
mācījās „Dieva stundā”. 
     Muzejā tika gūts priekšstats, kā, laikam ritot, mainījušas mācību 
grāmatas, dators, telefons, vērot, kā no mazas lauku skoliņas Balvu 
sākumskola izaugusi par starptautisku Erasmus projektu dalībnieci. 
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Eiropas diena 2022 
     Maijā visā Eiropā un Latvijā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena, stiprinot zināšanas un izpratni par 
Eiropas vērtībām, kultūru dažādību un iespējām. 2022. gada Eiropas dienas moto ir -kopā no sirds, kā 
labos, tā ne tik labos, laikos. 
     Atzīmējot Eiropas dienu, Balvu sākumskola pirmo reizi piedalījās 
„Eiropas eksāmenā”- tiešsaistes testā, kas, atzīmējot Eiropas dienu, notika 
jau astoto gadu. Tests bija izzinošs un atraktīvs veids, kā katram pašam 
pārbaudīt un paplašināt savas zināšanas par Eiropas Savienību. 
     Gan skolēni, gan skolotāji, kuri piedalījās eksāmenā, saņēma Eiropas 
Komisijas pārstāvniecības Latvijā Atzinību, kas apliecina, ka, piedaloties 
„Eiropas eksāmenā”, ir paplašinātas zināšanas par Eiropas Savienību.  

 
 

Skaļās lasīšanas sacensības 2022 tuvojas! 
     Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sadarbībā ar Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padomi arī 
šogad turpina Skaļās lasīšanas sacensības. Organizējot šo pasākumu, LNB Bērnu literatūras centrs 
vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt 
interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt 
lasītprieku.   
     10.maijā Balvu sākumskolā notika skaļās lasīšanas pirmais 
solis jeb konkurss skolā, kur piedalījās 8 piekto klašu skolēni. 
Katrs no viņiem bija izvēlējies sevi interesējošu grāmatu un 
lasīja fragmentu no tās. Pirms tam skolēni ar aizrautību stāstīja, 
kāpēc tieši šī grāmata ir izvēlēta un kāpēc to vērts izlasīt arī viņu 
skolas biedriem. Skaļās lasīšanas otrais solis notiks Balvu 
centrālajā bibliotēkā šī gada 25.maijā.  

 
 

Sasniegumi Balvu novada skolēnu radošo darbu konkursā „Putni” 
     Sākot no 2022.gada janvāra, Balvu sākumskolēni piedalījās Balvu novada vizuālās mākslas un 
dizaina un tehnoloģiju metodiskās apvienības rīkotajā konkursā „Putni”, kā mērķis bija veicināt 
skolēnu radošas darbības pieredzi, sekmēt izziņas prieku un darbību, mudināt pētīt putnu populāciju, 
kā arī sekmēt bērnu radoši māksliniecisko iztēli, sasaistot to ar dabu. 
     Balvu sākumskolēni labprāt pieņēma izaicinājumu un piedalījās konkursā.  
     Vizuālās mākslas grupas rezultāti: 
1.-3.klase 
Megija Duļbinska, 1.c - 2.vieta 
Katrīna Tavare, 2.c - atzinība 
 
4.-6.klase 
Beāte Kudrjavceva, 6.a - 1.vieta 
Sintija Trupovniece, 6.c 1.vieta 
Elizabete Šņigirova, 6.b - 2.vieta 
Artjoms Kovšovs, 5.c - 3.vieta 
Natalija Teodoroviča, 4.c - atzinība 
Sofia Teodoroviča, 4.c - atzinība 
Zlata Sņegova, 4.d - atzinība 
Ketrīna Razgale, 5.c - atzinība 
 

Amatniecības grupas rezultāti: 
Rihards Heniņš, 6.d - 1.vieta 
Vanesa Vucina, 2.c - 1.vieta 
Martins Laurens-, 2.c -  1.vieta 
Jānis Kokorevičs, 4.c - 1.vieta 
Sofia Timošenko, 4.a - 2.vieta 
Kārlis Bodrovs, 6.a - 2.vieta 
Jānis Kozlovskis, 4.a - 3.vieta 
Mārtiņš Buls, 4.a - 3.vieta 
Angelīna Kokoreviča, 2.c - 3.vieta 
Rihards Jermacāns, 6.d - 3.vieta 
Mairis Vizulis, 6.d, Niks Strupka, 5.a - 3.vieta 
Filips Nirka, 5.a - 3.vieta 
Artis Džigurs, 6.b - atzinība 
2.c klases kopdarbs - atzinība 
1.b klases kopdarbs - atzinība 
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Kā darbojas pašvaldība jeb tikšanās ar Balvu novada pašvaldības 
deputātu Jāni Trupovnieku 

     5.klašu skolēni, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu, apgūst mācību priekšmetu „Sociālās 
zinības un vēsture”, kā laikā ir izzinājuši, kā darbojas skolas pašpārvalde un pašvaldības pārvalde. 
     Lai rastu atbildes uz jautājumiem, cik deputātu strādā pašvaldībā, kas ir pašvaldības priekšsēdētājs, 
kādi pasākumi notiks pašvaldībā tuvākajā laikā, uz skolu tika aicināts Balvu novada pašvaldības  
deputāts Jānis Trupovnieks. 

 

    Deputāts skaidroja skolēniem, kā veidota Balvu novada pašvaldība un 
kādas ir skolēnu iespējas ietekmēt tās darbību.  Diskusiju rezultātā 
noskaidrojās, kāpēc pašvaldībai ir svarīgi attīstīt savā teritorijā 
uzņēmējdarbību un kādas ir iedzīvotāju iespējas piedalīties savas 
pašvaldības sekmīgā attīstībā. J.Trupovnieks aicināja skolēnus nebūt 
vienaldzīgiem, bet būt sava novada patriotiem un aktīviem pilsoņiem. 

 

Ja peldēt, tad droši! 
     Jau otro gadu Latvijas Peldēšanas federācija un biedrība “Peldēt droši” aicina 
bērnus un jauniešus atkārtot svarīgāko par drošu un patīkamu atpūtu pie ūdens 
vasaras sezonā, tāpēc 12.maijā visi Balvu sākumskolas skolēni un pedagogi 
piedalījās tiešsaistes nodarbībā 1.-6.klasei par drošu uzvedību pie ūdens. 
Nodarbības laikā tika skaidrota peldētprasmes nozīme un iemesli, kā rezultātā 
var notikt nelaime, un kliedēti mīti par slīkšanas atpazīšanu. 

Pavadīsim vasaru bezbēdīgi, bet droši! 

 
 

 

 

Drošības diena 2022 
      16. un 18.maijā Balvu sākumskolā klātienē notika tikšanās ar nepilngadīgo bērnu lietu inspektori 
Ruslanu Priedeslaipu. Viņa pastāstīja, ka ikdienā strādā ar bērniem - likumpārkāpējiem līdz 18 gadiem. 
Taču tuvojas vasaras brīvlaiks, tāpēc ļoti svarīgi ir runāt par bērnu drošību. Izmantojot ilustratīvo 
uzskati, tika pārrunātas dažādas situācijas. Bērni diskutēja, kā rīkoties, ja vecāku prombūtnes laikā pie 
durvīm zvana svešs cilvēks. Skolēni analizēja, kādi drošības noteikumi ir jāievēro virtuvē - ja saplīsis 
stikla trauks, vai elektriskām ierīcēm tuvumā drīkst būt ūdens, kas jāievēro sveces tuvumā u.c.? Daudzi 
skolēni dzīvo daudzdzīvokļu mājās, tāpēc tika pārrunāti arī drošības noteikumi rotaļlaukumos, skolēni 
tika aicināti aizdomāties, kāpēc citi bērni lauž un apzīmē slidkalniņus, šūpoles.  
    Tā kā vasarā skolēniem ļoti patīk peldēties, tika atgādināts par 
drošas peldēšanas noteikumiem, piemēram, nespēlēties ūdenī, kā 
arī peldēties pieaugušo klātbūtnē. Pārrunājot ceļu satiksmes 
noteikumus, īpaši tika uzsvērts, ka, klausoties skaļu mūziku 
austiņās, skatoties vai sarakstoties telefonā, var nepamanīt 
automašīnas un notiek nelaimes gadījumi. Inspektore uzsvēra, ka 
nav pareizi biedēt uz ielām dzīvniekus, jo tie var uzskriet uz ceļa vai 
uzbrukt cilvēkiem. Arī vasaras tumšajā laikā ir jānēsā atstarotāji, jo 
automašīnas var nepamanīt. Braucot ar velosipēdu, tam jābūt 
tehniskā kārtībā, jābūt velosipēdista tiesībām no 10 gadu vecuma.  

 

     Tikšanās laikā skolēni nonāca pie svarīgas atziņas - Dzīvība ir tikai viena, tāpēc jāievēro drošības 
noteikumi.  Tika atgādināts, ka policijai var zvanīt pa telefonu 110, savukārt vienotais neatliekamās 
palīdzības tālrunis ir 112, izstāstot situāciju, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, notikuma adresi un noteikti 
atbildot uz visiem dispečeru jautājumiem. 

Lai droša vasara! 
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Ģimenes dienas pasākums „Kur dzīvo laime?” 
     18.maija pēcpusdienā Balvu sākumskolā notika 2 koncerti, kā laikā skolas mazie dejotāji, dziedātāji, 
runātāji centās iepriecināt savus vecākus un vecvecākus Ģimenes dienā, sakot paldies par viņu rūpēm 
un mīlestību. 
    Savus mīļos ar dziesmām iepriecināja skolas vokālie 
ansambļi, ar dejām- tautas deju kolektīvs „Saulstariņi” 
un moderno deju grupa, ar dzeju- skolēni, kuri piedalījās 
izteiksmīgās runas un skaļās lasīšanas konkursos, un 
teātra pulciņā. 
     Koncertu vadīja skolotāja Kristīne ar saviem bērniem 
Kati un Edžu, atklājot, ka laime slēpjas mirkļa brīnumā, 
dzīves daudzveidīgajā krāšņumā, kas ir pilns ar maziem 
pārsteigumiem.  
      Laime ir katrs kopā pavadīts mirklis, jo nav nekā svarīgāka šai pasaulē kā kopā būšanas mirkļi. 

 
 

 Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai 2021./2022.mācību gadā 

     No 2017. gada Balvu sākumskola ir dalībskola Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā ” Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta nr. 8.3.2.2./16/I/001). 
     Projekta mērķis ir  sniegt atbalstu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām mācību stundu laikā, tā 
palīdzot  veiksmīgāk apgūt mācību vielu, kā arī atbalstīt izglītojamos ar augstu mācību sniegumu, lai 
attīstītu izglītojamo stiprās puses.  
     Projekta ietvaros 2021./2022. mācību gadā skolā atbalstu izglītojamiem 1. klasēs mācību stundās 
(latviešu valoda, matemātika, dabaszinības) nodrošināja 4 pedagogu palīgi/ otrie pedagogi. 
     Talantu programmā (latviešu valoda, matemātika, dabaszinības) darbojās 5 pedagogi, bet interešu 
izglītībā- 1 pedagogs. Īstenojot projektu, tika nostiprinātas matemātikas, dabaszinību un latviešu 
valodas priekšmetu programmās ietvertās pamatprasmes, uzlabots sniegums, kā arī paaugstināta 
mācību motivācija. Skolēni pilnveidoja savas radošās un matemātiskās prasmes, gatavojoties dažāda 
veida konkursiem un olimpiādēm.  Robotikas pulciņā tika radīta padziļināta interese un motivācija par 
STEM jomas mācību priekšmetiem. 

 
 

Sveika, mana 1.klase! 
     Maija nogalē Balvu sākumskolā viesojās pirmsskolas „Sienāzītis” audzēkņi, kuri 2022./2023.m.g. 
Balvu sākumskolu sauks par savu pirmo skolu, bet skolotāju Ingrīdu Jeromani par savu pirmo 
skolotāju. 

 

     Tikšanās laikā skolēni iepazinās ar savu nākamo klasi, 
labprāt pasēdēja solos, atbildēja uz jautājumiem, nedaudz 
iepazīstināja ar sevi, pat paspēja izlasīt sveicienu „PRIEKS AR 
JUMS TIKTIES”, ko uz tāfeles bija uzrakstījusi I.Jeromane. 
     Tāpat mazajiem sienāzēniem ļoti patika izkustēties skolas 
plašajos gaiteņos un ielūkoties skolas bibliotēkā. 
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Balvu sākumskolas 6.klašu skolēnu draudzības spēle ar Balvu 
Valsts ģimnāzijas 9.klašu skolēniem 

    23.maijā Balvu sākumskolas 6.klašu skolēni devās uz Balvu Valsts ģimnāziju, lai kopā ar 9.klases 
skolēniem piedalītos draudzības stafetēs. 
    Pasākumu vadīja atraktīvais ģimnāzijas sporta skolotājs 
Jānis Zakarītis un direktores vietniece Daina Mediniece. 
     Sadaloties grupās, skolēni izveidoja labā un kreisā 
krasta komandas, kas piedalījās stafetēs. 
     Kā atzina ģimnāzijas 9.klases skolēni, sportiska diena 
deva spēku eksāmeniem, kas tuvojas, bet 6.klašu skolēni 
secināja, ka spēlēties, draudzēties un mācīties ir ļoti 
svarīgi, īpaši, ja to dara kopā ar nākamās skolas 
audzēkņiem.  

 
 

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

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – 
PuMPuRS 

    No 2021. gada oktobra Balvu sākumskola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) 
īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.  
   2021./2022.m.g. 2.semestrī sākumskolā projekta PuMPuRS ietvaros tika sniegts atbalsts 2.-6. klašu 
26 izglītojamajiem. Katram iesaistītajam skolēnam tika izveidots individuālais atbalsta plāns dažādos 
mācību priekšmetos atbilstoši katra vajadzībām – matemātikā, latviešu valodā, angļu vai krievu 
valodā, vēsturē un logopēdijā. 
   Projekta ietvaros skolēniem tika sniegts individuālais atbalsts mācīties motivācijas paaugstināšanā, 
kā arī mācību priekšmeta apguvē, gan skaidrojot nesaprotamo mācību vielu, gan dažādojot pieeju un 
mācību līdzekļus, tādējādi nostiprinot skolēnu zināšanas un motivējot sasniegt vēl labākus mācību 
darba vērtējumus.  

Informāciju sagatavoja Balvu sākumskolas projekta koordinatore Gunita Pugeja 
 

 

Interešu izglītības skolotāj, paldies, ka Tevi interesē! 
     Noslēdzoties 2021./2022.m.g., Balvu sākumskolas 
vadība aicināja pie sevis interešu izglītības dalībniekus un 
viņu skolotājus, lai pateiktu paldies, ka spēj iedvesmot, 
attīstīt un veicināt interešu izglītības audzēkņu izaugsmi. 
     Pasākuma dalībniekus priecēja Balvu deju studija 
„Terpsihora”, ko vada Līga Moroza – Ušacka.  
     Balvu sākumskolas vadība saka paldies ikvienam 
interešu izglītības dalībniekam un novēl veiksmi, lai 
nākamā mācību gada septembrī atkal varētu uzsākt 
darbošanos skolas interešu izglītībā. 
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Radošo darbu konkursa noslēgums Upītē 
    Decembrī Balvu sākumskolas 1.-6.klašu skolēni piedalījās dzejniekam Antonam Slišānam veltītajā 
Latgales skolu jauniešu radošo darbu konkursā'' Ontana dīnu ļustes''.  Darbu tēma- ''Brīnumi notiek ''. 
Atsaucība bija liela, tika iesūtīti 109 jaunrades darbi un 209 zīmējumi (par Balvu sākumskolas 
laureātiem informācija ''Rakstiņa'' janvāra numurā).  

 

    Noslēguma pasākumā, kas notika Upītē,  
klātesošos  priecēja dziedātājs Arnis Slobožaniņs 
no grupas ''Dabasu Durovys''. Savas pārdomas 
par skolēnu darbiem izteica rakstniece Mārīte 
Slišāne. Savs skatījums par skolēnu zīmējumiem 
bija māksliniecei Annelei Slišānei. 
    Bija prieks atkal visiem kopā satikties, 
paskatīties uz savu un citu veikumu!   

 
 

Latvijas Nacionālās Bibliotēkas  
reģionālais Skaļās lasīšanas konkurss 

   25.maijā Balvu centrālajā bibliotēkā notika reģionālais Skaļās lasīšanas konkurss 5.klašu skolēniem. 
Piedalījās 13 dalībnieki no Balvu sākumskolas, Baltinavas vidusskolas, Tilžas vidusskolas un Rekavas 
vidusskolas.  
   Mūsu skolu pārstāvēja Rasa Servidova -5.a klase, Elīza Anča un Gustavs Tiltiņš – 5.b klase, Ketrīna 
Razgale un Ērika Indrika- 5.c klase, Linda Krūmiņa, Gabriela Pipare un Ričards Ivanovs – 5.d klase.  
    Skolēni izteiksmīgi lasīja fragmentus no sev mīļām un tuvām grāmatām, kā arī pamatoja savas 
grāmatas izvēli. Žūrija uzteica katru dalībnieku. 
   Godalgoto 1.vietu ieguva Rasa 
Servidova. Viņa lasīja fragmentu 
no Margitas Gūtmanes grāmatas 
''Minkāns''. 3.vietu ieguva Elīza 
Anča, kura lasīja fragmentu no 
Reičelas Renē Raselas grāmatas 
''Nikijas dienasgrāmata''. 
    24.septembrī R.Servidova 
pārstāvēs Balvu novadu Skaļās 
lasīšanas konkursa noslēguma 

posmā Rīgā. Lai veicas!  

 
 

Lepojamies par panākumiem 2021./2022.mācību gadā! 
     Ir noslēdzies 2021./2022.m.g., tāpēc 23.maijā picērijā „Zebra” vienkopus tika aicināti Balvu 
sākumskolas skolēni un skolotāji, kuri savas skolas vārdam likuši ieskanēties Balvu novadā un Latvijā. 
     Lepojamies, ka gūti panākumi LNB skaļās lasīšanas sacensībā, Vislatvijas jaunrades darbu konkursā 
skolu jauniešiem, Antonam Slišānam veltītajā radošo darbu konkursā, Latvijas 72. matemātikas 
olimpiādes 2. (novada) posmā, Balvu novada angļu valodas olimpiādē 5.klasēm, novada Skatuves 
runas konkursā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Skaļās lasīšanas reģionālajā konkursā. 

 
 



Balvu sākumskolas avīzīte   Aprīlis - Maijs ’2022 
 

Paldies Balvu sākumskolas sportistiem par 2021./2022.m.g.! 
     Lai pateiktos par Balvu sākumskolas vārda popularizēšanu, sportistiem, kuri mācību gada laikā aktīvi 
piedalījās interešu izglītībā, bija dota lieliska iespēja apmeklēt Lasertag spēli Bērzkalnē.  Tā kā šī iespēja 
tika dota aktīvākajiem, sportiskākajiem skolas audzēkņiem, tad uz Bērzkalni viņi devās ar 
velosipēdiem. 
       Skolas labākie sportisti priecājās, ka viņus Lasertag 
sagaidīja 6.b klases skolniece Sanija Āboliņa, kura 
iepazīstināja ar spēles noteikumiem un kārtību. Divu 
stundu garumā skolēni aktīvi, ar lielu azartu piedalījās 
spēlē, par ko lielu PALDIES saka Ingaram Āboliņam. 
Nedaudz piekusuši, bet labā noskaņojumā sportisti 
atgriezās Balvos, apsolot nākamajā mācību gadā vēl vairāk 
sportot un aizstāvēt skolas godu dažādās sacensībās. 
     Paldies skolotājām Ivetai Kacēnai un Sarmītei Keiselei!  

 
 

Paliec sveika, mana pirmā skola! 
Paliec sveika, mana pirmā skola, 
Ar iestaigāto taku bērzu birzī, 
Ar pirmajiem draugiem, 
Ar pirmajām blēņām un pirmajiem sasniegumiem, 
Ar stingrajiem un mīļajiem skolotājiem! 
Palieciet sveikas manas bezrūpīgās bērnu dienas! 
Es atveru durvis, lai dotos ceļā pretī jaunajai, plašajai pasaulei, pretī pārsteigumu pilnajai dzīvei. 

  

  
   24.maijs Balvu sākumskolas 6.klašu skolēniem bija īpašs, jo viņi „izdzīvoja” 4 mācību stundas, 
atceroties savu bērnību un spēlējoties skolas pagalmā ar 1.klašu skolēniem, domājot par savu nākotni, 
apmeklējot Balvu bērnu un jauniešu centru, apcerot karjeru kopā ar karjeras speciālisti A.Langovsku, 
kā arī kavējoties atmiņās par savu pirmo skolu kopā ar skolas vadību.  Skolas direktore L.Krištopanova 
un direktores vietniece G.Pugeja raksturoja katru klasi, uzsverot, ka 6 gadu laikā ir izveidojušies nevis 
indivīdu kolektīvi, bet gan četri bērnu ansambļi, kur katram ir sava vieta- gan spilgtajam, gan lepnajam, 
gan pazemīgajam un praktiskajam. 

Lai jums veicas, mūsu sestklasnieki! 
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Balvu sākumskola saņem 
 Pateicību par atbalstu izglītojamajiem ceļā uz izcilību 

    
    30. maijā Balvu Kultūras un atpūtas centrā 
vienkopus tika aicināti Balvu novada centīgākie, 
talantīgākie, aktīvākie skolēni un pedagogi, kuri 
savas skolas un Balvu novada vārdam likuši 
ieskanēties skaļāk un tālāk. 
     Pasākuma laikā Balvu sākumskola saņēma 
Balvu novada Izglītības pārvaldes Pateicības 
rakstu par atbalstu izglītojamajiem ceļā uz izcilību 
2021./2022.mācību gadā.  
 
 

Ieskandinām vasaru! 

 

     Tuvojas vasara, un tas ir labākais laiks 
ļauties festivālu burvībai, kā arī sajust kopā 
būšanas prieku ar Balvu novada bērnu un 
jauniešu kultūrizglītības kolektīvu 
audzēkņiem. 
     30.maijā Balvu sākumskolas 3 deju 
kolektīvi (vadītāja K.Jermacāne) un 2 vokālie 
ansambļi (vadītāja G.Ripa) piedalījās Balvu 
novada bērnu un jauniešu radošajā festivālā 
„Ieskandinām vasaru”, kas norisinājās Lāču 
dārzā. 

     Priecājamies, ka novada bērniem patika darboties radošajā darbnīcā, ko vadīja Balvu sākumskolas 
skolotājas A.Langovska, A.Bikaviņa un I.Gargurne. 

 

Balvu sākumskolas skolēni iesaistās 
projektā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” 

    Maija nogalē projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” ietvaros notika 
peldēšanas nodarbības visiem Balvu sākumskolas skolēniem. Pirms peldēšanas nodarbībām skolēni 
piedalījās Latvijas Peldēšanas federācijas un biedrības “Peldēt droši” lekcijā par drošu uzvedību pie 
ūdens. 
     Skolēniem tika atgādināts, ka, lai izbaudītu dabas sniegtos ūdens priekus, ir svarīgi zināt dažas 
pamatlietas drošai atpūtai pie ūdens: 

1.svarīgākā – mācēt peldēt; 
2.izvēlēties drošu peldvietu, kas nav aizaugusi, kur krasts ir lēzens, ar cietu pamatu un ūdens ir 
stāvošs; 
3.nepeldēties stiprā vējā, naktī vai negaisa laikā; 
4.peldēties vismaz +18 grādu siltā ūdenī; 
5.ūdenī iet lēnām, nelēkt; 
6.nepeldēties vienam un brīdināt citus, ko darīsi ūdenī; 
7.pie pirmajām noguruma pazīmēm atpūsties krastā; 
8.lietot glābšanas vesti, ja ir nepietiekama peldētprasme. 
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Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti 
    29. aprīlī klātienē skolās notika A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas organizētā Atklātā 
matemātikas olimpiāde, kurā piedalījās arī 15 Balvu sākumskolas 5.-6.klašu skolēni.  Uzdevumi skolām 
tika nosūtīti elektroniski, pēc olimpiādes skolēnu risinājumus (rakstītus uz lapām) bija jānogādā uz A. 
Liepas Neklātienes matemātikas skolu labošanai. 

     Patiess prieks, ka Atzinību ieguva 6.d klases skolnieks Toms Zvejnieks! Paldies par 
skolēnu gatavošanu skolotājām Inai Kašai un Alla Jefimovai! 

 

Skolas lepnums 2022 

 

    Balvu sākumskolā izveidojusies tradīcija, ka mācību gada 
beigās 6. klases skolēns, kuram ir visaugstākie mācību 
sasniegumi gadā 6.klašu skolēnu vidū, kurš aktīvi piedalījies 
starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 
skatēs, mākslinieciskajā pašdarbībā, iegūst titulu “Skolas 
lepnums”. Skolēna vārds, uzvārds tiek ierakstīts skolas 
Goda grāmatā. 

     2021./2022.m.ācību gadā par Balvu 
sākumskolas lepnumu tika nominēta 6.b klases 
skolniece Patrīcija Ķirsone, kuras mācību 
sasniegumu vidējais vērtējums ir 9.71 balle. 

 
 

Esam vasarā! 
    Un vasara- tā ir saulīte, zaļa zālīte, putnu dziesmas un silts lietutiņš, kā dēļ mācību gada noslēguma 
pasākums notika aktu zālē un 2 daļās. 
    Pēc skolas himnas nodziedāšanas un pateicības rakstu saņemšanas Balvu Vilks un Lāču dārza 
galvenais Lācis skolēniem novadīja aktivitātes, noskaidrojot, kuri no skolēniem rēķināja matemātiku, 
lasīja grāmatas, ātri skrēja, špikoja, piedalījās pulciņos, skaisti zīmēja un satikās ar draugiem. 
   Tika uzgavilēts 

 1.klases skolēniem, jo viņiem šis bija pirmais 
mācību gads skolā! 

 2.klases skolēniem, jo viņi centīgi uzsāka 
sarežģītās reizināšanas un dalīšanas tabulas 
apguvi! 

 3.klases skolēniem, jo viņi šogad uzmanīgi 
veica valsts pārbaudes darbus! 

 4.klases skolēniem, jo viņi šogad uzsāka apgūt 
otro svešvalodu!  

 5.klases skolēniem, jo viņi šogad aktīvi 
sportoja, piedalījās konkursos, olimpiādēs! 

 6.klases skolēniem, jo viņi nākamajā gadā 
mācīsies citā skolā!  

Pasākuma noslēgumā skolēni ar lielu aizrautību gaisā palaida savas lidmašīnas, 
novēlot viens otram jauku un drošu vasaru. 

 


