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Dalība konkursā “Skaistākais Mārtiņdienas gailis 2022” 

 

Kas dimd, kas rīb 
Ap istabiņu? 
Mārtiņa gailīši 
Dancīti veda, 
Mārtiņa vakaru 
Gaidīdami. 
    Balvu sākumskolas 3.c un 3.d klašu skolēni piedalījās Salnavas pagasta 
bibliotēkas rīkotajā radošajā konkursā “Skaistākais Mārtiņdienas gailis 
2022”, kā laikā bērni veidoja radošus darbiņus - līmēja, grieza, aplicēja, 
darbojās ar plastilīnu un īstenoja jebkuras fantāzijas. Lepojamies, ka 
decembrī skolēni no Salnavas pagasta bibliotēkas saņēma nelielas balviņas 
un 3.c klase arī Pateicību par piedalīšanos. 

 
 

Izzinoši radoša nodarbība 
 "Tradicionālās Ziemeļlatgales spēles, rotaļas un rotaļdanči" 

     Balvu sākumskolā programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros viesojās biedrība "Upītes jauniešu 
folkloras kopa", kas skolēnus iepazīstināja ar Ziemeļlatgales spēlēm, rotaļām un rotaļdančiem, liekot 
izkustēties, izdejoties un izdziedāties. 
     Balvu sākumskolēniem tika veidota izpratne par spēļu, rotaļu un rotaļdeju atšķirībām un 
vienojošajiem elementiem.  

     Piedaloties nodarbībā un izspēlējot tradicionālās 
Ziemeļlatgales rotaļas, ne tikai skolēni, bet arī skolotāji 
guva emocionālu pārdzīvojumu un pozitīvas emocijas. 
     Caur nodarbības norisi tika veidota izpratne par 
piederību Latgales kultūrvidei un tās tradicionālajām 
vērtībām, īpaši valodai, dziesmai un dejai. Nodarbības 
norise tika organizēta tā, ka katra sekojošā spēle, rotaļa 
vai rotaļdeja ir aktīvāka un tās elementi pakāpeniski 
kļūst sarežģītāki par iepriekšējiem. 

 
     Rotaļu un rotaļdeju laikā tika dziedāts un spēlēti tādi tradicionālie mūzikas instrumenti kā stabule, 
mandolīna, vijole, akordeons un bungas.  
      Tā kā nodarbības notika latgaliešu valodā, skolēniem bija iespēja ieklausīties valodā, apgūt kādu 
latgalisku vārdu, tā stiprinot latgalisko identitāti un lepnumu par savu dzimto Balvu novadu. 

http://balvusakumskola.lv/
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Bebr[a]s konkursa 1.kārta 
    Bebr[a]s ir pasaulē lielākais informātikas un loģiskās domāšanas izaicinājums. Ik novembri teju 3 
miljoni skolēnu no vairāk nekā 56 valstīm visā pasaulē piedalās Bebr[a]s konkursā. 
     Bebr[a]s ir vienīgais ārpusskolas aktivitāšu konkurss, kam nav nepieciešamas speciālas 
priekšzināšanas, tādēļ piedalīties aicināts ikviens skolēns, neatkarīgi no sekmēm. Konkursa laikā skolēni, 
izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, risina aizraujošus uzdevumus, kas interesantā veidā 
prezentē dažādus informātikas pamatprincipus un teorijas. 
     Konkursu Latvijā organizē vadošais ziemeļvalstu IT uzņēmums "Visma". Tas ir viens no veidiem, kā 
varam palīdzēt programmēšanas izglītībai un radīt ticību jauniešos savām spējām jau skolas laikā. 
     Iespēju piedalīties Bebr[a]s konkursa 1. kārtā 2022./2023.m.g. 
novembrī izmantoja arī Balvu sākumskolas 6.klašu skolēni. 
    Kopsummā vislabākos rezultātus ieguva 6.b klases skolniece Ieva 
Stepanova, kura no 75 punktiem ieguva 45 punktus. 
   Starp desmit labākajiem ir Balvu sākumskolas 6.klašu skolēni 
Artjoms Kovšovs, Arsenijs Kočerovs, Ketrīna Razgale, Niks Strupka, 
Rinalds Lemešonoks, Filips Nirka, Rasa Servidova, Viktorija Kikuča, 
Egita Ozoliņa.  

 

Dalība 1. Balvu novada bērnu un jauniešu 
 jauno vokālistu konkursā „Ziemas skanis” 

 

     8.decembrī notika jauno vokālistu konkurss „Ziemas 
skanis”, kur Balvu sākumskolu pārstāvēja 2.d klases 
skolnieces Enija Kaļva un Kate Jermācāne, 4.c klases 
skolniece Natali Jaundžeikare. 
     Meitenes atskaņoja 2 skaņdarbus- dziesmu, kas atbilda 
ziemas noskaņai un bija piemērota Ziemassvētku gaidīšanas 
laikam, kā ari vienu latviešu tautasdziesmu a cappella 
(dziedājums bez instrumentāla pavadījuma). 
     Priecājamies, ka Balvu sākumskolas vārds ir izskanējis 
pirmajā Balvu novada vokālistu konkursā, tā sekmējot 
latviešu muzikālās kultūras tradīciju saglabāšanu, veicinot 
skolēnu radošo pašizpausmi dziedāt. 
     Meitenes konkursam gatavoja skolotāja Inguna Blauma. 

 
 

Labais darbiņš pirms Ziemassvētkiem 
    Mēs visi zinām, ka Ziemassvētki ir kopā būšanas, labdarības 
un dalīšanās laiks. Katrs var dalīties ar to, kas viņam ir – vai nu ar 
materiālām vērtībām vai ar savu palīdzību un labiem darbiem. 
     Decembrī 5.a klases skolēni atsaucās skolēnu domītes 
aicinājumam darīt labu darbus un palīdzēt līdzcilvēkiem. Skolēni 
nesa uz skolu savas vecās rotaļlietas, grāmatas, kuras vairs 
nelieto, taču ir labā stāvoklī.  Visas šis mantas nedēļas beigās 
tika nogādātas Latgales reģionālajā atbalsta centrā „Rasas 
pērles”. Centra direktore teica lielu paldies bērniem par jauko 
žestu. 
    Mēs – 5.a klases skolēni – ceram, ka būsim kādam, kam dzīvē 
neveicas pārāk labi, sagādājuši patīkamākus svētkus un kādu 
priecīgu pārsteigumu. 
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Balvu novada sākumskolas mācību jomas  
dabaszinību konkurss 1.klašu skolēniem „Izzini dabu!” 

     Balvu sākumskolā 9.decembrī pulcējās Balvu novada izglītības iestāžu trīsdesmit trīs 1.klašu skolēni, 
lai piedalītos novada dabaszinību konkursā „Izzini dabu!”, ko organizēja Balvu sākumskolas direktores 
vietniece, sākumskolas jomas koordinatore Gunita Pugeja. Pasākuma sākumā tautasdziesmas rindas 
skandēja Balvu sākumskolas 4.c klases skolēni Natali Jaundžeikare, Toms Kaļāns, Renāre Meiere un 
dziedāja mūzikas ansamblis „Ritmo”. 
     Dabaszinību konkursa mērķis bija piedāvāt skolēniem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas 
zināšanas un prasmes dabaszinībās, kā arī veidot skolēnu interesi par dabas sistēmām un procesiem, 
dabas daudzveidību un vienotību, vides un veselības saudzēšanas nepieciešamību. 
     Konkursa dalībnieki veica individuālus, praktiskus 
uzdevumus – noteica gadalaiku pazīmes, grupēja dzīvās un 
nedzīvās dabas attēlus, atpazina koku lapas un ārstniecības 
augus, noteica attēlā redzamo Latvijas dzīvnieku ķermeņa 
daļas, burtu mīklā meklēja cilvēka maņu un maņu orgānu 
nosaukumus, ar taustes palīdzību noteica maisiņā paslēptos 
priekšmetus, izvērtēja apgalvojumus par drošības 
noteikumiem.  
     Konkursā ļoti labus panākumus guva Balvu sākumskolas 
skolēni: 
 3.vietu ieguva Nikola Zujāne (1.a) un Artūrs Grīns (1.a), 
 Atzinību ieguva Sandis Truhanovs (1.a), Annija Saidāne 
(1.b), Anastasija Prosakova (1.d), Kaspars Melnacis (1.d).  
Pārējie skolēni saņēma diplomus par piedalīšanos.  

 

     Paldies arī skolotājām Zandai Piparei, Ingrīdai Jeromanei, Annai Bikaviņai un Intai Zelčai, kuras 
gatavoja skolēnus dalībai konkursā! 
   Paldies Balvu sākumskolas atsaucīgajiem palīgiem – 5.d klases skolēniem un klases audzinātājai 
Anitai Langovskai, Guntai Blaumai, Ingunai Blaumai! 

Lai jauks Ziemassvētku gaidīšanas laiks! 
 
 
 

Lielā piparkūku cepšana- 3.c klases tradīcija 

 

    Katru gadu, tuvojoties Ziemassvētkiem, 3.c klasē ir tradīcija – cept 
piparkūkas kopā. Šogad klase nolēma kopā ar dizaina un tehnoloģiju 
skolotāju Svetlanu Pavlovsku gatavot garšīgas piparkūkas. Bija atnests 
viss nepieciešamais – 3 veidu piparkūku mīkla, krāsainas glazūras, 
mīļākās piparkūku formiņas, koka ruļļi, priekšauti.   
    Skolēni aktīvi darbojās – rullēja piparkūku mīklu, ar formiņu 
palīdzību izspieda dažādas figūriņas, novietoja tās uz cepamā papīra 
cepešpannās - 20 minūtes… un garšīgās piparkūkas gandrīz gatavas!  
    Vēl tikai atlika tās izrotāt – krāsainas, košas!  

Liels paldies skolotājām Svetlanai Pavlovskai  
un Dainai Petrovai! 
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Pensionēto pedagogu tikšanās 
     14.decembrī Balvu novada, tostarp arī Balvu 
sākumskolas, pensionētie pedagogi tikās Balvu kultūras un 
atpūtas centrā pasākumā, ko organizēja Balvu novada 
Izglītības pārvalde. 
     Pasākums noritēja sirsnīgā gaisotnē, kad uzmundrinošus 
vārdus saviem pensionētajiem skolotājiem teica Balvu 
novada priekšsēdētājs S. Maksimovs, Izglītības pārvaldes 
vadītāja I.Circene, skolu direktori. 
     Neizpalika arī dziesmas un danči atraktīvo Upītes 
folkloras kopas dalībnieku vadībā, bet pats svarīgākais bija 
atmiņas par nostrādātajiem gadiem skolā un prieks par 
tikšanos ar saviem kolēģiem.  

 
 

Vecāku dāvana - Muzikālā izrāde’’ Grinča Ziemassvētki’’ 
 

    
 

    21.decembrī 6.a klase devās uz Latgales vēstniecību 
‘’Gors’’, lai noskatītos muzikālo izrādi ‘’Grinča Ziemassvētki’’. 
Neskaitāmas reizes esam redzējuši mākslas filmu par Grinču, 
bet interesanti bija pavērot aktieru spēli, paklausīties mūziku 
un ieklausīties dziesmu vārdos. Īpašu Ziemassvētku sajūtu 
radīja burvīgās dekorācijas. Vislielākās ovācijas izpelnījās 
Grinča lomas atveidotājs – aktieris Māris Bezmens. 
    Brīvajā laikā nogaršojām Latvijā ražotos čipsus, kā arī 
pakraukšķinājām popkornu. Neizpalika arī ēstuves 
‘’Hesburger’’ apmeklējums. 

Paldies vecākiem par šo Ziemassvētku dāvanu! 

 
 

Vai Tu zini, kas ir Ziemas saulgrieži? 
     Decembrī 3. klašu skolēni ar audzinātājām apmeklēja 
Balvu novada muzeju, lai piedalītos izzinošā un radošā 
nodarbībā "Ziemas saulgrieži." Bērni varēja pārbaudīt savas 
zināšanas un erudīciju Kahoot spēlē, atbildot uz dažādiem 
jautājumiem nevis mutiski, bet izmantojot savus mobilos 
telefonus – bija jāizvēlas viena no četrām atbildēm un 
jānobalso. Vislielāko izbrīnu skolēniem sagādāja jautājums 
par to, kā senlatvieši mājās nesa un novietoja Ziemassvētku 
egli. Kad zināšanas bija pārbaudītas, visi aktīvi iesaistījās 
sniegpārsliņu gatavošanas radošajā darbnīcā. Sniegpārsliņas 
izdevās brīnišķīgas, katra savādāka un īpaša.    

    Paldies Balvu novada muzeja darbiniekiem par doto iespēju gūt jaunas zināšanas, prasmes un 
pozitīvas emocijas! 
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Rūķu ciemā 
    20. decembrī 3.a klases skolēni ar audzinātāju Kristīni 
Jermacāni devās ekskursijā uz bānīša Gulbene - Alūksne 
staciju "Paparde". Brauciens ar autobusu pa piesnigušajiem 
lauku ceļiem bija skaists un aizraujošs, līdz vienā mirklī 
autobusu apturēja divi jautri Rūķi. Viņi paziņoja, ka bānīti 
bērni ir nokavējuši un līdz nākamajam kāds brīdis jāpagaida, 
tāpēc aicināja visus doties pie viņiem uz Rūķu ciemu. Rūķi 
bērniem bija sagatavojuši dažādus uzdevumus, aicināja iet 
kopīgās rotaļās, spēlēja ziemas sporta spēles, mācīja 
pagatavot koka medaļas un "veselības" burciņas. Jaunās 
prasmes apguvuši, skolēni varēja mieloties ar Rūķu 
pagatavoto spēka putru, un paši ugunskurā varēja cept 
gardus "zaptsdogus". Rūķu ciemā bērni sagaidīja bānīti, ar 
kuru devās braucienā līdz Alūksnes stacijai.  

 

   Noguruši, apmierināti un ziemas priekus baudījuši, visi nu varēja kāpt autobusā un braukt atpakaļ uz 
skolu. 
 
 

Ziemassvētku pasaka "Kas notiek Rūķu zemē?" 

 

     22. decembra vakarā Balvu sākumskolā valdīja liela rosība, jo 
tautas deju kolektīva "Saulstariņi" dejotāji kopā ar saviem 
draugiem radošās darbošanās pulciņu "Ritmo" un teātra un 
mākslas pulciņa dalībniekiem aicināja savus vecākus un 
vecvecākus, lai noklausītos pasaku "Kas notiek Rūķu zemē?". 
Ziemassvētku laikā mēs visi nedaudz kļūstam par rūķiem, kas prot 
sagādāt dāvanas saviem mīļajiem. Ne vienmēr šīs dāvanas ir 
mantas, tās var būt arī dejas un dziesmas, kas iepriecina sirsniņas. 

TDK "Saustariņi" dalībnieki vēl visiem 
 enerģisku un dejotkāru Jauno gadu! 

 
 
 

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

pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS 
     2022./2023. mācību gada 1.semestrī Balvu sākumskolā Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) 
īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros tika sniegts individuāls atbalsts 2.-6. klašu 27 izglītojamajiem 
atbilstoši katra skolēna vajadzībām – matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā un 
logopēdijā.  
     Sniedzot konsultatīvo atbalstu projekta ietvaros, pedagogi iedrošināja skolēnus, strādāja individuāli 
un izskaidroja mācību vielu papildus. Individuālo konsultāciju laikā skolēni mācījās izmantot darbā 
atgādnes, varēja strādāt sev atbilstošā darba tempā un koncentrēt uzmanību veicamajam darbam. 
Konsultācijās tika dota iespēja uzdot jautājumus par nesaprasto mācību vielā, tika veidota motivācija 
mācīties, tādējādi nostiprinot skolēnu zināšanas un motivējot sasniegt labākus mācību darba 
vērtējumus.  

   Informāciju sagatavoja Balvu sākumskolas projekta koordinatore Gunita Pugeja 
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Ziemassvētku gaidīšanas aktivitātes Balvu sākumskolā 
     Ziemassvētku gaidīšanas nedēļa Balvu sākumskolā norisinājās no 19.decembra līdz 23.decembrim. 
Katru dienu skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs.  
      Sākot ar 19.decembri, skolā bija pieejams foto stūrītis 
“Ziemassvētkus gaidot”, kur katra klase varēja nofotografēties un 
iemūžināt skaistākos mirkļus. Katra klase veica orientēšanās 
uzdevumus “Atrodi Ziemassvētku dārgumus!”. Interešu izglītības 
pulciņa “Praktiskā Pūcīte” skolotāja Anita organizēja radošo 
darbnīcu “Apsveikumu kartītes izgatavošanas darbnīca”, kuras 
ietvaros skolēni veidoja apsveikuma kartītes, tās noformēja, rakstīja 
apsveikumus un novēlējumus, kā arī mācījās noformēt aploksni. Šajā 
dienā ikviens ikdienas apģērbu papildināja ar džemperiem, T-
krekliem un pidžamām ar Ziemassvētku tematiku. 

 

 

    20.decembrī skolēni un skolas darbinieki ikdienas apģērbā 
izmantoja baltu krāsu un atdarināja sniegavīru. Starpbrīžos ikviens 
bija aicināts dejot Sniegavīru dejas, kuras organizēja skolēnu 
pašpārvalde. Lai iepriecinātu savus skolotājus, skolēnu pašpārvalde 
organizēja piparkūku darbnīcu, cepot un garnējot piparkūkas. 
    21.decembris iesākās ar Ziemassvētku tirdziņu, kur bērni iejutās 
pārdevēja profesijas lomā un pārdeva dažādus gardumus, pašu 
rociņām darinātas rotaslietas, apsveikuma kartītes un daudz ko 
citu. Šajā dienā skolēni un skolotāji atdarināja rūķi, savu ikdienas 
apģērbu papildinot ar rūķu cepuri. Aktīvie skolēnu pašpārvaldes 
rūķi atvēra Ziemassvētku pastu un nogādāja vēstules.  

     22.decembrī skolēni un skolotāji ikdienas apavus nomainīja ar 
čībām un kurpēm Ziemassvētku stilā.  
     22. un 23.decembrī skolēniem bija pasākums aktu zālē 
„Brīnumsvecītes piedzīvojums”, kuru organizēja un vadīja skolēnu 
pašpārvaldes 5.-6.klašu skolnieces- Sofija Paula Timošenko, 
Marija Maslovska, Marta Pennere, Ketrīna Razgale, Rasa 
Servidova, Elīza Anča, Ieva Stepanova, Linda Krūmiņa un Sanija 
Pobeda. Pasākuma ietvaros katra klase sagatavoja priekšnesumu. 
Klases dziedāja, dejoja, skaitīja dzejoļus, spēlēja dažādus mūzikas 
instrumentus, kā arī rādīja teātri. Protams, ikviens gaidīja 
ierodamies Ziemassvētku vecīti, kurš bija sarūpējis katram 
skolēnam saldas dāvanas.  

 

Paldies skolotājiem un katrai klasei par aktīvu dalību Ziemassvētku gaidīšanas 
aktivitātēs! Kopā mēs uzbūrām svētku prieku! 

 
 

Decembra profesiju konkurss ir noslēdzies 
     Decembra mēnesī Balvu sākumskolas 1.-6.klašu skolēni piedalījās profesiju konkursā, izzinot 
dabaszinību jomas profesijas. 1.-3.klašu skolēni savienoja pareizi doto profesijas attēlu ar profesijas 
nosaukumu. 4.-6.klašu skolēni pēc dotā apraksta meklēja atbilstošu profesiju. Skolēni iepazina tādas 
profesijas kā arheologs, mežzinis, putnkopis, sinoptiķis, arborists, lopkopis, biškopis, dārznieks u.c. 
Astoņi skolēni, kuriem atbildes bija pareizas, piedalījās loterijā. Paldies skolēniem par aktīvu dalību 
konkursā! 
 


