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Rakstiņš 
 

Skolas mājaslapa - http://balvusakumskola.lv/ 
 

 

  

Skolas matemātikas olimpiādes 5.-6.klasēm rezultāti 
     Janvāra beigās Balvu sākumskolas 5.-6.klašu skolēni piedalījās skolas matemātikas olimpiādē klātienē. 
Uzdevumu sastādīšanā tika izmantoti Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas 
izstrādātie šī mācību gada olimpiādes tēmas 5.-9. klasei "Piemērs un pretpiemērs" dotie piemēri un arī  
iepriekšējo gadu olimpiāžu uzdevumi.  
     5.klašu grupā - 1.vieta - Elīza Anča, 2.vieta - Gustavs Tiltiņš, 3.vieta - Kristers Liepiņš, Atzinība - Rasa 
Servidova.  
     6. klašu grupā - 1.vieta - Mairis Vizulis, 2.vieta - Keita Zaharāne, 3.vieta - Madara Gržibovska, 
Atzinība - Sanija Āboliņa, Laura Pauliņa.  
     Paldies skolēniem un skolotājām Inai Kašai un Allai Jefimovai! 
     Novada posma olimpiāde ir pārcelta uz aprīļa sākumu. 
 
 

Lepojamies! 
     8.februārī Balvu sākumskolā notika Balvu novada skolēnu sporta spēles volejbolā ,,C" grupas zēniem. 
Balvu sākumskolas zēnu komanda izcīnīja 2.vietu, piekāpjoties Balvu Valsts ģimnāzijas zēniem un 
uzvarot Rugāju vidusskolas zēnu komandu.  
     Komandā spēlēja Viesturs Pipcāns, Toms Zvejnieks, Edžus Jermacāns, Edgars Boldāns, Kristers 
Liepiņš, Ričards Ivanovs, Kārlis Zakss, Jānis Zakss, Viesturs Salmanis. 
     Savukārt 10.februārī ,,C" grupas meitenes sacentās Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zālē un izcīnīja 
1.vietu, uzvarot  ģimnāzijas meiteņu komandu. Balvu sākumskolas komandā spēlēja Eveina Līna 
Smoļenska, Anastasija Zelča, Signe Pužule,  Emīlija Lūse, Anastasija Garkuša, Naula Laicāne, Elza 
Elizabete Sirmā, Gerda Dortāne.   Skolēnus spēlēm gatavoja skolotājas Sarmīte Keisele un Iveta Kacēna. 

   

http://balvusakumskola.lv/


Balvu sākumskolas avīzīte   Februāris / Marts ’2022 
 

Balviem-94! 
     11.februārī Balvu sākumskolā ar A.Šaicāna dziesmu „Ziedi, mana pilsēta, ziedi” tika ieskandināta Balvu 
pilsētas 94.gadskārta. 
     Skolas direktore L.Krištopanova un direktores vietniece G.Pugeja tikās ar skolēniem, lai kopā teiktu: 
„Mēs mīlam savu pilsētu!”. Kā uzsvēra skolas direktore, mēs varam būt lepni, ka starp  apmēram 205 
pasaules valstīm ir valsts Latvija un ir maza pilsētiņa Balvi. Daži to dēvē par mazo Ventspili, daži- par 
mazo Venēciju, daži- par mazo paradīzi. 
     Katram Balvi asociējas ar ko citu. 
     Tāpēc priecājamies, ka Balvu sākumskolēni 
lepojas ar 
•savu skolu, kur katru dienu tiek satikti draugi, 
•ar Balvu Mūzikas, Mākslas, Sporta skolām, kur 
viņi mācās, 
•ar Lāča dārzu, kur attēlota Laika un Spēka 
attīstība, 
•ar strūklaku „Plaukstošā ūdensroze”, kas 
viskrāšņāk uzzied vakaros,  
•ar senatnīgo parku un Balvu muižu tajā, 
•ar Balvu ezeru, kur peld gulbji, 
•ar vides objektu „Gaiss”, kas sastāv no 324 
vēja stabulēm un 48 vēja zvaniem.  
    Skolēnu lepnums un vēlējumi, labās domas 
un labie vārdi savai pilsētai tika „iecepti” 
tortēs, ko var aplūkot skolas foajē. 
     Mēs ticam, ka Balvu sākumskolas skolēnu 
vēlējumi piepildīsies un Balvi katru dienu kļūs 
skaistāki. 

Daudz laimes, Balvi, dzimšanas dienā! 

 
 

 

Dalība konkursā "Vilka tēls literatūrā un Balvos" 
 

 

     
      Februārī Balvu Centrālā bibliotēka Balvu vilkam par 
godu aicināja lielus un mazus piedalīties konkursā "Vilka 
tēls literatūrā un Balvos". Pirmie 3 pareizo atbilžu 
iesniedzēji saņēma nelielu balviņu. Prieks, ka starp tiem 
bija arī Balvu sākumskolas 3.d klases skolniece Mia 
Mišela Sņegova. Paldies par aktīvu dalību konkursā! 
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Tautas bumba - iecienīta komandu sporta spēle 
 Balvu sākumskolā un Balvu novadā 

       
 
 
     Februārī Balvu sākumskolā notika tautas 
bumbas turnīrs starp klasēm. Spēlēja klašu 
jauktās komandas. Cīņas bija spraigas un 
aizraujošas, jo bija jāizvēlas skolēni, kuri 
aizstāvēs skolas godu novadā. 
     8.februārī Balvu sākumskolā notika Balvu 
novada skolēnu sporta spēles tautas bumbā. 
Balvu sākumskolu pārstāvēja 2 meiteņu un 2 
zēnu komandas. Pavisam kopā spēlēja 3 
meiteņu un 5 zēnu komandas.  
     Lepojamies, ka mūsu skolas meiteņu 
komandas izcīnīja 1. un 2.vietu, zēni ieguva 
1. un 4.vietu. 

 
 
 
 

Kompetenču pieejā skolēni apgūst zināšanas un prasmes 
      Pilnveidotā mācību satura apguves gaitā ir svarīgi vienā priekšmetā apgūtās prasmes likt lietā citā 
priekšmetā un rosināt skolēnus izzināt. 
     Balvu sākumskolas 5.klašu skolēni janvārī un februārī veica kombinētu darbu dabaszinībās un latviešu 
valodā, tādējādi par vienu darbu skolēni saņēma vērtējumus divos mācību priekšmetos. 
      Dabaszinībās skolēni vispirms meklēja informāciju par kādu materiālu pēc viņu personīgās izvēles 
dažādos avotos - enciklopēdijās, internetā, avīzēs, žurnālos. Tad, izmantojot sameklēto informāciju, skolēni 
veidoja radošu aprakstu. Visvairāk informācijas bija sameklēts par koksni, gumiju, plastmasu, mālu un 
metālu. Veicot darbu, skolēniem bija jāievēro izstrādātie kritēriji – no dabaszinību satura jāmin materiāla 
nosaukums, piederība grupai pēc izcelsmes (dabas izcelsmes, sintētiskais materiāls utt.), jāapraksta 
materiāla īpašības un izmantošanas iespējas, jāanalizē tā priekšrocības vai trūkumi, otrreizējās pārstrādes 
iespējas, kā arī jāmin atsauces uz informācijas avotiem. Par šo darba daļu skolēni saņēma vērtējumu 
dabaszinībās.  
     Savukārt latviešu valodā skolēni saņēma vērtējumu par apraksta veidošanu un iesnieguma rakstīšanu par 
materiāla uzņemšanu “Inovāciju asociācijā”. Latviešu valodā bija jāievēro teksta noformējuma, ortogrāfijas 
un interpunkcijas prasības.  
     Darbi bija interesanti, jo bija uzrakstīti oriģināli iesniegumi. Skolotāji un skolēni atzina, ka šādu kombinēto 
darbu veikšana veido prasmi meklēt informāciju, tiek veidota izpratne, ka pareizrakstība un tekstveide nav 
tikai latviešu valodas mācību priekšmeta uzdevums.  
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Februāris - Droša interneta mēnesis “Drošs internets sākas ar Tevi!” 
      
         8.februārī visā pasaulē tiek atzīmēta Vispasaules Drošāka 
interneta diena ar moto “Drošs internets sākas ar tevi!”. Balvu 
sākumskolas 4.a un 5.b klašu skolēni tikās tiešsaistes nodarbībās ” 
Drošība un riski Internetā - Esi zinošs un gudrs Interneta 
lietotājs!“ Zoom platformā ar Balvu Centrālās bibliotēkas pārstāvi 
Evitu Aruli. Viņa pastāstīja par populārākajiem sociālajiem tīkliem 
un to lietošanas paradumiem, par drošības noteikumu 
ievērošanu, sazinoties internetā, kā arī aicināja kritiski vērtēt 
internetā pieejamo informāciju.  
           Balvu sākumskolas skolēni arī aktīvi piedalījās Balvu novada sākumskolas metodiskās jomas 
organizētajā 1.-6.klašu skolēnu Droša interneta aktivitātē "Ko Tu zini par e-drošību?", kuras mērķis bija likt 
skolēniem padomāt par noteikumiem, kas jāievēro, darbojoties internetā. Datorikas fakultatīvu, datorikas 
vai informātikas stundu ietvaros skolēni atbildēja testa veidā uz dažādiem jautājumiem. Tie skolēni, kuriem 
bija visvairāk punktu savā klasē, saņēma arī  Pateicības diplomu. 

1.a – Mikus Puks 
1.b- Laura Salmane, Dinārs 
Gaiduks, Samanta Dille  
1.c – Gabriela Putniņa, Kārlis 
Ertmanis 
1.d – Enija Kaļva, Kerija Ivanova 

2.a – Oļesja Dacenko, Grieta 
Kokoreviča, Reinis Sietnieks 
2.b – Emīls Ločs, Antons Bušs  
2.c – Renārs Tūmiņš, Vanesa 
Vucina  
2.d – Ričards Vasiļjevs, Elizabete 
Socka  

3.a – Raivo Koļcovs, Kristīna 
Logina  
3.b – Andrejs Tabakurskis  
3.c – Toms Kaļāns  
3.d – Mārcis Eņģis, Alīna 
Ragovska  

4.a – Nellija Volnobajeva  
4.b – Beāte Igaune  
4.c – Toms Kozlovskis  
4.d – Marta Pennere, Ričards 
Ralfs Apšenieks, Dinārs 
Olehnovičs 

5.a – Rasa Servidova  
5.b – Daniels Priedeslaipa  
5.c – Deniss Zaicevs  
5d – Linda Krūmiņa 

6.a – Keita Zaharāne  
6.b – Sanija Ābliņa  
6.c- Sintija Trupovniece, 
Aleksandrs Melnis  
6.d – Armands Trubņiks 

 

Izstāde “Putni” 
      Lai arī Latvijā vēl pirms nedēļas valdīja sniegotā ziema, 
pavasaris tomēr lēnām un neatlaidīgi ir atnācis. Par to vēsta visa 
daba: agrie, saulainie rīti, kurus jau iezvana skanīgas putnu balsis. 
       Gatavojoties Balvu novada skolēnu radošo darbu konkursam 
“Putni”, marta mēnesis Balvu sākumskolā ir ļoti rosīgs. Gaidot 
gājputnus, skolēni lasa, skaita tautasdziesmas, zīmē, līmē, auž un 
šuj. Savos darbos skolēni attēlo putnu atkalredzēšanās prieku. 
Interesanti darbi top no koka: “Ziņkārīgais trio”, “Mazā putna 
paradīze”, “Svētelis” un citi. Otro klašu skolēni gatavo vistas un 
zīlītes no sāls mīklas. Pirmklasnieki aplicē putnus plēšanas tehnikā 
un strādā ar plastilīnu, veido gleznas. Trešo klašu skolēnu 
zīmējumos var saskatīt putnu prieku par pavasari Latvijā.  
Savukārt lielie skolēni iejūtas mākslinieku lomā un glezno, savos 
darbos izsakot prieku par pavasari, sauli un putniem. Aušanas 
pulciņa bērni gatavo austus spilvenus ”Pūcīte”. 

 
   Izmantojot skolēnu gatavotos darbus, skolā tika veidota izstāde “Putni.” Labākie darbi tiks iesniegti novada 
konkursam. 
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Karjeras dienas Balvu profesionāli vispārizglītojošajā vidusskolā 
     Marta sākumā Balvu sākumskolas 6.klašu skolēni devās uz Balvu profesionāli vispārizglītojošās 
vidusskolas Karjeras dienu, lai iepazītos ar potenciālo skolu, kurā, iespējams, kāds no sestklasniekiem 
turpinās savas mācību gaitas 2022./2023.m.g. 
     Balvu profesionāli vispārizglītojošajā vidusskola (BPVV) pārsteidza ar vienaudžiem un jauniešiem, kuri 
visus smaidīgi sagaidīja un uzņēma, laipni izrādīja skolu, pastāstīja par sevi kā BPVV neatņemamu 
sastāvdaļu, kurā ieklausās, ar kuru rēķinās. 
     Balvu sākumskolas sestklasniekiem ļoti patika plašās, 
gaišās, siltās telpas, omulīgie gaiteņi un telpiņas, kur var 
ieritināties un atpūsties no stundas, no trokšņa, no 
līdzcilvēkiem. 
     Nodarbības notika pa nozarēm, un skolēni iepazinās ar 
sabiedriskajām attiecībām, dizainu un tehnoloģijām, 
šūšanu, skaistumkopšanas pakalpojumiem, kokapstrādi. 
Organizētajās nodarbībās katrs varēja atrast kaut ko savām 
interesēm piemērotu. Sestklasniekus „uzrunāja” BPVV 
statistika par iespējām piedalīties starptautiskajos 
projektos, kā arī saņemt dažādas stipendijas par labām 
sekmēm mācībās, sportā un interešu izglītībā. 
     Balvu sākumskolā 6.klašu skolēni atgriezās ar spilgtiem 
iespaidiem, uzpucētiem vizuālajiem tēliem un apņemšanos 
nopietni izvērtēt savas spējas, intereses un vēlmes, pirms 
izlemt, kuru skolu nākamajos gados saukt par savām 
„otrajām mājām”.  

 
 
 

Drošības diena 112 
 

 

     11. februāris visā Eiropas Savienībā ir vienotā 
ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 diena. 
Balvu sākumskolas skolēni 11. martā tikās ar Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Lauru 
Košļevu. Zoom nodarbībā skolēni uzzināja par 112 
dienesta numura nepieciešamību, kā sazināties ar 
glābšanas dienestiem nepieciešamās situācijās, kad 
apdraudēta pašu vai līdzcilvēku dzīvība un veselība. 
    112 zvanu centri izvietoti piecos reģionos. 
Diennaktī dispečeri atbild vidēji uz 2500-3000 
zvaniem. Četrās maiņā strādā 112 dispečeri. 
     Bērni aktīvi uzdeva jautājumus un iesaistījās 
diskusijās. 
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 Saskaņā ar 2021.gada 11.marta Ministru kabineta noteikumiem 157. "Noteikumi par 
2021./2022.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku",  

 pavasara brīvdienas ir no 14. līdz 18.martam,  
mācības sākas pirmdien, 2022.gada 21.martā. 

 

   
 

   


