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Rakstiņš 
 

Skolas mājaslapa - http://balvusakumskola.lv/ 
 

 
 
 
 

 

 
Izglītības iestādes vadītājs varēs pieņemt lēmumu par attālinātām 

mācībām visā izglītības iestādē 
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/izglitibas-iestades-vaditajs-vares-pienemt-

lemumu-par-attalinatam-macibam-visa-izglitibas-iestade  

 
Izglītības procesā arī turpmāk varēs lietot skolēnu vajadzībām iepirktās 

nemedicīniskās auduma sejas maskas 
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/izglitibas-procesa-ari-turpmak-vares-lietot-skolenu-
vajadzibam-iepirktas-nemediciniskas-auduma-sejas-maskas  

 
Veiktas izmaiņas izolācijas un mājas karantīnas laikos  

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/veiktas-izmainas-izolacijas-un-majas-karantinas-
laikos  
 

Paplašina iespējas bērniem piedalīties interešu izglītības un sporta 
nodarbībās 
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/paplasina-iespejas-berniem-piedalities-interesu-
izglitibas-un-sporta-nodarbibas  
 

 

Lūgums sekot informācijai par mācību procesa organizāciju 
 un testēšanu e-klasē.   
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Balvu sākumskolas pieredze pirmajā  
Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla ziņu lapā 

      Vairāku gadu garumā Balvu sākumskola ir Veselību veicinoša skola. Tas nozīmē, ka  caur skolas vidi 
ikvienam dota iespēja iemācīties veselīgi domāt, dzīvot, mācīties un strādāt. Veselības veicināšana skolā 
ir jebkura skolā īstenota aktivitāte, kas tiek veikta, lai uzlabotu un aizsargātu veselību. 
      Balvu sākumskola priecājas, ka pirmajā Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīkla ziņu lapā var 
iepazīties ar skolas labās prakses un pieredzes stāstu, kā starpbrīžos aktīvi izkustēties un veikt fiziskās 
aktivitātes. 

  
 
 

 

Balvu sākumskola lepojas 
     2021./2022.m.g. 1.semestris Balvu sākumskolā noslēdzās ar labu ziņu- 6.d klases skolniece Meldra 
Supe ir uzaicināta uz loģiskās domāšanas konkursa Bebr[a]s 2021 2.kārtu. 
       Šogad konkurss pulcēja vairāk nekā 17 000 skolēnu, no kuriem katrā vecuma grupā uz konkursa 2. 
kārtu tiek aicināti TOP 20-25 skolēni ar labākajiem rezultātiem! 

 

     Bebr[a]s pasaulē ir ieguvis lielu popularitāti 
– tajā piedalās jau 52 valstis.  
     Lepojamies, ka arī Balvu sākumskolas 
skolēni ir uzdrošinājušies piedalīties pasaulē 
lielākajā loģiskās un algoritmiskās domāšanas 
konkursā, atklājot, ka informātika var būt 
aizraujoša spēle. Tajā pašā laikā šī spēle ir ceļa 
sākums pretī radošai un piepildītai karjerai. 
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Ziemassvētku Labdarības akcija "Drosmes kaste" 
 

     Ar labām domām, vārdiem un darbiem gaidām Ziemassvētku brīnumu un gaismas uzvaru. Decembra 
sākumā mēs, 2.c klases skolēni un viņu vecāki, kopā ar savu klases audzinātāju Žannu Ivanovu 
vienojāmies piedalīties  labdarības akcijā “No sirds uz sirdi: “Drosmes kaste” Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas mazajiem pacientiem.” 

 

      “Drosmes kaste” ir liela un skaista kaste, kura atrodas Bērnu 
klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas nodaļā un kuru mēs, 
2.c klases skolēni, vecāki, palīdzējām Ziemassvētku gaidīšanas laikā 
piepildīt. 
       “Drosmes kastes” mērķis ir atbalstīt un ar mazām dāvaniņām 
iepriecināt mazos pacientus, kam jāpārdzīvo sāpīgas procedūras un 
manipulācijas. Mazie pacienti ļoti baidās no ķīmijterapijas, 
punkcijām un dažādām potēm, taču šīs procedūras mazie 
drosminieki labāk pārcieš, ja par drosmi viņi saņem pateicību un no 
sirds kāda sagādātu drosmes dāvaniņu no “Drosmes kastes”. 

      Mums ir pa spēkam palīdzēt mazajiem drosminiekiem un iepriecināt viņu sirsniņas! 

Paldies sakām arī Larisai Bernei, kura aizveda un atdeva mūsu dāvanas! 

 

Man ir tīri zobi! 
     13. decembrī Balvu sākumskolas 1. un 2. klašu skolēni piedalījās izglītojošā nodarbībā “Man ir tīri 
zobi!”, lai kopā ar speciālistiem pārrunātu par mutes dobuma un zobu veselību. Zobu veselība ir saistīta 
ar uztura lietošanas paradumiem, kā arī ar regulāru un pareizu zobu tīrīšanu. 
     Paldies projekta darbiniekiem, kuri skolēniem saprotamā un saistošā 
veidā pastāstīja par veselīgiem un neveselīgiem produktiem, liekot uzsvaru 
uz veselīga uztura jautājumiem saistībā ar mutes un zobu veselību; sniedza 
teorētiskas zināšanas mutes dobuma un zobu veselības veicināšanā un 
higiēnā; ar zobu mulāžas palīdzību demonstrēja pareizas zobu tīrīšanas 
tehnikas, kas ļāva skolēniem apgūt praktiskas iemaņas zobu tīrīšanā, un 
nodarbības noslēgumā spēles metodes veidā jautājumu/atbilžu formātā 
nostiprināja nodarbības laikā iegūtās zināšanas.  

     Skolēni iepazinās ar lellēm Zobiņu Baltiņu un Zobgrauzi Urķi, kā arī uzzināja informāciju par zobu 
higiēnistu un zobārstu, un cik bieži tie ir jāapmeklē, kā arī tika motivēti regulāri un pareizi tīrīt zobus. Lai 
laba veselība, tīri un veseli zobi!!! 

 

Panākumi Vislatvijas jaunrades darbu konkursā skolu jauniešiem 

 

    Ik gadu Preiļu novada Galēnu pamatskola 
sadarbībā ar dzejnieka un reliģiju pētnieka 
Roberta Mūka muzeju organizē Vislatvijas 
jaunrades darbu konkursu skolu jauniešiem. 
    Konkursā tika aicināti piedalīties 
vispārizglītojošo skolu 2.-12.klašu skolēni un 
arodvidusskolu audzēkņi. 
    Šogad konkursa tēma bija ,,Lai zemei būtu 
vieglāk elpot, mums jāelpo tai līdz...’’ ( R.Mūks.). 
Skolēni varēja rakstīt jebkura žanra jaunrades 
darbu, izvēloties savu virsrakstu. 

     Balvu sākumskolas 5.d klases skolniece Egita Ozoliņa konkursā piedalījās ar jaunrades darbu  
,,Zemes stāsts’’ un 5.- 7. klašu grupā ieguva godpilno 2.vietu. Paldies arī skolotājai Guntai Blaumai! 
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Atskatoties uz projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) paveikto 2021./2022.m.g. 1.semestrī. 
     2021.gadā  Balvu sākumskola  tāpat kā visa pasaule tika pakļauta nebijušam izaicinājumam - Covid-19 
infekcijas izplatībai, kas ļoti būtiski ietekmēja skolas darbu, tāpēc skola priecājas, ka turpina darboties 
projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kas palīdz mazināt un novērst Covid-
19 sekas. 
      Pedagogu palīgs/ otrais pedagogs  skolā darbojas ar 1.klašu skolēniem, sniedzot individuālu palīdzību 
gan izglītojamajiem, kam grūtības mācību vielas apguvē, gan talantīgajiem. 1.klasēs tiek rosināti un 
pilnveidoti izglītojamo domāšanas procesi caur praktiskām darbībām, tādējādi, kā atzīst Balvu 
sākumskolas pedagogi, 1.semestri noslēdzot, paaugstinājusies mācību motivācija un uzlabojušies 
sasniegumi latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās. 
     Pirmo reizi skolā darbojas talantu programma, kā ietvaros 4.-6.klašu skolēni ar augstiem 
sasniegumiem padziļināti pētīja dzīvības procesus, vielas un materiālus, fizikālos procesus, veica 
praktiskas darbības matemātikas kompetenču attīstīšanā. Tāpat skolēni attīstīja runas kultūru, 
saskarsmes prasmes, intelektuālās spējas, pilnveidoja radošās prasmes, gatavojoties dažāda veida 
konkursiem un olimpiādēm. Skolas saime lepojās ar saviem audzēkņiem, kuru uzstāšanos noskatījās  
Zoom platformā 17.novembrī- Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā. 
     Tāpat sākumskolēni labprāt darbojas robotikas pulciņā ar Lego WeDo un Makeblock robotiem, 
tādējādi padziļinot interesi par STEM jomas mācību priekšmetiem. Tā ir iespēja „apgūt” jaunu valodu, jo 
izglītojamie, saliekot kopā detaļas un programmējot ar LegoWeDo programmēšanas valodu, apgūst 
jaunās lietas un saprot, kā tās darbojas.   
 

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

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS 
     Balvu sākumskola kopš 2021.gada oktobra 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” jeb PuMPuRS. 
     Balvu sākumskolā projekta PuMPuRS ietvaros 2021./2022.mācību gada 1.semestrī tika sniegts 
atbalsts 2.-6. klašu 13 skolēniem. Katram iesaistītajam skolēnam tika izveidots individuālais atbalsta 
plāns, kopā tika novadītas 379 individuālas konsultācijas matemātikā un latviešu valodā, sniedzot 
atbalstu mācību priekšmeta apguvē gan vielas skaidrošanā, gan dažādojot pieeju un mācību līdzekļus. 
Turpinās darbs pie 1.semestrī sniegto atbalsta pasākumu izvērtēšanas projekta elektroniskajā sistēmā, 
taču jau šobrīd skolotāji atzīst, ka, pateicoties projekta ietvaros sniegtajām konsultācijām, vairākiem 
skolēniem uzlabojās gan mācību sasniegumi, gan motivācija, gan paaugstinājās pašvērtējums. 
Individuālās konsultācijas ļāva mazināt attālināto mācību negatīvo ietekmi uz skolēnu grūtībām mācīties. 
     Darbs projektā PuMPuRS tiks turpināts 2.semestrī, tiks izveidoti jauni individuālie plāni skolēniem, lai 
sniegtu savlaicīgu atbalstu, iedrošinātu, palīdzētu atrisināt mācīšanās laikā radušās problēmas. 
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     Matemātikas pasākums jeb 4.klašu skolēni                                             
                                                                          „seko” zinātnei 
     Balvu sākumskola turpina aktīvi darboties Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas 
partnerības projekta „Bilimi t@kipteyiz (We follow@science jeb Seko zinātnei) aktivitātēs. Novembris un 
decembris ir matemātikas aktivitāšu īstenošanas mēneši, tāpēc 1.semestra noslēgumā Balvu 
sākumskolas 4.klašu skolēni (katra klase atsevišķi) piedalījās skolas pasākumā, kura laikā veica 
interesantas aktivitātes, tādejādi pārliecinoties, ka matemātikā apgūtās zināšanas un prasmes 
nepieciešamas dažādās ikdienas situācijās.  

 

     Lai pilnveidotu sadarbības prasmes un 
uzdevumus veiktu grupās, sākumā katrs skolēns 
izlozēja vienu krāsaino kartīti ar zilbi, kuras kopā 
veidoja vārdu MA – TE – MĀ – TI – KA.  
     Aktivitātē “Prognozē un izmēri precīzi!” skolēni 
vispirms mācījās prognozēt matemātikas 
grāmatas, rūtiņu burtnīcas, zīmuļa un galda 
garumu, platumu, pēc tam pārbaudīja savas 
prognozes, veicot precīzus mērījumus ar lineālu 
un mērlentu.  Jāatzīst, ka vislabāk veicās ar galda 
garuma prognozēšanu – gandrīz visas komandas 
noteica, ka galds bija apmēram 100 cm garš. 

     Reizināšana ir viena no četrām aritmētikas 
pamatdarbībām. Ar reizrēķina tabulu mēs 
iepazīstamies jau sākumskolā un, jāsaka godīgi, tā ir 
viena no lietām, kuru mēs izmantojam visu dzīvi 
neatkarīgi no tā, kādas profesijas pārstāvji esam. 
Tomēr mēs arī zinām, cik grūts ir mācīšanās process 
– skaitļi aizmirstas, reizināšana jūk ar dalīšanu utt. Ar 
spēļu kauliņu reizrēķina palīdzību skolēni 
nostiprināja reizināšanas prasmi, padarot šo procesu 
aizraujošu un interesantu. Katrs skolēns meta divus 
kauliņus, sareizināja abus uzmestos skaitļus, tad 
rūtiņu lapā iekrāsoja rūtiņas atbilstoši reizinājuma 
rezultātam.  

 

     Skolēni pilnveidoja rēķināšanas prasmes, 
izspēlējot iepirkšanās situāciju, jo, ejot iepirkties, 
bez matemātikas neiztikt. Lai nopirktu 
nepieciešamās lietas, vispirms jāsaskaita nauda 
maciņā, jāaprēķina, vai naudiņas pietiks, un, 
protams, jādod kasierim nepieciešamā summa. 
Izmantojot veikalu katalogus, skolēni veidoja 
iepirkumu sarakstu iedomātam klases 
Ziemassvētku pasākuma cienastam. Sastādot 
iepirkumu sarakstu un veicot aprēķinus, bija 
jāpatur prātā iedotās naudiņas daudzums, jo to 
nedrīkstēja pārsniegt.  
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     Vislielāko interesi radīja aktivitāte, kurā no dažādiem 
materiāliem (koka / plastmasas klucīšiem, figūru 
komplektiem u.c.) skolēni modelēja kopīgu telpisku 
objektu – matemātikas ciematu. Interesanti, ka katrai 
klasei bija sava pieeja ciemata veidošanā. 
 

 
 

 

Programmēšanas nedēļas CodeWeek 2021 aktivitātes 
Balvu sākumskolā 

     Lai rosinātu interesi par programmēšanu un parādītu iespējas to pielietot ikdienā savu mērķu 
sasniegšanā, visā pasaulē notiek Eiropas Savienības Programmēšanas nedēļa jeb #CodeWeek. Jau trešo 
gadu pēc kārtas šajā aktivitātē iesaistās arī Balvu sākumskolas skolēni skolotājas Gunitas Pugejas vadībā. 
Sakarā ar epidemioloģiskajām prasībām 1.semestrī atsevišķas nodarbības tika organizētas 2.klašu un 
robotikas pulciņa skolēniem. 

 

     Skolēni kļuva par radošiem 
pētniekiem, kuri veidoja mini kosmosa 
izpētes modeļus, apguva vienkāršas 
programmēšanas komandas. Atbilstoši 
vecuma grupai skolēni darbojās ar Lego 
WeDo 2.0 robotu komplektiem – veidoja 
un radoši papildināja minisatelīta, 
zinātniskā rovera un sešriteņu rovera 
modeļus. Tad skolēni programmēja 
programmas, kas palīdz modeļiem 
pārvietoties uz priekšu un atpakaļ, 
mainīt virzienu, pievienot ilgāku darbības 
laiku, skaņu, krāsas. Programmējot un 
eksperimentējot, nodarbībai atvēlētais 
laiks ļoti ātri pagāja. Tika spēlētas 
kosmosa tēmai veltītas vizuālās 
programmēšanas valodā Scratch 
veidotās spēles. 

     Programmēšanas nedēļas aktivitātes turpināsies visu mācību gadu. 
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Mirkli pirms Ziemassvētkiem 
     Dienas pirms Ziemassvētkiem ved mūs pretim kādam baltam klusumam, aiz kura ir kaut kas mīļš, sen 
aizmirsts un pazaudēts, kas mums atkal no jauna ir jāatrod. 
     Ziemassvētku gaidīšanas laiks Balvu sākumskolā aizsākās decembra sākumā, kad skolas telpās 
iemirdzējās krāsainas lampiņas un svētku virtenes, sāka smaržot Adventes vainags un eglītes. 
     Skolēnus pie skolas ieejas sagaidīja rūķis un eglītes, kurās silti dega lampiņas. Skolas vestibilā rotājas 
Adventes vainags, kurā mirdzēja svecītes, atgādinot, ka, gaidot Ziemassvētkus, ikviens varam ar savu 
sirdssiltumu sasildīt savus līdzcilvēkus, radīt gaismu un cerību ikviena dvēselē. 
     Skolēnu pašpārvalde ikvienu skolas skolēnu, 
skolotāju aicināja ielūkoties „Labo domu 
kalendārā”, kurā skolēni varēja izlasīt kādu labu 
padomu. Skolēni rotāja savas klases, dāvāja viens 
otram smaidu, teica komplimentus, gatavoja 
apsveikumus, rakstīja vēstules Ziemassvētku 
vecītim, aicinot to ciemos. 
     Skolas telpas Ziemassvētku gaidīšanas laikā 
pārvērtās par rūķu ciemu, jo, atsaucoties skolas 
pašpārvaldes aicinājumam, skolēni līmēja, zīmēja, 
gatavoja no dažādiem materiāliem savus 
„Neparastākos Ziemassvētku rūķus”. Klasēs 
aizvien biežāk atskanēja Ziemassvētku dziesmas, 
skolēni mācījās dzejoļus, iestudēja ludziņas. Liels 
pārsteigums skolēniem bija, kad pašā decembra 
nogalē skolas telpās parādījās Ziemassvētku 
vecīša birojs. Mazajiem pirmklasniekiem tik ļoti 
interesēja, kas notiek aiz biroja durvīm… Kad 
darbi padarīti, laiks atpūtai. Pēc atzīmju izlikšanas 
bērni un audzinātājas klasēs svinēja svētkus. 

 

 

 

     Liels pārsteigums skolēniem bija 21. decembra 
rītā, kad skolā ieradās Ziemassvētku vecītis un 
Ziemassvētku vecīša biroja durvis tika atvērtas. 
     Gada visskaistākajā laikā, kad zemi klāj balts, 
pūkains sniedziņš un gaisā virmo piparkūku un 
Ziemassvētku smaržas, skolēniem noslēdzās 
nopietns mācību posms. Neskatoties uz sarežģīto 
mācību semestri, svētku prieks skolēnos un 
skolotājos nebija zudis un katra klase pēdējā mācību 
dienā paciemojās pie Ziemassvētku vecīša birojā, 
kurā saņēma dāvanas un kopā ar rūķiem pie svētku 
egles meklēja brīnumus. 
      

     Paldies ikvienam – skolēniem, viņu vecākiem, skolas darbiniekiem, kuri ar savu darbu 
radīja svētku izjūtu sev un citiem! 

Ziemassvētki ir laiks, kad atveram sirdis mīlestībai.  
Cerams, ka šajā Ziemassvētku laikā gūtās izjūtas – sirds siltumu, gaismu un 

mīlestību – spēsim saglabāt visu nākamo 2022. gadu! 
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Balvu sākumskola saņem Valsts izglītības attīstības aģentūras 
(VIAA) atzinības rakstu 

     Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 28. decembrī pasniedza Eiropas Atzinības zīmi valodu 
apguvē, kuru piešķir novatoriskiem valodu mācīšanas un apguves projektiem. Šogad to saņēma Latvijas 
Universitāte, savukārt SIA “L’ITALII”, Balvu profesionālajai un vispārizglītojošai vidusskolai un Balvu 
sākumskolai VIAA pasniedza atzinības rakstus. 

 

     Eiropas Atzinības zīmes valodu apguvē konkursu VIAA 
izsludināja jau 11. reizi, un šogad tās ieguvējus sumināja 
Erasmus+ svešvalodu apguvei veltītajā tiešsaistes pasākumā 
“Svešvalodu apguve Erasmus+ projektos: Valodu apguves un 
pilnveides ietekme un labās prakses izplatīšana”, kur skolas 
direktore Larisa Krištopanova dalījās pieredzē par Balvu 
sākumskolas labo praksi valodu apguvē, izmantojot 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas svešvalodu 
mācīšanā. 

       Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas norisinās 30 Eiropas valstīs. 
Šo konkursu organizē, lai veicinātu jaunu metožu izstrādi un izmantošanu valodu apguvē, kā arī 
popularizētu labās prakses piemērus. Konkurss rosina apgūt svešvalodas visa mūža garumā, kā arī 
iepazīstina ar jaunām, oriģinālām, citās valstīs un valodās izmantotām svešvalodu apguves metodēm. 
 

Dalīšanās pieredzē Balvu novada sākumskolas skolotāju jomas 
seminārā “Labās prakses piemēru popularizēšana” 

     Skolēnu ziemas brīvdienu laiku skolotāji izmanto, lai izvērtētu 1.semestra metodiskā darba rezultātus. 
29.decembrī Balvu novada sākumskolas skolotāju jomas seminārā “Labās prakses piemēru 
popularizēšana” Zoom platformā aktīvi piedalījās arī Balvu sākumskolas skolotājas.  
     Semināra sākumā ar plašāku pieredzes stāstījumu dalījās Balvu sākumskolas vizuālās mākslas 
skolotāja Iveta Gabrāne. Viņa uzsvēra, ka sadarbība vienmēr ir jauns izaicinājums, interesants darba 
process, un ļoti bieži gala rezultāts pārspēj gaidīto. Tā ir prasme arī pielāgoties, strādāt komandā. 
Sadarbojoties divu vai vairāku priekšmetu skolotājiem, skolēni gūst plašāku zināšanu spektru, praktisku 
zināšanu pielietojumu, attīsta caurviju prasmes. Skolotāji sadarbojoties mācās apvienot tēmas mācību 
priekšmetos. Un kolēģu pieredze uzdevumu plānošanā, stundu vadīšanā, atgriezeniskās saites 
saņemšanā ir ļoti vērtīga. Pagājušajā mācību gadā tika uzsākta aktīva jaunajā kompetenču pieejā balstīta 
sadarbība ar latviešu valodas skolotāju Guntu Blaumu. Kopējie darbi veidojās kā nelieli projekti. Skolēnu 
darbi pārsteidza ar savu izdomu, bagāto saturu, arī apjomu. Tās bija skolēnu veidotās reportāžas, 
zīmētās un ierunātās multenītes. Dažas attālinātā mācību procesa Zoom stundas skolotājas vadīja abas 
kopā. Ir tēmas, kuras sadarbībā apgūt tiek plānots jau ļoti laicīgi. Ir arī uzdevumi, kuru darba gaitu būtiski 
ietekmēja skolēnu atrašanās karantīnā. Tā neplānoti izveidojās sadarbība ar Balvu sākumskolas 
direktores vietnieci Ingrīdu Pilāti.  Šī semestra attālinātā mācību procesā, gatavojoties Valsts svētkiem, 
vizuālajā mākslā tika apgūta tēmu par Valsts simboliem – Brīvības pieminekli. Skolēniem interesants bija 
fakts, ka autors Kārlis Zāle vienā no skulpturālajām grupām ir atveidojis pats sevi.  Skolēni tika aicināti 
iejusties mākslinieka lomā – uzzīmēt sevi, savu vaļasprieku. Attēlotās figūras lielums bija apmēram 10 
centimetri, uzmanību pievēršot cilvēka ķermeņa, kustības attēlojumam. Tā radās darbi “Es – maza daļiņa 
Latvijas”. Skolotāju Ivetu Gabrāni patiesi pārsteidza skolēnu attēloto vaļasprieku daudzveidība, sirsnība 
un aizrautība prezentācijā.  
     Turpmākajā semināra gaitā Zoom istabās novada skolu skolotāji sadalījās pa klašu grupām un dalījās 
pieredzē par dažādiem metodiskajiem jautājumiem - skolēnu praktiskās darbošanās organizēšanu 
dabaszinību stundās, Labo darbu kastītes gatavošanu, diskutēja par skolēnu atmiņas nostiprināšanas 
paņēmieniem, attālinātā mācību procesa organizēšanu u.c. Paldies Balvu sākumskolas skolotājām Ilzei 
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Loginai, Ilzei Dambei, Irēnai Biseniecei, Ingrīdai Paršinovai, Ritai Lipānei, Ārijai Žugai, kas “neturēja 
sveci zem pūra” un iepazīstināja ar savam metodiskā darba atziņām. 
     Sākumskolas jomas koordinatore, Balvu sākumskolas direktores vietniece Gunita Pugeja atzīst, ka ir 
patīkami dalīties ar lietām, ko labi zinu un māku, un kas ir pārbaudīts savā darba pieredzē. 
 

Piedalīšanās projektā 
 "Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss "Mana zeme skaistā"" 

     Atsaucoties nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” aicinājumam, Balvu sākumskolas skolēni 
piedalījās projektā “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””. 
     Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības 
sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām 
iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. Projekta būtiskākā 
aktivitāte ir fotokonkurss, kura ietvaros skolēni tika aicināti uzņemt 
Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un 
foto aparātus. Konkursa darbu iesniegšana notika projekta interneta 
vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem bija iespēja ievietot 
savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. 
     Tad notika balsošana par labākajiem attēliem. 

 

 

     Balvu sākumskola lepojas, ka Balvu sākumskolas skolēni iesūtīja 28 darbus, kuros attēloja savas valsts, 
pilsētas un novada skaistumu. 
 

Balvu sākumskolas jaunāko klašu skolēni iepazīstas ar animācijas 
un audiopasakām Ivetas Brikmanes stāstu grāmatām „Septiņi stāsti 

par notiņām”  un „Pa pēdām notiņām” 

 

    Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda 
projektam „Animācijas un audio pasakas 
Ivetas Brikmanes stāstu grāmatām 
„Septiņi stāsti par notiņām”  un „Pa 
pēdām notiņām””, Balvu sākumskolas 
1.klašu skolēni iepazinās ar 7 
izglītojošām filmām par 7 notīm un 16 
pasakām par mūzikas teoriju. 
     Katrai notij ir izveidots savs vizuālais 
tēls ar savu raksturu un personību, tāpēc 
mūzikas teorija ir saprotamāka un 
vieglāk uztverama. Stāsti ir ar nelielu 
humora piesitienu, kas lika skolēniem 
pasmaidīt un iepazīties ar notīm ar 
prieku, jo prieks- tā ir kā „atslēga” uz 
pozitīvu rezultātu mācīšanās procesā. 
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Barikādēm-31 
     20.janvārī Balvu sākumskolas 5.-6.klašu audzēkņi pulcējās pie ugunskura skolas pagalmā, lai kopīgi 
pieminētu, atcerētos un stāstītu par 1991. gada barikādēm. 
     Barikādes bija viens no nozīmīgākajiem 
Atmodas laika notikumiem, kas atspoguļo 
latviešu tautas saliedētību cīņā par Latvijas 
neatkarību un pauž nacionālās vērtības. Tas bija 
arī unikāls nevardarbīgas pretošanās paraugs. 
     Pie ugunskura  atmiņās dalījās Balvu Novada 
muzeja vadītāja Iveta Supe, barikāžu aculiecinieki 
Zinaida Logina, Sergejs Maksimovs, Pēteris 
Lukstiņš, Pēteris Igaunis. Skolēni tika aicināti 
padomāt, vai ir kāda ideja Latvijā, par ko mēs 
esam gatavi zaudēt dzīvību.  
     Pirms tam klases stundās audzēkņi iepazinās ar barikāžu laika notikumiem, īpašu vērību pievēršot 
Balvu novada iedzīvotāju iesaistīšanās pasākumiem Barikāžu notikumos Balvos un Rīgā. Tāpat skolēni 
zīmēja un izveidoja izstādi „Barikādēm-31”, ko 1.stāva gaitenī var aplūkot ikviens skolas audzēknis un 
pedagogs. 
 

Balvu sākumskolas skolēnu rezultāti Antonam Slišānam veltītajā 
radošo darbu konkursā 

     Balvu sākumskolas skolēni aktīvi piedalījās nemateriālās kultūras mantojuma centra “Upīte” 
izsludinātajā Latgales patriotam un dzejniekam Antonam Slišānam veltītajā radošo darbu konkursā. Līdz 
2022.gada 10.janvārim bija jāiesūta dažādu žanru literārie darbi un zīmējumi par tēmu “Kotru godu kaids 
breinums nūteik…”. Lepojamies par mūsu skolēnu panākumiem! 

 

         Literāro darbu konkursā Atzinību saņēma Egita 
Ozoliņa (5.d klase), Pateicību – Sofija Indrika (1.d klase).  
Zīmējumu konkursā 2.vietu ieguva Madara Peļņa (4.d 
klase), 3.vietu – Ursula Tabakurska (5.a klase), Atzinību –
Sofia Teodoroviča (4.b klase), Niks Strupka (5.a klase), 
Valerija Silineviča (6.a klase), Pateicību – Natali 
Jaunžeikare (3.c klase), Mārcis Eņģis (3.d klase), Roberta 
Siliniece (3.d klase), Alīna Ragovska (3.d klase), Natalija 
Teodoroviča (4.b klase), Keita Zaharāne (6.a klase). 
     Paldies par ieguldīto darbu arī skolotājām Birutai 
Salmanei, Guntai Blaumai, Ivetai Gabrānei, Ritai Lipānei! 

 

Dalība konkursā par Vinniju Pūku 
   18. janvārī iemīļotā rotaļu lācēna Vinnija Pūka radītājam, 
rakstniekam A.A.Milnam -140! Balvu centrālās bibliotēkas 
organizētajā konkursa par Vinniju Pūku tika iesniegtas 162 
atbildes. No Balvu sākumskolas pirmie 3 pareizo atbilžu 
iesniedzēji: Daniela Bogdanova (4.d klase), Edgars 
Lesnieks (5.a klase), Viktorija Trupovniece (5.d klase). 
Paldies par aktīvu dalību konkursā! 
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Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības 

projekts „Bilimi T@kipteyiz” Turcijā 
       Napoleons ir teicis: “Ja pasaule būtu viena valsts, tad Stambula būtu tās galvaspilsēta.” Stambula ir 
gigantiska pilsēta, kas ir viena no lielākajām pilsētām pasaulē.  Stambulā dzīvo 20 miljoni iedzīvotāju. 
        Arī 4 Balvu sākumskolas skolotājām – Ingai Bukšai, Edītei Mačai, Tamārai Vasiļjevai un Ilonai Melnei 
Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekta „Bilimi T@kipteyiz” (Seko 
zinātnei) ietvaros bija iespēja apmeklēt pilsētu ar senu vēsturi. 
       Lai veiksmīgi īstenotu projekta “Seko zinātnei” aktivitātes, Latvijas, Turcijas, Itālijas un Portugāles 
skolotāji no 16. līdz 22.janvārim satikās Stambulā.           

        Nedēļas laikā tika veiktas dažādas 
aktivitātes. Tika iepazīta Turcijas izglītības 
sistēma, darbs skolā. Katra valsts dalījās ar 
izpildīto mājas darbu, tai skaitā 20 Balvu 
sākumskolā veiktajām matemātikas 
aktivitātēm, kas ļauj veiksmīgāk un 
rezultatīvāk apgūt šo priekšmetu un pielietot 
reālajā dzīvē. Balvu sākumskolas izveidotais 
video iepriecināja dalībvalstu pārstāvjus.  
       Notika tikšanās gan ar skolēniem, 
skolotājiem, gan ar pašvaldības izglītības 
vadītāju un viņa komandu. Patika pašvaldības 
draudzīgā attieksme un interese par katru 
valsti. Viņu lielākā problēma izglītības 
sistēmā ir pārapdzīvotība un skolēnu 
piepildījums klasēs. Turcijā maksimālais  
skolēnu skaits klasē ir 50.  

 

     Vizītes laikā tika iepazīta Turcijas kultūra, 
tradīcijas un ēdiens. Kopā tika gatavoti pelmeņi, 
ar interesi tika baudīti dažādi tradicionālie ēdieni - 
baklava, manti, kebabs, kopā tika iets tautu dejās. 
      Kopā ar kolēģiem no Portugāles un Itālijas 
apmeklējām arī Stambulas skaistākās un 
populārākās vietas, lūgšanu namu – mošeju, 
Topkapi pils kompleksu, kur dzīvoja sultāni,  vienu 
no apjomīgākajiem turku tirgiem, tiltu, kas 
savieno Āziju un Eiropu. Tas mums ļāva iepazīt arī 
turkus kā tautu, viņu iezīmes un tradīcijas. Turki ir 
ļoti viesmīlīgi un laipni. 
     Vislielākais brauciena ieguvums ir savas angļu 
valodas prasmju uzlabošana, komunikācija ar 
dažādu tautību cilvēkiem. Tā ir sevis pārvarēšana, 
prasme būt elastīgam un pielāgoties. 

 

 



Balvu sākumskolas avīzīte   Decembris’ 2021   Janvāris’2022 
 

     Vēl viens secinājums, kas radās brauciena laikā- lai gan esam maza valsts, par kuru lielākoties neviens 
nezina, nav dzirdējis un jauc ar Lietuvu vai Krieviju, mēs varam lepoties ar sevi, savu skolu, ar savu 
mantojumu – ar to, kā mūsu bērni dejo tautu dejas, cik nopietni un apzinīgi esam pret savu darbu un 
pienākumiem, ka esam precīzi un punktuāli. 
     Nākamā projekta tikšanās ir paredzēta Portugālē jau pavisam drīz – martā, lai dalītos ar izstrādātajām 
aktivitātēm dabaszinībās. 

Projekta koordinatore Inga Bukša 

Tikšanās ar Māri Runguli 
      28.janvārī sadarbībā ar Balvu Centrālo bibliotēku Zoom 
platformā notika Balvu sākumskolas 5.a klases skolēnu 
tikšanās ar vienu no populārākajiem latviešu bērnu un 
pusaudžu dzejniekiem un rakstniekiem, žurnālistu un 
redaktoru Māri Runguli. 
     Kā pastāstīja bibliotēkas darbiniece Zaiga Lāpāne- 
rakstnieks vairākkārt ieguvis Jāņa Baltvilka balvu, saņēmis 
Latvijas literatūras gada balvu, Pastariņa prēmiju, Lielo lasītāju 
balvu, Bērnu žūrijas balvas un citus apbalvojumus. 
     Šoreiz M.Rungulis stāstīja, kā radušies viņa populārie spoku 
stāsti, kā arī apsolīja Balvu sākumskolēniem izlasīt viņu 
atsūtītos spoku stāstus. 

 

 

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2021./2022.mācību gadā  
Datums Pārbaudījums Norises laiks Klase 

8.februāris 
7.februāris 
9.februāris 

10.februāris 

Diagnosticējošais darbs  -  
Latviešu valoda 
(mutvārdu daļa) 

9.50 – 10.30, 10.40 – 11.20 (2., 3.stunda) 
9.50 – 10.30, 10.40 – 11.20 (2., 3.stunda) 
10.40 – 11.20, 11.30 – 12.10 (3., 4.stunda)  
9.50 – 10.30, 10.40 – 11.20 (2., 3.stunda) 

6.a 
6.b 
6.c 
6.d 

9.februāris 
10.februāris 
9.februāris 
9.februāris 

Diagnosticējošais darbs ar 
kombinētu mācību saturu - 

Latviešu valoda 
(mutvārdu daļa) 

9.00 -9.40, 9.50 - 10.30 (1., 2.stunda) 
9.00 -9.40, 9.50 - 10.30 (1., 2.stunda) 
9.00 -9.40, 9.50 - 10.30 (1., 2.stunda) 
9.00 -9.40, 9.50 - 10.30 (1., 2.stunda) 

3.a 
3.b 
3.c 
3.d 

16. februāris 
(trešdiena) 

Diagnosticējošais darbs  -  
Latviešu valoda 

(rakstiski) 

9.00-9.40 (1.stunda) 
Starpbrīdis 
9.50 – 10.40 (2.stunda) 

6.klases 

17. februāris 
(ceturtdiena) 

Diagnosticējošais darbs ar 
kombinētu mācību saturu - 

Latviešu valoda 
(rakstiski) 

9.00-9.40 (1.stunda) 
 

3.klases 

23. februāris 
(trešdiena) 

Diagnosticējošais darbs ar 
kombinētu mācību saturu – 

Matemātika 
(rakstiski) 

9.00-9.40 (1.stunda) 
 

3.klases 

24.februāris 
(ceturtdiena) 

Diagnosticējošais darbs  -  
Matemātika 

(rakstiski) 

9.00-9.50 (1.stunda) 6.klases 

3. marts 
(ceturtdiena) 

Diagnosticējošais darbs  -  
Dabaszinības 
(Tiešsaiste) 

9.00-9.40 (1.stunda) 
9.00-9.40 (1.stunda) 
9.50-10.30 (2.stunda) 
9.50-10.30 (2.stunda) 

6.a 
6.b 
6.c 
6.d 

Gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, var izmantot 
https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-uzdevumi 

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-programmas  

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-uzdevumi
https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-programmas

