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 Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu 
apmaiņas partnerības projekta „Bilimi T@kipteyiz”  

(„Seko zinātnei”) ietvaros Balvu sākumskolas skolotāji viesojas Portugālē 
    Laikā no 2022.gada 6. līdz 12.martam 4 
Balvu sākumskolas skolotājas – Dina 
Kravale, Ingrīda Paršinova, Kristīne 
Jermacāne un Inga Bukša- devās uz Bragu, 
senu pilsētu Portugāles ziemeļrietumos.  
     Braga ir 3. lielākā Portugāles pilsēta ar 
krāsainām flīzēm izrotātām ēkām, 
bruģētajiem celiņiem, krāšņiem ziediem 
un citrusaugļu kokiem. Šī bija 2. tikšanās 
Erasmus+ projekta “Follow@Science” 
dalībniekiem – Latvijai, Turcijai, Itālijai un 
Portugālei. 

 

     Galvenais tikšanās mērķis bija dalīties pieredzē dabaszinību jomā. Visi skolotāji izmantoja iespēju ne 
tikai vērot portugāļu skolās dabaszinību stundas, bet arī tajās pašiem piedalīties, veicot eksperimentu 
ar dažādu kukaiņu meklēšanu ūdeņos un to izpēti mikroskopā. 

 

    Projekta dalībniekiem bija iespēja ielūkoties dažādu vecumposmu 
darbā zinātnes jomā, sākot ar pirmskolu un sākumskolas klasēm, 
kas apgūst pirmās prasmes robotikas jomā, veido pilsētas un ūdens 
attīrīšanas projektus no lego, pielieto savu radošo domāšanu 
automašīnu un lidojošo raķešu izgudrošanā. 
     Ļoti pārsteidza arī augstskolu studentu darbs dažādās 
laboratorijās, kur tiek veikti pētījumi par vidi, kā attīrīt gaisu, ūdeni, 
augsni no smago metālu negatīvās ietekmes, kā pārbaudīt pārtikas 
produktus un kosmētiku ar nanotehnoloģiju palīdzību. Laboratorijā 
uzmanību piesaistīja mākslīgā kuņģa modelis, ar kā palīdzību tiek 
pētīta orgāna darbība, ietilpība un konkrētu ēdienu ietekme uz 
gremošanas sistēmu. 

 

http://balvusakumskola.lv/
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     Vizītes laikā tika iepazīta Portugāles vēsture, 
arhitektūra, māksla, ēdieni, tradīcijas, sadzīve. Braga 
ir pilsēta, kur ir iespaidīgas baznīcas, katedrāles, 
klosteri. Viens no greznākajiem reliģiozajiem 
arhitektūras kompleksiem ir Sanctuary of Bom Jesus 
de Monte, kas ir iekļauta UNESCO pasaules kultūras 
mantojuma objektu sarakstā. 
          Tā kā Portugāle atrodas Atlantijas okeāna 
krastā, viņu nacionālā virtuve ir slavena ar zivju 
ēdieniem, īpaši mencu, kas tiek pagatavota dažādos 
veidos. Mencu ēdienus sauc par 'bakalyau'. 

 
       Maijā projekta ietvaros Balvu sākumskolā tiks īstenotas 20 portugāļu piedāvātās aktivitātes 
dabaszinību jomā, turpretī septembrī īstenosim itāļu izstrādātās angļu valodas idejas. Nākamā vizīte 
tiek plānota no 26. līdz 30.septembrim Itālijā, Sicīlijas salā. 
         Gaidot pavasari Latvijā, atmiņā paliks Erasmus+ projekta dalībvalstu- Portugāles, Itālijas, Turcijas- 
draudzīgums, spēja sadarboties, portugāļu viesmīlība un laipnība, ziedu smarža un trauksmainais 
Atlantijas okeāns. 

Projekta koordinatore: Inga Bukša 
 

Mazie basketbolisti 
     23.martā notika Balvu novada skolēnu sporta spēles basketbolā. 
     Meitenēm diemžēl nebija pretinieku, tāpēc notika savstarpējā spēle starp divām mūsu skolas 
komandām. 

 

     Zēniem kopā bija piecas komandas. Komandu 
starpā notika sīva konkurence. Spraigā cīņā 
mūsu skolas zēnu komanda izcīnīja godpilno 
3.vietu. Komandas sastāvā spēlēja Kārlis Zakss, 
Viesturs Pipcāns, Deivs Varnass, Varis Rodrigo 
Strumpe, Artūrs Strumpe, Roberts Žugs, Jānis 
Zakss, Dāvis Štekels, Toms Zvejnieks. 
     Lepojamies ar Balvu sākumskolas mazajiem 
basketbolistiem, kuri, neskatoties uz savu 
vecumu, aizstāv skolas godu! 

 

"Miera siena" Balvu sākumskolā 
    Atsaucoties uz Latvijas Nacionālās kultūras centra 
aicinājumu zīmēt miera baložus un skolās izveidot 
“miera sienu”, arī Balvu sākumskola ir atsaukusies 
un skolas audzēkņi kopā ar pedagogiem ir izveidojuši 
“MIERA SIENU”. 
     Zīmējums ir veids, kā ar mākslas valodas palīdzību 
runāt par ikvienam cilvēkam nozīmīgām vērtībām un 
paust attieksmi pret karu Ukrainā. Miera balodis 
mākslā tiek asociēts ar mieru, baltais balodis 
simbolizē brīvību un cerību tik nedrošajos laikos. 
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Vīru kopa 'Vilki' Balvu sākumskolā 
     25.martā Balvu sākumskolā viesojās vīru kopa “Vilki”, kuri vadīja koncertlekciju “Karavīru dziesmas 
no senajiem laikiem līdz mūsdienām” 5.-6.klašu skolēniem. 

 

     Vīru kopas “Vilki” dalībnieki, iepazīstinot ar 
sevi, pastāstīja, ka ir dažādu profesiju pārstāvji, 
kuriem tuva karavīra dzīvesziņa. Vīri bija 
tērpušies apģērbā, kas izgatavots, pētot 
arheoloģiskajos izrakumos Latvijā atrastos 10.-
13.gadsimta tērpu fragmentus un etnogrāfiskos 
materiālus, demonstrēja arī senā karavīra 
zobenu, kura asmenī kādreiz tika iekalta katra 
karavīra devīze.  
     Koncertlekcijas laikā tika stāstīts par senajiem 
instrumentiem, ko spēlēja kopas dalībnieki. Gan 
mūzikas instrumentus, gan daļu savu tērpu– 
kreklus, vamžus, apavus, rotas – gatavojuši vīri 
paši. 
     Kopas „Vilki” dalībnieki stāstīja par mūsu 
saknēm, par 20.gadsimta latviešu brīvības 
cīnītājiem, viņu patriotismu un pašaizliedzību 
cīņās par mūsu zemes brīvību. Tās bija karavīra 
ceļa ilustrācijas ar dziesmām, vēstures faktiem, 
reāliem stāstiem no kara gaitām. 

     Lai arī latviešu valoda vēl ir sveša, koncertu atzinīgi novērtēja arī Andrii, puisēns no Ukrainas, jo 
koncerta laikā vairakkārt izskanēja slavas vārdi Ukrainai. 

 

 

25.marts Latvijā ir sēru diena, kad pieminam 1949.gada 
deportācijas upurus 

    Pirms 73 gadiem šajā dienā sākās masveida 
Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem 
attāliem Padomju Savienības reģioniem. 
Tūkstošiem ģimeņu agrā marta rītā tika izrautas no 
savām mājām, lai pēc izsūtīšanas organizētāju 
ieceres nekad vairs neredzētu savu dzimteni. 
     Pieminot šos notikumus, Balvu sākumskolas 
skolēnu pašpārvalde kopā ar skolas vadību devās 
pie pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā 
genocīda upuru piemiņai, lai noliktu ziedus, sveces 
un klusībā pieminētu represijās cietušos. 
,,Vienīgais svētums uz zemes ir dzīvība’’. Lai Dievs 
svētī un saudzē Latviju! 

 
 

 
 
 
 
 



Balvu sākumskolas avīzīte   Marts  - Aprīlis ’2022 
 

Pie Balvu sākumskolas piestāj mobilais zobārstniecības autobuss 
(MZA) 

     Februārī, martā un aprīlī pie Balvu sākumskolas piestāja mobilais zobārstniecības autobuss (MZA),  
kurā zobu higiēniste Dundija Bogdanova sniedza valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu Balvu 
sākumskolas bērniem. 
     Mobilie zobārstniecības autobusi (MZA) ir 
specializēts auto transports, kurā izvietots (atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 60) 
zobārstniecības kabinets ar medicīnas iekārtām.   
      Tajā ir nodrošināta mutes dobuma profilaktiskā 
izmeklēšana un ārstniecība, kā arī instrumentu 
dezinfekcija un sterilizācija, kā arī nodrošināti 
pacientu drošības standarti. 

 
 

Aicinājums dalībai zīmējumu konkursā 

 

     Balvu sākumskolas skolēni ar lielu interesi atsaucās tirdzniecības 
centra "PLANĒTA” aicinājumam piedalīties bērnu zīmējumu izstādē 
“Pavasaris un laiks līdz Lieldienām”. 
     Skolēni zīmēja, līmēja un veidoja darbus, ar kuriem iepriecināt mūsu 
tirdzniecības centra apmeklētājus. Mūsu skolas skolēnu darbus varēs 
apskatīt mūsu tirdzniecības centrā "PLANĒTA". Konkursa dalībnieki 
piedalās balvu izlozē TC "PLANĒTA" mājaslapā 
(https://www.facebook.com/tcplanetabalvi).        
     18.aprīlī plkst. 15.00 pēc nejaušības principa tiks izlozēti 3 
uzvarētāji. 

     Paldies skolēniem, skolotājām par radošajiem darbiem! 
 
 

Skolēnu pašpārvaldes prezidenta amata kandidāti 

      

     Marta sākumā Balvu sākumskolā tika izsludināta 
pieteikšanās skolēnu pašpārvaldes prezidenta amatam. 
Pašpārvaldes prezidenta amatam pieteicās Marta 
Pennere- 4.d, Marija Maslovska- 4.d, Rinalds Ķerģis- 1.b, 
Elīna Putniņa- 4.b, Ketrina Razgale 5.c. Līdz 1. aprīlim 
pašpārvaldes prezidenta amata pretendentiem bija 
jāsagatavo un jāiesniedz sava programma, pastāstot par 
sevi, kādas ir skolas stiprās puses, ar ko skola var lepoties, 
kas ir tas, kas skolā jāuzlabo, kādu skolu redz tuvākajā 
nākotnē, ko darīsi, ja būsi Balvu sākumskolas 
pašpārvaldes prezidents. Tiekoties ar skolēniem, visi 
pretendenti lieliski par sevi pastāstīja un pamatoja, kāpēc 
viņiem būtu jākļūst par pašpārvaldes prezidentu. 
     21. aprīlī skolā notiks vēlēšanas, kad visi skolēni un 
skolotāji varēs nobalsot par vienu no pretendentiem. 
      Lai veicas pretendentiem vēlēšanās! 

 

https://www.facebook.com/tcplanetabalvi
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Panākumi Latvijas 72.matemātikas olimpiādes 2.(novada) posmā 
    1.aprīlī notika Latvijas 72. matemātikas olimpiādes 2. (novada) posms, kas norisinājās 5.- 8.klašu 
skolēniem savās skolās, ievērojot spēkā esošos epidemioloģiskos nosacījumus. Šī gada olimpiādes 
tēma bija "Piemērs un pretpiemērs". Olimpiādes organizatori –Latvijas Universitātes Fizikas, 
matemātikas un optometrijas fakultātes Matemātikas nodaļas Aivara Liepas Neklātienes matemātikas 
skola izstrādāja katrai klašu grupai piecus uzdevumus, kurus skolēni varēja veikt četras astronomiskās 
stundas. Skolēnu darbus laboja Balvu novada Izglītības pārvaldes noteiktā komisija saskaņā ar 
Neklātienes matemātikas skolas izstrādātajiem kritērijiem. 
     No Balvu sākumskolas matemātikas olimpiādē piedalījās vienpadsmit 5.-
6.klašu skolēni. Patiess prieks, ka 5.klašu grupā 16 dalībnieku konkurencē 
Atzinību ieguva Rasa Servidova (5.a klase), 6.klašu grupā 17 dalībnieku 
konkurencē 1.vietu ieguva Mairis Vizulis (6.d klase), 3.vietu – Keita 
Zaharāne (6.a klase) un Atzinību – Sanija Āboliņa ( 6.b klase)! 
    Paldies skolēniem un skolotājām A.Jefimovai un I.Kašai par ieguldīto 
darbu!  

 

H.K.Andersenam - 217 

 

   2.aprīlī dāņu pasaku karalis H.K. Andersens svinēja 217. 
dzimšanas dienu. 
    Balvu Centrālā bibliotēka aicināja ciemos Balvu 
sākumskolas 5.klašu skolēnus, lai iepazīstinātu ar 
rakstnieka dzīvi un daiļradi. 
    Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ligita Pušpure lasīja 
fragmentus no H. K. Andersena pasakām. Diskutēja par 
dzīves vērtībām. Skolēni noklausījās pasaku ,,Princese uz 
zirņa’’ aktiera video lasījumā. Nobeigumā visi kopīgi 
izspēlēja spēli par H.K.Andersena pasakām. 

 

Balvu sākumskolā ciemojas "Teātris un es" 
     5. aprīlī Balvu sākumskolas 1.-4. klašu skolēni skatījās radošās apvienības “Teātris un es” izrādi 
bērniem “Māja zem varavīksnes”. Izrāde ir iekļauta programmā “Latvijas skolas soma”. 
     Tā bija jautra izrāde, kurā izrādes varoņi Sunītis 
un Kaķīte interaktīvi iesaistīja savus skatītājus 
izrādes notikumos. 
     Kopā ar bērniem viņi centās noskaidrot: kas ir 
draudzība un kam tā vispār ir vajadzīga? kāpēc ir 
jāmācās? kas ir labāk – kārtība vai nekārtība? 
     Kam mājās ir Sunītis un Kaķīte, zina, cik daudz 
mīlestības un prieka tie sniedz mājiniekiem. Bet 
vai Sunītis un Kaķīte spēj sadzīvot tikai divi vien, 
kad neviena nav mājās? Ko tad viņi dara? Spēlējas 
vai tieši otrādi – ķīvējas? Varbūt viņi pa kluso 
atver ledusskapi un apēd visus gardumus? Varbūt 
viņiem ir slepena eja, pa kuru viņi nemanāmi 
izslīd uz ielas?       

     To un daudz ko citu Balvu sākumskolas 1.-4.klašu skolēni noskaidroja izrādē – MĀJA ZEM 
VARAVĪKSNES. 
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4.-6.klašu skolēnu tikšanās-diskusija 
ar skolas vadību 

"Balvu sākumskola - mana skola" 

     Aprīļa sākumā Balvu sākumskolā tika organizēta diskusija „Balvu sākumskola- mana skola”, kā laikā 
4.-6.klašu skolēni tikās ar skolas vadības pārstāvjiem. 
     Kā atzina paši skolēni, tikšanās bija piepildīta ar aktīvām sarunām. Kopā tika diskutēts par četrām 
skolas dzīvi saistošām tēmām. 
     Diskutējot par skolas attīstību, skolēni veica SVID analīzi, nosaucot skolas stiprās un vājās puses, kā 
arī nepieciešamos uzlabojumus. Kā galvenās prioritātes tika izvirzītas skolas vides labiekārtošana 
(piemēram, atpūtas istaba, dusmu istaba, soliņi gaiteņos, skolēnu darbu izstādes), pulciņu un 
pasākumu aktivitāšu papildināšana. 4.-6.klašu skolēni labprāt skolā vēlētos skaistumkopšanas, 
kulinārijas un sporta pulciņus; vairāk ekskursiju, konkursu starp klasēm, teātru un koncertu. 
     Kā nozīmīgs temats diskusijās izvirzījās skolēnu savstarpējās attiecības, kur tika meklēti risinājumi 
un idejas savstarpējās sadarbības uzlabošanai, arī skolēnu iesaiste mācību procesa uzlabošanā un 
atbildības celšanā. 
     Tāpat tika diskutēts par attālināto mācību plusiem un mīnusiem, nonākot pie secinājuma, ka 
sākumskolā jāmācās klātienē. 
     Tā kā skolēni uz skolu nāk mācīties, viņi centās atbildēt uz jautājumu „Vai Tu mācies atbilstoši 
savām spējām?”, salīdzinot savas sekmes attālināto mācību laikā 2020./2021.m.g., šogad klātienē un 
prognozējot sekmes nākamajā mācību gadā. 
     Diskusijas noslēgumā tika atzīts, ka šādas tikšanās un sarunas ir vērtīgas gan skolēniem, kuri 
priecājās izteikties un tik uzklausītiem, gan skolas vadībai, kurai skolēnu viedoklis ir būtisks, plānojot 
un vadot skolas attīstību un ikdienas dzīvi 
     Atliek tikai cerēt, ka izteiktās domas pārtaps darbos! 
 

 
Konference "Praktiski. Lietpratībai" 

 
     5. aprīlī, ar virtuālo centru Rēzeknē, tiešsaistē norisinājās konference 
“Praktiski. Lietpratībai” par Latgales reģiona skolotāju mācīšanās un 
mācīšanas pieredzi. Tajā piedalījās arī Balvu sākumskolas pedagogi.  

     Vizuālās mākslas skolotāja Iveta Gabrāne dalījās pieredzē, kā veiksmīgi kopā ar latviešu valodas un 
literatūras skolotāju Guntu Blaumu sadarbojās mācību satura īstenošanā. Stāstā “Projektu metode un 
pedagogu sadarbība” viņa prezentēja, kā 4. klases skolēni projektā “Manas čības piedzīvojums” ne 
tikai guva jaunas zināšanas un prasmes, bet arī mācījās plānot savu darba procesu, darbam atvēlēto 
laiku, pabeigt to līdz galam un prezentēt, reflektēt par to. Savukārt stāstā “Pedagogu sadarbība. 
Reportāža – ieteikumi apkārtējās vides labiekārtošanai” Iveta Gabrāne sniedza ieskatu, kā 6. klašu 
skolēni vizuālās mākslas tematu “Kinomāksla” apguva attālinātajā procesā, pildot arī uzdevumus 
latviešu valodā un sadarbojoties ar vietējo biedrību “Radošās idejas”. Stāstā “Saglabāt, lai 
nepazaudētu” skolotāja dalījās pieredzē par sadarbību, par izglītības mērķiem vizuālajā mākslā, 
savienojot tos ar akcijas “Satiec savu meistaru!” norisi Ziemeļlatgales skolās. 
     Latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja Gunta Blauma dalījās pieredzē par iekļaujošas 
izglītības veicināšanu skolā. Pašvadītas mācīšanās process ir sarežģīts, tāpēc ir būtiski, ka atbalsta sniegšanā ir 
iesaistītas visas puses. Darbnīcā skolotāja prezentēja praktiskus piemērus, kā organizēt pašvadītu mācību 
procesu grupu un pāru darbos, iesaistot bērnus ar dažādiem mācīšanās traucējumiem, vecākus, sabiedrību 
kopumā. 
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     Direktores vietniece Gunita Pugeja dalījās pieredzē par vadīto latviešu valodas stundu 2.klasē, kuras gaitā 
skolēni iepazina Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbību, pētot tās tīmekļa vietni. Skolēni apguva prasmes ieslēgt 
planšetdatorus, atrast WiFi, atvērt Google meklētājprogrammu, ieslēgt rakstīšanas iespēju, ierakstīt tīmekļa 
adresi www.lnb.lv, atvērt hipersaiti un meklēt nepieciešamo informāciju. Tādejādi pārdomāti tika izmantotas 
tehnoloģijas mācību procesā, lai visi skolēni klasē nostiprinātu digitālās caurvijas prasmes. 
     Dalība konferencē sniedza iespēju dzirdēt skolotāju pieredzi, iepazīt risinājumus un rīkus, ko izmantot 
ikdienas mācību procesā, un iedvesmu izmantot iegūto pieredzi ikdienas darbā. 

 

Balvu sākumskolas sportisti gūst panākumus sporta spēļu stafetēs 
"Drošie un veiklie" 

    7.aprīlī notika Balvu novada skolēnu sporta spēles stafetēs “Drošie un veiklie”. Kopā piedalījās 6 
komandas, no kurām 2 bija no Balvu sākumskolas. 
    Stafetēs vajadzēja būt ne tikai ātram un veiklam, bet arī precīzam un uzmanīgam. Jāuzteic Balvu 
sākumskolas audzēkņi, kas, sacenšoties ar kaimiņu skolām, spraigā un sīvā cīņā izcīnīja 1.vietu (5.klašu 
komanda) un 2.vietu (4.klašu komanda). 

  
 

      Izlaušanās spēle "Pīci panti" 
    Aprīlī Balvu sākumskolas 5. un 6.klašu skolēniem programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros tika 
dota iespēja apmeklēt dzejas izlaušanās spēli „Pīci panti”, kas ir vienīgā izlaušanās istaba pasaulē 
latgaliešu valodā. 
    Skolēni noklausījās stāstījumu par dzejnieku 
Antonu Slišānu un Slišānu dzimtu, iepazinās ar viņu 
ieguldījumu Upītes kultūrtelpas veidošanā, unikālo 
muzeja eksponātu kolekciju (maizes lizes, ganu 
taures, lielās aužamās stelles, visas A.Slišāna 
sarakstītās grāmatas), latgaliešu valodu, kā arī 
veica 5 uzdevumus, lai izlaustos no istabas. 
    Skolēni radošajās darbnīcās noauda sev pīnīti, kā 
arī izmēģināja uzspēlēt kādu senu instrumentu. 
   Noslēgumā visas klases rādīja savu prasmi strādāt 
komandā, uzklausīt viens otru. Spēle “Pīci panti’’ 
lika domāt un būt atjautīgiem. 
   Balvu sākumskolas skolēni pierādīja, ka prot lasīt, 
ieklausīties un spriest, kā arī būt vienota un 
saliedēta komanda.  

Paldies Andrim un Ligitai Slišāniem par jauko uzņemšanu! 
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Zaķu skrējiens 2022 

 

    14. aprīlī Balvu sākumskolas otro klašu 
skolēni piedalījās pasākumā "Zaķu skrējiens" 
Balvu pilsētas parkā. Pasākumu organizēja 
Balvu novada Bērnu un jauniešu centrs. Zaķu 
skrējienā kopā tika pulcēti pirmsskolas un 
sākumskolas vecuma bērni, lai kopīgi 
piedalītos dažādos aktivitāšu centros: zaķu 
rīta rosmē, Lieldienu olu krāsošanā, puzļu 
likšanā, jautrās stafetēs un spēlēs. 
    Zaķu make - up centrā varēja uzkrāsot 
visskaistākās zaķu ūsas un deguntiņus. Ar 
lielu interesi bērni piedalījās foto 
orientēšanās sacensībās. Atpūtas brīžos bērni 
mielojās ar īstiem zaķu kārumiem un siltu 
tēju. Pasākuma noslēgumā bija tradicionālais 
zaķu skrējiens pakaļ Balvu vilkam. 

 

Balvu sākumskolā pašiem savi meistari 
    Aprīlī visā Latvijā notiek Latvijas nemateriālās kultūras mantojuma pasākums „Satiec savu 
meistaru”, kā laikā ir iespēja gūt priekšstatu par dažādām amatu prasmēm, tautas tradīcijām un to, kā 
šīs tradīcijas tiek pārmantotas. 
    Pateicoties skolotājiem Guntai Blaumai, Svetlanai Pavlovskai, Aldim Voitam, arī Balvu sākumskolā ir 
savi meistari, kuri, atsaucoties skolotājas Ivetas Gabrānes aicinājumam, audzina skolā patriotismu. 

 

   Cepjot pankūkas, mācoties klāt galdu un 
runājot par mūsdienu galda kultūru, skolotāja 
Gunta Blauma popularizēja Latvijas preci 5.a 
klases skolēniem. 
    Piens un olas bija Balvu novada z/s ‘’Āriņi’’ 
ražojums. Skolēni no mājām bija atnesuši 
dažādus ievārījumus. Arī pankūku cepšanai bija 
īpašas formiņas. Tika ceptas gan plānās, gan 
biezās pankūkas. 
    Lai pankūkas labāk garšotu un būtu svētku 
noskaņojums, paši skolēni servēja galdu. 
Pārrunāti tika galda kultūras noteikumi. 

    6.c klases zēni kopā ar skolotāju Aldi Voitu apguva seno 
klūdziņpīšanas mākslu. Izrādās, ka no parastām ceļmalā 
salasītām kārklu klūdziņām ar veiklām pirkstu kustībām 
iespējams uzpīt skaistu vācelīti un uzdāvināt to savām 
māmiņām. 
    6.c klases meitenes kopā ar skolotāju Svetlanu Pavlovsku 
apguva latviešu un citu tautu iecienītā ēdiena- putras- vārīšanu. 
    Meitenes ar lielu cītību bēra, pievienoja un maisīja, līdz 
izdevās vajadzīgās konsistences un garšas mannas putra bez 
kamoliņiem. 
    Pievienojot ievārījumu, meitenes pašas nobaudīja putru pie 
glīti klāta galda, atzīstot, ka skolā manna garšo daudz labāk nekā 
mājās.  
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Lieldienu radošās darbnīcas 
    Gaidot Lieldienas, 13. aprīlī Balvu sākumskolā norisinājās Lieldienu radošās darbnīcas. 
    Skolēni kopā ar skolotāju Anitu Langovsku gatavoja rotaļlietu zaķi, savukārt skolotāja Gunta Blauma 
aicināja skolēnus izspēlēt «Lieldienu pasaciņu», kurā visi iejutās zaķu lomā un sacerēja savu pasaku. 
    Liels prieks skolēniem bija darbnīcā “Švīk, švāk, zaķi nāk”, kurā tika mācīts, kā zaķi mazgā muti, cik 
garas ir zaķim ūsas. Bērniem ļoti patika dejot un iet rotaļās ar zaķu mammu Kristīni Jermacāni un 
“Saulstariņu” dejotājām. 
    Balvu sākumskolas skolēni ir erudīti un labprāt savas zināšanas par Lieldienu tradīcijām parādīja 
erudīta spēlē “Lieldienas gaidot”, ko organizēja skolotāja Svetlana Pavlovska. Sportisks gars valdīja 
sporta zālē, kur kopā ar skolotāju Ivetu Kacēnu skolēni pārvarēja dažādas šķēršļu joslas. Skanīgas balsis 
skanēja mūzikas kabinetā- skolēni kopā ar skolotāju Guntu Ripu muzicēja un dziedāja dziesmas. 
    Skolotāja Ineta Gargurne rosināja salikt puzli vai attēlu, atrisinot aritmētiskās izteiksmes. Skolēni 
kopā pagatavoja Lieldienu zaķi. 
    Skolotāja Žanna Ivanova skolēniem parādīja Lieldienu zaķa nerātnības. Arī šinī darbnīca valdīja 
prieks un vēlēšanās darboties. 
     Kopā ar skolotāju Ritu Lipāni skolēni iemācījās izrotāt Lieldienu sveci. 
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Ejam un runājam! 
    21.aprīlī Balvu sākumskolā notika novada skatuves runas konkurss, kur Balvu sākumskolu pārstāvēja 
9 skolēni. 
    Kā atzina žūrijas komisija Aija Dvinska un Vita Romanovska, dalībnieki ir varoņi un lieli malači, jo viņi 
ir uzdrošinājušies nākt uz skatuves un runāt, izgaršojot dzejoli vai prozas tekstu. 
     Balvu sākumskolēni droši, dzīvi, atvērti un patiesi prata pastāstīt par to, kas viņiem patīk un kas 
interesē. 
     Zālē Balvu sākumskolēni skandēja I.Lembertes, Raiņa, I.Indrānes, U.Ausekļa, M.Laukmanes, Ē.Kūļa, 
V.Belševicas, P.Brūvera, M.Gūtmanes, J.Širmaņa, F.Bārdas, O.Vācieša dzeju un prozu, neizpalika arī 
latviešu tautas teika „Cilvēka mūžs”. 
      Patiesi lepojamies ar Balvu sākumskolas 
daiļlasītājiem un viņu skolotājām I.Bisenieci, 
I.Pilāti, I.Jeromani, B.Salmani un G.Blaumu! 
    Konkursa rezultāti: 
    1.vieta - Kristaps Boldāns (1.b klase); Rasa 
Servidova (5.a klase) 
    2.vieta -  Marta Arnicāne (2.c klase); Vizbulīte 
Lāce (3.b klase); Egita Ozoliņa (5.d klase); Linda 
Krūmiņa (5.d klase); Armands Trubņiks (6.d 
klase). 
    3.vieta - Marta Pennere (4.d klase); Elvis 
Laurens (5.d klase).  
 

Panākumi glītrakstīšanas konkursā "Mēs rakstām krievu valodā" 
    Balvu sākumskolas skolēni šogad pirmo reizi piedalījās LKVLPA rīkotajā glītrakstīšanas konkursā 
„Mēs rakstām krievu valodā”. Konkurss tika rīkots, lai izglītojamie apzinātos svešvalodu apguves 
nozīmi, attīstītu rakstīto burtu rakstīšanas prasmes, izmantotu iegūtās zināšanas praksē, attīstītu 
patstāvīgā darba prasmes. 
     Balvu sākumskola lepojas, ka Pateicību par piedalīšanos konkursā saņēma Beāte Igaune un Edgars 
Boldāns, kā arī skolotāja Svetlana Pavlovska par skolēnu sagatavošanu konkursam un direktores 
vietniece Gunita Pugeja, kura organizēja konkursu skolā. 
     Īpaši lepojamies ar Nataliju Teodoroviču (4.b klase), kura konkursā ieguva 2. vietu, un Anastasiju 
Sokolu (6.d klase), kura ieguva 3. vietu. 

 
 

Balvu sākumskolas angļu valodas olimpiāde 5.klašu skolēniem 
   Lai veicinātu skolēnu interesi par angļu valodu, 20.aprīlī Balvu sākumskolā notika skolas angļu 
valodas olimpiāde 5.klasēm, kurā piedalījās 17 skolēni. Olimpiādes darbā bija dažādi uzdevumi, ar kuru 
palīdzību skolēniem bija iespēja vispusīgi pārbaudīt un apliecināt klausīšanās, lasīšanas un valodas 
lietojuma prasmes, pildot nestandarta uzdevumus. 
    1.vieta - Rēzija Ozola (5.d klase). 
    2.vieta - Rinalds Sējāns (5.c klase), Egita Ozoliņa (5.d klase). 
    3.vieta - Keita Guļina (5.a klase), Elza Elizabete Sirmā (5.a klase). 
    Atzinība - Gustavs Tiltiņš (5.b klase), Tīna Trupovniece (5.b klase), Luisa Marija Ūzuliņa (5.d klase), 
Sanija Pobeda (5.d klase), Aleksandrs Kašs (5.d klase). 
    Paldies skolēniem un angļu valodas skolotājām L.Bukovskai-Polei, I.Bukšai un E.Mačai! 

 
 



Balvu sākumskolas avīzīte   Marts  - Aprīlis ’2022 
 

Kur beidzas vārdi, sākas mūzika... 
    25.aprīlī Balvu sākumskolas 1.klašu 
skolēni devās uz Balvu Mūzikas skolu, 
kur viņus sagaidīja un ar Mūzikas 
skolu iepazīstināja direktors Egons 
Salmanis. 
    Mazie pirmklasnieki ļoti nopietni 
iepazinās ar tām iespējām, ko piedāvā 
Mūzikas skolas pedagogi Egons 
Salmanis, Lija Ivanova, Zoja Zaharova, 
Jānis Budevičs, Ģirts Ripa, Irēna 
Šņitkina, kopā ar viņiem tika 
izdziedātas dziesmas „Kur tu teci, 
gailīti manu” un „Kumeliņi, kumeliņi”, 
kā arī pamēģināts spēlēt vijoli un 
klavieres. 

 

 
 

Nākamie pirmklasnieki Balvu sākumskolas muzejā 
     25.aprīlī, gatavojoties konkursam „Mazais prātnieks”, Balvu sākumskolas muzejā viesojās 
pirmsskolas „Pīlādzītis” audzēkņi. 

 

    Kopā ar skolotāju, muzeja vadītāju Larisu 
Šļuncevu mazie pirmsskolnieki, kuri 
1.septembrī Balvu sākumskolu sauks par 
savu pirmo skolu, iepazinās ar Balvu 
sākumskolas vēsturi, ar interesi aplūkojot 
vecu, sadzeltējušu Bībeli un skolas somu, 
skaitīkļus, datoru, spalvaskātu un daudzas 
tādas lietas, ko redzēja pirmo reizi mūžā. 
     Tāpat L.Šļunceva iepazīstināja bērnus ar 
Balvu sākumskolas vēsturi, īpaši uzsverot 
skolas nosaukuma maiņu, un skolas 
vērtībām. 

 

Olimpiskā diena 2022 
     22.aprīlī visā valstī notika Olimpiskā diena 2022, kas tika veltīta Latvijas Olimpiskās komitejas 
100.dzimšanas dienai. 
     Arī Balvu novadā tika noorganizēts Olimpiskās dienas 
pasākums, kur piedalījās Balvu sākumskolas skolēnu 
komanda. Kopā bija sapulcējušās 10 komandas, kur 
startēja skolēni no 3. līdz 9.klasei. 
    Katrai komandai bija jāpiedalās 9 dažādās sportiskās 
aktivitātēs – pretstafete, precīzais kvadrāts, atmiņu 
spēle, lidojošie šķīvīši, olu kaujas, basketbola un futbola 
stafetes, svaru pārnešana, tautas bumba. 
     Balvu sākumskolas komandas dalībnieki braši cīnījās 
ar vecāko klašu komandām un izcīnīja 3.vietu, tā 
nopelnot sporta inventāru – bumbas un badmintona 
komplektus. 
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Balvu sākumskolas skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas 
     21. aprīlī Balvu sākumskolā notika skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas, jo prezidents Edgars 
Boldāns šogad beidz mācības mūsu skolā. Pašpārvaldes prezidenta vēlēšanām pieteicās Rinalds Ķerģis, 
Marija Maslovska, Marta Pennere, Ketrina Razgale, Elīna Putniņa. Visi pretendenti vēlēšanām bija ļoti 
sagatavojušies, skolēniem, skolotājām nebija viegli izvēlēties. Tikšanās reizēs ar skolēniem katrs 
pretendents pamatoja, kāpēc viņam ir jākļūst par skolas pašpārvaldes prezidentu. 
     Pēc vēlēšanām kopā sanāca balsu skaitīšanas komisija, lai saskaitītu vēlēšanu biļetenus. Tika 
saskaitīti 387 biļeteni. No tiem 10 biļeteni bija sabojāti.  
     22. aprīlī skolas vadība pateicās pašpārvaldes prezidentam Edgaram Boldānam par darbu, kā arī 
visiem pretendentiem uz pašpārvaldes prezidenta vēlēšanām. Balsu skaitīšanas pārstāve Sintija 
Trupovniece  pastāstīja par vēlēšanu rezultātiem.  

     Par Balvu sākumskolas pašpārvaldes prezidentu tika ievēlēts 1.b klases audzēknis Rinalds 
Ķerģis. Visi pretendenti, kuri pieteica savu kandidatūru vēlēšanām, izveidoja prezidenta padomnieku 

grupu, kur katram audzēknim pašpārvaldē ir pienākums darboties izglītības, kultūras, sporta jomās, 
aktīvi iesaistīties skolas dzīvē, plānot dažādas aktivitātes un pasākumus, tā padarot skolas dzīvi daudz 
pozitīvāku un interesantāku. 

 

Ceļojums pa Balvu Mākslas skolu 
     Aprīļa pēdējā nedēļā Balvu sākumskolas 1.klašu 
skolēni „ceļoja” pa Balvu Mākslas skolu, kur iepazinās ar 
telpām, kur notiek nodarbības gleznošanā, zīmēšanā, 
datorgrafikā, animācijas filmu veidošanā, papīra 
plastikā, keramikā. 
     Mazos sākumskolēnus pārsteidza Agras Ritiņas gleznu 
izstāde „Meža actiņas”, Balvu Mākslas skolas audzēkņu 
Valsts konkursa „Mākslas izstāde” darbi, Balvu vilciņi,  
ko varēja aplūkot izstāžu zālē, kā arī idejas, ko var 
pagatavot no olu paliktņiem, māla un papīra.  
     Tika arī atkārtots dabaszinībās mācītais, atpazīstot 
patisonu un ķirbi, kā arī atšķirot mulāžu no īstiem 
dārzeņiem. 
     Ceļojuma beigās skolēni darbojās radošajās 
darbnīcās, pagatavojot unikālus mākslas darbus, ko 
dāvināt saviem mīļajiem.  

 

Nodarbības ‘’Ekrānierīču atkarība’’ 
    27.aprīlī 5.klašu skolēniem klātienē tika organizēta atkarību profilakses akcija - nodarbības 
‘’Ekrānierīču atkarība’’. Nodarbības vadīja sertificēts psihologs - atkarību profilakses speciālists, 
psihodrāmas un grupu terapeits, biedrības “Esi brīvs!” pārstāvis Edgars Caics. 

 

     Nodarbības mērķis bija izzināt ar ekrānierīču lietošanu 
saistītās pārmērības un grūtības. Lektors aicināja pievērst 
uzmanību tam, kā pārmērīga brīvā laika pavadīšana pie 
datora un ar viedierīcēm (datorspēļu spēlēšana, virtuālā 
komunikācija, dalīšanās, identitātes veidošana u.c.) atstāj 
nepamanītu to, kas atrodas ārpus virtuālās telpas. 
     Caur personīgo pieredzi skolēni iepazina un centās 
izprast, kāpēc ir svarīgi pašam lietotājam limitēt savus 
ekrānparadumus. Tika pārrunāti dažādi risinājumi, kā 
sakārtot un disciplinēt savas attiecības ar ekrānierīcēm. 
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Maijā Zoom platformā tiks organizētas 
 Balvu sākumskolas vecāku sanāksmes pa klašu grupām, 

lai pārrunātu tādus aktuālus jautājumus kā mācību plāns nākamajam mācību 
gadam, mācību resursi un individuālie mācību līdzekļi 2022./2023.m.g.,  

diagnosticējošo darbu rezultāti 2., 3., 6.klasēs, Ģimenes dienas koncerts, 
peldēšanas grafiks, Berga foto, mācību gada noslēguma pasākumi,  

Balvu novada Radošais festivāls u.c. 
 

 Zoom sanāksmes pieslēgšanās saite tiks nosūtīta vecākiem e-klasē 
sanāksmes dienā, pieslēgšanās 5 minūtes pirms sanāksmes sākuma. 

 
Ja ir jautājumi, lūgums tos iesūtīt e-klasē sanāksmes dienā līdz plkst. 15.00 

Larisai Krištopanovai vai Gunitai Pugejai. 
 

Pirmdien, 
9.maijā  

 

 Plkst. 17.30 – 5.klases 

 Plkst. 19.00 – 6.klases 
 

Otrdien, 
10.maijā  

 

 Plkst. 17.30 – 4.klases 

 Plkst. 19.00 – 3.klases 
 

Trešdien, 
11.maijā  

 

 Plkst. 17.30 – 1.klases 

 Plkst. 19.00 – 2.klases 
 

 
 

20.maijā plkst.17.00 aktu zālē notiks Biedrības “Papardes zieds” 
organizētā saruna – lekcija par aktuāliem problēmjautājumiem, 

 kas palīdzēs vecākiem saprast bērnu emocionālo attīstību,  
sociālo tīklu lietošanas paradumus u.c. 

 
 
 

Aicinām sekot informācijai e-klasē.  


