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Dalība starptautiskajā konferencē- darbseminārā 
 “Kāpēc holokausta izglītība ir aktuāla 2022.gadā?” 

     25.un 26.oktobrī Rīgā notika starptautiska konference 
par holokausta izglītības aktualitāti šodien, tajā piedalījās 
arī Balvu sākumskolas skolotājas Gunta Blauma un Iveta 
Gabrāne. 
     Konferenci rīkoja Rīgas Ebreju kopiena sadarbībā ar 
Izraēlas un Zviedrijas vēstniecībām, kā arī Latvijas Izglītības 
un zinātnes ministriju. Konferences gaitā vēstures, sociālo 
zinību, literatūras un vizuālās mākslas skolotāji kopā ar 
Izraēlas un Latvijas augstskolu pasniedzējiem un muzeju 
darbiniekiem diskutēja par dažādiem aktuāliem tematiem, 
dalījās pieredzes stāstos par holokausta tēmas apgūšanu 
dažādās klašu grupās.  
    Seminārā tika gūta atziņa, ka pamatā visam ir zināšanas. 
Tikai zinošs cilvēks spēj kritiski domāt un izvērtēt. Ikvienam 
sevi cienošam cilvēkam ir jāzina savas tautas vēsture, savas 
dzimtās vietas vēsture.  
 
 
 

Radošo darbu konkurss “Uzlādējies ar ūdeni!” 
     Balvu sākumskola vairāku gadu garumā ir Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla dalībniece, kas 
aktīvi piedalās dažādos veselību veicinošos pasākumos. 

 

     Šajā mācību gadā Balvu sākumskolas 1.-2.klašu skolēni tika 
aicināti piedalīties radošo darbu konkursā „Uzlādējies ar ūdeni”, 
kā uzdevums bija uzzīmēt savu īpašo ūdens pudeli vai krūzi, no 
kuras gribētos biežāk padzerties, un izdomāt darbam nosaukumu. 
     Balvu sākumskolā tapa krūzes „Vasara”, „Meiču krūze”, 
„Sprādziens”, „Helovīnu dienas krūze” un citas krūzes, kas tika 
nosūtītas konkursam. 
     Liels bija skolēnu prieks, kad viņi saņēma Nacionālā Veselību 
veicinošo skolu tīkla Pateicības rakstus un veselīgu našķi - ogu 
konfekti. 

 

http://balvusakumskola.lv/
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Naudas diena’ 2022 
    Swedbank 31.oktobrī tiešsaistē rīkoja īpašu finanšu pratības iniciatīvu 2.-4.klašu skolēniem „Naudas 
diena”, kam pievienojās arī Balvu sākumskolas 3.-4.klašu skolēni. 
     Videolekciju formātā interaktīvā, vieglā un aizraujošā veidā 
skolēniem tika stāstīts par budžetu un ar to saistītiem 
jautājumiem, kopā mācījās finanšu pratības pamatlietas – kā tikt 
pie ieņēmumiem, apsaimniekot savu kabatas naudu un veidot 
uzkrājumus, kā zināt, cik daudz naudas vajag pirkumiem un citiem 
izdevumiem. 
     Skolēni uzzināja, kā citiem bērniem Latvijā rodas ienākumi. Tās 
nebija tikai abstraktas zināšanas, pasākuma laikā skolēni kopā ar 
skolotājiem veidoja īstu klases ekskursijas budžetu. Naudas dienas 
2022 nobeigumā skolēni kopā ar „Bermudu Divstūri” piedalījās 
aizraujošā ballītē. 

 

     Naudas dienas ietvaros skolas bibliotekāre Laimdota Zelča aicināja ienākt bibliotēkā un iepazīties ar 
nelielu izstādi par naudu. 
 
 

„Mini un zini” Balvu Novada muzejā 

 

      31. oktobrī klases stundas laikā 5.a klase kopā ar 
audzinātāju Dinu Kravali apmeklēja Balvu Novada muzeju, 
kur piedalījās muzejpedagoģiskajā nodarbībā „Mini un zini”.  
     Šī programma rosina apmeklētājus iedziļināties mākslā, 
pamanīt detaļas. Skolēni ar speciālām kartītēm meklēja 
muzejā esošās priekšmetu daļas un gleznu fragmentus. 
Noslēgumā skolēni spēlēja minēšanas spēli un viens otram 
pastāstīja, ko izdevās atrast. 

 
 

Sociālās un pilsoniskās jomas aktivitāte - viktorīna “Mana Latvija”. 
     No 13.oktobra līdz 1.novembrim Balvu sākumskolā tika organizēta sociālās un pilsoniskās mācību 
jomas aktivitāte - viktorīna “Mana Latvija”. Skolēniem bija iespēja apliecināt savas zināšanas par Latviju, 
atbildot uz 20 jautājumiem par Latvijas valsti, simboliem, dabu, pilsētām, ievērojamiem cilvēkiem u.c. 
     Apkopojot rezultātus, pateicības diplomus par labāko sniegumu savā klasē saņēma:  
   1.a klasē - Sandis Truhanovs, 1.b klasē - Adriāna Korlaša, Hugo Mellenbergs, 1.c klasē -Anastasija 
Brosova, Roberts Bukovskis, 1.d klasē - Kaspars Melnacis. 
   2.a klasē - Ričards Tiltiņš, 2.b klasē - Laura Salmane, 2.c klasē - Nameda Kozlovska, 2.d klasē- Enija 
Kaļva. 
   3.a klasē - Rebeka Jermacāne, Elīna Stabliniece, 3.b klasē - Markuss Kokorevičs, 3.c klasē - Esmeralda 
Silavniece, 3.d klasē- Eduards Vaickovskis. 
   4.a klasē - Alise Koliņa, 4.b klasē - Vizbulīte Lāce, 4.c klasē - Jēkabs Tavars, Miervaldis Linnass, 4.d klasē- 
Paula Jaunžeikare. 
   5.a klasē - Sofija Paula Timošenko, 5.b klasē - Elīna Putniņa, 5.c klasē - Toms Kozlovskis, Dārta Vanaga, 
5.d klasē- Patrīcija Klauča, Ričards Ralfs Apšenieks.  
    6.a klasē - Rasa Servidova, 6.b klasē - Herberts Prokofevs, Rodrigo Tokmačovs, Leo Šaicāns, Ieva 
Stepanova, Elīza Anča, Viktorija Kikuča, 6.c klasē - Artjoms Kovšovs, Arsēnijs Kočerovs, 6.d klasē- 
Anabella Andrijeviča. 
     Zinošākajiem skolniekiem no katras 3.-6.klases tika piedāvāta iespēja piedalīties Balvu novada 
sākumskolas mācību jomas erudīcijas viktorīnā „Mana Latvija”, pārstāvot skolu jauktas komandas 
sastāvā. 

Paldies skolēniem par aktīvu dalību un skolotājiem par atsaucību! 
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Karjeras nedēļas profesiju konkursi noslēgušies 
     Karjeras nedēļas ietvaros no 17. oktobra līdz 22.oktobrim Balvu sākumskolā tika izsludināti divi 
profesiju konkursi. 1.-3.klašu skolēni piedalījās konkursā “Mana sapņu profesija”, bet 4.-6.klašu skolēni - 
konkursā “Nākotnes profesija”. 1.-3.klašu skolēniem bija jāpadomā par sevi un nākotni, kāda ir viņu 
sapņu profesija. Skolēniem bija jāuzzīmē šī profesija. Savukārt, 4.-6.klašu skolēniem bija skolā jāatrod 
desmit nākotnes profesijas un jāuzraksta pie atbilstošā skaidrojuma. 2.novembrī skolēnu pašpārvaldes 
sanāksmes laikā no katras klašu grupas tika izlozēti pieci laimīgie, kuri saņēma konkursa organizatora 
balviņas. Aktīvākās klases, kuras piedalījās šajos konkursos, bija 2.a, 2.c, 3.b, 3.d un 4.b klase.  
    Paldies skolēniem par aktīvu dalību konkursos un skolotājiem par atbalstu savu skolēnu iesaistīšanā 
konkursos! 

Karjeras konsultante Anita Langovska 
 
 
 

Balvu novada sākumskolas un pirmsskolas mācību jomu seminārs  
"Kā veidot veiksmīgu pāreju no pirmsskolas uz sākumskolas 1.klasi?" 

    26.oktobrī Balvu sākumskolā tikās 32 Balvu novada sākumskolas posma 1.klašu skolotāji un 
pirmsskolas mācību jomu metodiķi un skolotāji. 
     Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības darba speciāliste Lija Bukovska iepazīstināja ar pirmsskolas 
mācību procesa mērķi, uzdevumiem, programmu, mācību satura plānošanas līmeņiem, ar praktiskiem 
piemēriem par temata izzināšanu, “runājošo sienu”, mācību vides iekārtošanu. Tika pārrunāti arī 
pirmsskolas mācību jomas uzdevumi 2021./2022.m.g. un 2022./2023.m.g., kā arī plānotie novada 
pasākumi. 

 

     Sākumskolas mācību jomas koordinatore Gunita Pugeja iepazīstināja 
ar skolās veiktās anketēšanas par 1.klašu skolēnu sagatavotību 
pamatizglītības apguvei un sociālajām iemaņām un pašapkalpošanās 
prasmēm rezultātiem. Tika pārrunāta vienotas anketas jautājumu 
izstrāde pirmsskolās mācību gada beigās un skolās mācību gada sākumā 
izstrāde, arī kopīgas sadarbības plānošanas iespējas, kā veidot veiksmīgu 
pāreju no pirmsskolas uz sākumskolas 1.klasi – atklātās nodarbības, 
pasākumi skolās u.c. Tika pārrunāta dabaszinību konkursa «Izzini dabu!» 
Balvu novada skolu 1.klašu skolēniem norise. 
      Semināra noslēgumā semināra dalībniekiem tika piedāvāta iespēja 
kopā ar Balvu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” 
nākamajiem pirmklasniekiem apgūt pirmos soļus Lego WeDo robotikas 
pasaulē. Nodarbības dalībnieki veidoja mini robotiņus, mācījās ar dažādu 
programmēšanas valodas elementu palīdzību vadīt robotiņu darbību. 
Šādas ievadnodarbības Balvu sākumskola piedāvā arī citu pirmsskolas 
izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu skolēniem. 
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Balvu novada sākumskolas mācību jomas  
erudīcijas viktorīna "Mana Latvija" 

     Gaidot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, Balvu sākumskolā 9.novembrī pēc trīs gadu 
pārtraukuma pulcējās Balvu novada izglītības iestāžu 3.-6.klašu skolēnu komandas. Pasākuma sākumā 
dzejas rindas skandēja Balvu sākumskolas 6.d klases skolēns Elvis Laurens un dziedāja mūzikas ansamblis 
„Ritmo”. 
     Erudīcijas viktorīnas „Mana Latvija” mērķis bija piedāvāt skolēniem iespēju apliecināt savas zināšanas 
par Latviju, pilnveidojot pilsoniskās līdzdalības, kritiskās domāšanas un sadarbības prasmes. Skolēni 
atbildēja uz dažādiem jautājumiem par Latviju, piemēram, kādi novadi 2021. gada administratīvi 
teritoriālās reformas gaitā tika apvienoti Balvu novadā? Kas ir asuškas jeb kļockas, krapavnīki un kugelis? 
Kā sauc fotogrāfu, kura fotogrāfijā uzņemts Latvijas valsts pasludināšanas brīdis, kas ir vienīgā notikuma 
vizuālā liecība? Cik deputātu veido Latvijas Republikas parlamentu? 
     Erudīcijas viktorīnā 14 komandu 
konkurencē (ar viena punkta 
starpību) 1.vietu ieguva Rugāju 
novada komanda “Zinīši”, 2.vietu – 
Balvu sākumskolas komanda 
“Gudrākie latvieši”, 3.vietu – 
Eglaines pamatskolas komanda 
“Eglainieši”, saņemot arī Balvu 
novada blociņus un pildspalviņas. 
Atzinības diplomus saņēma Viļakas 
Valsts ģimnāzijas komanda 
“Viļakas eži”, Balvu sākumskolas 
komanda „Aktīvie pieminekļi”, 
Viduču pamatskolas komanda 
„Viduči”. Pārējo komandu 
dalībnieki saņēma diplomus par 
piedalīšanos.  

 

     Katra skola saņēma arī bukletu „Balvu novads. Ziemeļlatgale. Tūrisma karte 2022”, lai iepazītu mūsu 
dzimto pusi. Paldies arī skolotājām! 
    Paldies Balvu sākumskolas atsaucīgajiem palīgiem - skolotājai Svetlanai Pavlovskai un viņas pulciņa 
„Erudīts” skolēniem, skolotājām Anitai Langovskai, Ilzei Dambei, Tamārai Vasiļjevai, Guntai Blaumai, 
Ingunai Blaumai, Ingai Duļbinskai! 

Lai jauks Latvijas valsts svētku svinēšanas laiks! 
 
 

Mārtiņdiena 

 

     Katru gadu 10. novembrī Latvijā tiek svinēta 
Mārtiņdiena. Svētki tradicionāli iezīmē brīdi, kad 
rudeni nomaina ziema, un tas nozīmē, ka tiek 
pabeigti visi rudens darbi. Tiek uzskatīts, ka 
Mārtiņi “atver” durvis ziemai. Šis ir arī brīdis, kad 
beidzas Veļu laiks un sākas masku gājienu laiks.  
    Šogad par Mārtiņa bērniem pārģērbās 3.c klases 
skolēni un viņu audzinātāja Žanna Ivanova.  Liels 
bija sākumskolēnu pārsteigums, kad viņu klasēs 
ienāca Mārtiņbērni, skaļi rībinot koka karotes, 
spēlējot mutes ermoņikas un uzdodot mīklas, kā 
arī „aizdzenot” visas bērnu un skolotāju  blēņas. 
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Robotikas nodarbības 4.klašu skolēniem 
     Balvu sākumskola ir uzsākusi sadarbību ar Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu (RTA), lai pilnveidotu 
informācijas un komunikācijas, un digitālos resursus, izvēršot darbību jaunu tehnoloģiju un tehniskās 
jaunrades pulciņu ieviešanā izglītojamo intereses radīšanai STEM jomā.  
     Ritvars Rēvalds, RTA Metālapstrādes un mehatronikas pētniecības centra inženieris, ir iepazinies ar 
Balvu sākumskolas robotikas materiālo bāzi un izstrādājis ieteikumus tās pilnveidošanai, piemēram, 
Arduino elektronikas un programmatūras platformu. 
       Novembrī Ritvars Rēvalds vadīja 4.klašu 
skolēniem nodarbības, kurās skolēni darbojās ar 
Lego WeDo 2.0 robotikas pamatkomplektiem. 
Skolēni pēc pamācības pagatavoja vienkāršus 
robotiņu modelīšus, kurus mācījās programmēt ar 
planšetdatoru aplikācijas palīdzību, liekot tiem 
griezties uz vienu un otru pusi ar dažādiem 
ātrumiem, kā arī pievienojot skaņas un krāsas 
efektus. Bērniem ļoti patika radoši papildināt 
pagatavotos modelīšus. 

 
 
 

Latvijas nedēļa Balvu centrālajā bibliotēkā 

 

     Latvijas nedēļu Balvu centrālajā bibliotēkā 
atklāja Balvu sākumskolas 3.c klases skolēni ar 
skolotāju Žannu Ivanovu, izspēlējot erudīcijas spēli 
„Mana Latvija”, apceļojot Latviju un atbildot uz 
jautājumiem par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, 
literatūru. 
     Ar prieku varam teikt, ka mums aug zinoša 
jaunā paaudze! 

Ligita Pušpure,  
Balvu CB vecākā bibliotekāre darbam ar bērniem 

 
 

Novadmācības stunda “Manas saknes Balvu novadā” Balvu 
Centrālajā bibliotēkā 

     Latvijas nedēļā 4.klašu skolēni piedalījās Balvu Centrālās bibliotēkas piedāvātajā novadmācības stundā 
“Manas saknes Balvu novadā”, ko vadīja Sarmīte Vorza. 
     Stunda tika veidota tā, lai veicinātu Balvu novada kultūrvides 
izzināšanu un lepnumu par to, ka dzīvojam Balvu novadā. 
     Stunda sākās ar to, ka skolēni Balvu novada kartē parādīja sev 
mīļāko vietu, pastāstot, kāpēc šī vieta ir nozīmīga. Prieks, ka 
ceturtklasnieki lepojas ar savām mājām, upīti, pie kuras kopā ar 
opi maksķērē, laukiem, kur dzīvo viņu vecvecāki. Skolēni kopā ar 
bibliotekāri Sarmīti iepazina Balvus pagājušā gadsimta 70.gados, 
noskatoties video, kā arī pētīja Balvu sākumskolas vēsturi, lika 
puzles, arī nedaudz runāja latgaliešu valodā.  
     Šīs aktivitātes ļauj apzināties savas saknes, celt pašapziņu, veicināt patriotismu par savu dzimto 
novadu. 
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Personīgā higiēna. Lekcija 5. un 6. klašu skolēniem 
     15. un 16. novembrī Balvu sākumskolā kā Veselību veicinošajā skolā 5. un 6. klašu skolēniem notika 
Slimību profilakses un kontroles centra veidotā izglītojoša nodarbība “Personīgā higiēna”. Šoreiz 
pasniedzējas  Karina un Zinaīda ar klasēm apskatīja sekojošas tēmas par personīgo higiēnu pusaudžiem: 

•sviedru dziedzeru izmaiņas, pareiza ķermeņa higiēna un apģērba izvēle; 
•roku higiēna, t.sk., roku mazgāšanas nozīme, biežums un pareiza mazgāšanas tehnika; 
•sejas ādas izmaiņas, tās pareiza kopšana; 
•matu un galvas ādas kopšana; 
•mutes dobuma higiēna, t.sk., zobu tīrīšanas nozīme, biežums un pareiza tīrīšanas tehnika; 
•intīmās zonas higiēna. 

 

     Nodarbību ietvaros skolēni, veidojot komandas, 
savā starpā sacentās, pielietojot zināšanas un 
prasmes par dažādiem personīgās higiēnas 
aspektiem. 
     Pēc nodarbībām visi dalībnieki saņēma balvās 
dvielīšus un mitrās salvetes, kā arī informatīvo 
materiālu "Meitenes, puiši un pubertāte”, bet labākās 
komandas ieguva specbalvas. 

 
 
 

Akcija „Izgaismojam Balvu ozolus” 
     Valsts dzimšanas dienā Balvu sākumskola piedalījās Balvu pilsētas izsludinātajā akcijā „Izgaismo Balvu 
ozolus!”, apciemojot ozolu skolas pagalmā un iededzot pie tā savas gaismiņas. 
     Kā pastāstīja pensionētā skolotāja Marija Bleive, skolas ozolam, kas ir spēka un izturības simbols, ir 55 
gadi, tas stādīts viņas pirmajā izlaidumā 1967.gadā.  Mazā ozoliņa saknes meklējamas Kupravā. 
     Balvu sākumskolas saime lepojas, ka skolas pagalmā aug ozols, kurš liecina par Tēvzemes mīlestību un 
dod spēku skaistos un grūtos brīžos. 
 
 
 

Vecāki iedvesmo un stāsta 
     Latvijas Republikas proklamēšanas dienas ietvaros 17.novembrī Balvu sākumskolā notika tikšanās ar 
skolēnu vecākiem un ievērojamiem cilvēkiem Balvu novadā. Tikšanās mērķis bija iepazīties ar dažādām 
profesijām, darba ikdienu, nepieciešamajiem darbarīkiem. Skolēni uzklausīja dažādus dzīvesstāstus- par 
skolas gadiem, bērnību, kā arī dzīvei noderīgus padomus. Skolēni iepazina tādas profesijas kā robežsargs, 
policists, zemessargs, kinologs, futbola treneris, deju skolotājs, uzņēmējs, žurnālists, medmāsa, frizieris, 
ugunsdzēsējs, psihologs u.c. 2.b klase kopā ar skolotāju devās uz Ugunsdzēsēju depo, kur iepazinās ar 
Rinalda tēta darba ikdienu. Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja Maruta Castrova 5.b klasei piedāvāja 
pašapziņas spēli, kur skolēniem bija jāatbild uz jautājumiem.  
      Paldies skolēnu vecākiem un Balvu novada uzrunātajiem cilvēkiem par atsaucību un skolēnu 
iedvesmošanu! 
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Koncerts “Daudz laimes, Latvija!” 
    17.novembrī Balvu sākumskolā norisinājās Latvijas 104.gadadienai veltīts koncerts “Daudz laimes, 
Latvija!”. Pasākums pulcēja visu Balvu sākumskolas saimi, lai kopīgā dejā, dziesmā, dzejā un rotaļā 
sveiktu savu dzimteni svētkos. 

   

     Pasākums sākās ar skolēnu pašpārvaldes 
vadītājas Anitas Langovskas un tautu deju kolektīva 
“Saulstariņi” dejotāju Kates Jermacānes un Hugo 
Ušacka uzrunu. Viņi aicināja aplūkot Latvijas 
dārgumus, kuri bija iešķetināti dzijas kamoliņos. 
Tika aplūkoti tādi dārgumi kā simboli, dziesmas, 
tautu dejas, latviešu tautas mīklas, mūzikas 
instrumenti, tradīcijas, svētki, daba, gadalaiki, 
dzimtais novads, mājas, ģimene un vienota tauta. 
Koncertu vadīja Latvijas nacionālais kukainis 
Divpunktu mārīte (6.b klases skolniece Elīza Anča) 
un Latvijas nacionālais putns Baltā cielava (5.d 
klases skolniece Marija Maslovska).  

     Pasākuma ietvaros uzstājās tautu deju kolektīvs 
“Saulstariņi” deju skolotājas Kristīnes Jermacānes 
vadībā. Dzejoļus izteiksmīgi skaitīja teātra un runas 
mākslas skolotājas Guntas Blaumas skolēni. Ar 
muzikālajiem priekšnesumiem priecēja 2.-4.klašu 
vokālais ansamblis, ko vada mūzikas skolotāja 
Gunta Ripa. Interešu izglītības pulciņa “Ritmo” 
skolēni priecēja ar skaistām dziesmām mūzikas 
instrumentu pavadījumā.  1.d un 2.d klases 
apvienotais koris ieskandināja koncertu ar dziesmu 
“Pasaule”. Skolēnus sagatavoja mūzikas skolotāja 
Inguna Blauma. Koncerta noslēgumā ieradās Balvu 
simbols Vilks (6.b klases skolniece Ieva Stepanova), 
kurš uzdeva dažus jautājumus par Balvu pilsētu. 
Baltā cielava, Divpunktu mārīte un Balvu Vilks 
koncerta noslēgumā kopā ar Balvu sākumskolas 
saimi kopīgi dziedāja dziesmu Latvijai. 

 
 

 

Paldies interešu izglītības pulciņu skolotājām par svētku sajūtu un skolēnu sagatavošanu koncertam! 

Daudz laimes, Latvija! 

 
 

Novembra profesiju konkurss ir noslēdzies 
     Novembra mēnesī Balvu sākumskolas 1.-6.klašu skolēni piedalījās profesiju konkursā, kura ietvaros 
izzināja sociālās un pilsoniskās mācību jomas profesijas. 
     1.-3.klašu skolēni domāja un rakstīja profesiju nosaukumus, ja vārda pirmais burts vai zilbe ir dota. 
Viņi iepazina tādas profesijas kā robežsargs, kinologs, žurnālists, pilots, tiesnesis, ugunsdzēsējs u.c. 4.-
6.klašu skolēni, lasot doto aprakstu un izpētot profesiju portālu www.profesijupasaule.lv, iepazina 
pilsoniskās un sociālās mācību jomas profesijas. Divdesmit veiksmīgākie pareizo atbilžu iesniedzēji 
saņēma pārsteiguma balviņas no konkursa organizatora. Aktīvākās bija 2.c, 4.b, 5.b un 6.b klases. 
     Paldies skolēniem par dalību konkursā! Iepazīsim dabaszinību jomas profesijas decembra profesiju 
konkursā! 

Karjeras konsultante Anita Langovska 

http://www.profesijupasaule.lv/
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Balvu sākumskola noslēdz  
sadarbības līgumu  

ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju 

     Balvu sākumskola un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir noslēgusi sadarbības  līgumu,  saskaņā 
ar kuru apņemas savstarpēji sadarboties dabas zinātņu un tehnoloģiju jomās (angliski tiek sauktas par 
STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics), turpmāk – STEM. 
     Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija apņemas piedalīties konkursu un olimpiāžu rīkošanā STEM jomā, 
interešu izglītības pulciņu organizēšanā STEM jomā, kā arī 2 reizes mācību gadā nodrošināt skolēnu 
mācību procesu STEM jomā RTA laboratorijās. 
     Savukārt Balvu sākumskola apņemas sadarboties, iesaistoties RTA radīto inovatīvo risinājumu 
izmēģināšanā, datu iegūšanas un analīzes procesā. 
     Nodarbības sākumskolēniem vadīs Ritvars Rēvalds, RTA Metālapstrādes un mehatronikas pētniecības 
centra inženieris, kurš sniegs konsultācijas skolēniem un skolotājiem, izvērtēs skolas materiālo bāzi, 
piedalīsies konkursu, olimpiāžu organizēšanā, nodrošinās mācību procesu vienu reizi mēnesī klātienē, 
piedāvās RTA inovatīvo risinājumu izmēģinājumus, sagatavos mācību materiālus un demonstrējumus 
datorikā un dizainā un tehnoloģijās, organizēs apmācība un kursus, uzņems skolēnus Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijā, organizēs nodarbības tiešsaistē OpenLabRoberta. 
 
 
 
 

Robotikas nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem 
     23. un 24.novembrī Balvu sākumskolā viesojās Viļakas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Namiņš” un Balvu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” audzēkņi, lai apgūtu pirmos soļus 
robotikas pasaulē direktores vietnieces Gunitas Pugejas vadībā. LegoWeDo2.0 ir viens no 
populārākajiem robotikas komplektiem Latvijā, no viena komplekta var izveidot modeļu neskaitāmas 
variācijas un tas ilgstoši saglabā bērnu interesi par robotiku.  Tai ir vienkārša programmēšanas valoda, 
kas viegli uztverama bērniem jau no 5 gadu vecuma bez priekšzināšanām programmēšanā. 
     Balvu sākumskolā mazie pirmsskolas izglītības 
iestāžu “zinātnieki” veidoja mini ventilatorus, 
mācījās ar dažādu programmēšanas valodas 
elementu palīdzību vadīt robotiņu darbību, lai tie 
grieztos ar dažādu ātrumu pretējos virzienos.  
Bērniem ļoti patika pievienot krāsu maiņu un 
mūzikas skaņas, kas robotiņu darbību veidoja tik 
aizraujošu. Arī radošā mini ventilatoru 
pārveidošana, izmantojot robotikas komplektu 
daudzās papilddetaļas, sagādāja daudz prieka un 
aizrautības. Kopīgi tika nolemts robotikas 
nodarbībās tikties arī 2.semestrī.  
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Dabaszinību jomas aktivitāte – konkurss 1.klašu skolēniem 
     Novembra beigās Balvu sākumskolā tika organizēta dabaszinību jomas aktivitāte – konkurss 1.klašu 
skolēniem. Skolēni pārbaudīja un apliecināja savas zināšanas un prasmes dabaszinībās, veicot dažādus 
uzdevumus par augiem, meža iemītniekiem, cilvēka ķermeņa daļām un uzvedību mežā.  

 

  Apkopojot rezultātus, pateicības diplomus par labāko sniegumu 
savā klasē saņēma:  
  1.a klasē - Sandis Truhanovs, Nikola Zujāne, Artūrs Grīns, Marks 
Keiselis. 
  1.b klasē - Denija Griestiņa, Annija Saidāne, Eva Logina, Adriāna 
Korlaša, Renāte Klija. 
  1.c klasē - Ģirts Kairišs, Andrejs Kaško, Anastasija Brosova. 
  1.d klasē - Anastasija Prosakova, Kaspars Melnacis, Elizabere 
Tavare, Amanda Strupka. 
     Šiem skolēniem tiek piedāvāta iespēja piedalīties Balvu novada 
sākumskolas mācību jomas dabaszinību konkursā “Izzini dabu” 
1.klasēm, kas notiks 2022.gada 9. decembrī plkst.10.00 Balvu 
sākumskolā. 

Paldies skolēniem par aktīvu dalību un skolotājām par atsaucību! 
 
 
 

Izteiksmīgās runas konkurss 
“Bērnu rakstniekam Samuilam Maršakam- 135” 

    30.novembrī Balvu sākumskola uzņēma ciemiņus no novada skolām, jo te notika Balvu novada 4., 5. un 
6.klašu skolēnu izteiksmīgās runas konkurss “Bērnu rakstniekam Samuilam Maršakam- 135”, ko organizēja 
krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodiskā apvienība, ko vada Balvu sākumskolas skolotāja Svetlana 
Pavlovska.  
     Konkursam sākoties, klātesošos sveica Balvu sākumskolas direktore Larisa Krištopanova, savukārt 5.b 
klases skolnieces Sofija un Natalija Teodorovičas iepazīstināja ar bērnu rakstnieka Samuila Maršaka 
biogrāfiju. 

     Konkursā izskanēja rindas no 
populārākajiem S.Maršaka dzejoļiem 
“Bagāža”, “Pieturzīmes”, “Balāde par 
karalisko sviestmaizi”, “Mana jautrā, 
skanīgā bumba”, “No kā baidījās Petja?” 
un daudziem citiem. Neskatoties uz savu 
satraukumu, dalībnieki uzmanīgi sekoja 
viens otra sniegumam, atsaucās un 
priecājās par interesantajiem dzejoļu 
sižetiem un humoristiskajām atskaņām. 

     
    Lepojamies, ka Balvu sākumskolas 5.b klases skolniece Beāte Igaune konkursā ieguva 1.vietu, bet 5.d 
klases skolniece Laura Ragovska saņēma Pateicību par piedalīšanos konkursā. 
 

Paldies visiem par ieguldīto darbu un dalību novada izteiksmīgās runas konkursā! 
 


