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Sveiks, Rudens Rūķi! 
     Balvu sākumskolā tradicionāli Miķeļdienu 
sagaidām ar izstādi no rudens dabas veltēm. 
     Šogad skolēni tika aicināti veidot telpiskus 
rūķus no dažādiem materiāliem. 
     Paldies visiem bērniem, skolotājiem, vecākiem 
un vecvecākiem, kuri radīja neparastus un 
interesantus darbus no rudens ražas veltēm- 
ķirbjiem un kabačiem, burkāniem un kāpostiem, 
rudens lapām un kastaņiem! 
     Rudens Rūķu izstāde priecēja ne tikai Balvu 
sākumskolas saimi, bet arī ciemiņus no Turcijas, 
Portugāles un Itālijas, kuri viesojās skolā.  
 
 
 
 

Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss „Mana zeme skaistā” 
     Balvu sākumskola lepojas ar saviem skolēniem, kuri piedalījās nodibinājuma „Zinātnes un inovācijas 
parks” projektā ”Mana zeme skaistā”. 
 

 

      Balvu sākumskola ir saņēmusi 15 foto 
gleznas, ienesot skolā Latvijas skaistumu caur 
skolēnu radošajiem darbiem, tā stiprinot 
piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, 
īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām 
atbilstošas radošās aktivitātes, jo skolēni 
fotografēja ar mobilajiem telefoniem un foto 
aparātiem. 
     Skolēni saņēma „Mana zeme skaistā” 
komandas Pateicības rakstus, bet 3 skolēni 
saņēma specbalvu- veikala „Elvi” maisiņus. 

 
 
 
 

http://balvusakumskola.lv/
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Panākumi Balvu novada skolēnu sporta spēlēs 
 
 

 

     22.septembrī notika Balvu novada skolēnu sporta spēlēs 
vieglatlētikas četrcīņā. 
     C grupā Balvu sākumskolas zēnu komanda izcīnīja 
3.vietu. Paldies sakām Leo Šaicānam, Robertam Adrianam 
Iļjinam, Aleksim Sadovņikovam, Reinim Loginam, Herbertam 
Prokofjevam, Viesturam Salmanim par Balvu sākumskolas 
goda aizstāvēšanu! Meiteņu komanda izcīnīja 4.vietu. 
Lepojamies ar Ievu Stepanovu, Elīzu Anču, Karīnu Duļko, 
Rēziju Ozolu! 
     5.oktobrī notika Balvu novada skolēnu sporta spēles 
vieglatlētikas krosa stafetēs. 
     D grupā Balvu sākumskolas komanda ieguva 1.vietu. 
Balvu sākumskolas godu šoreiz aizstāvēja Mairis Ančs, Jānis 
Zakss, Gvido Prokofjevs, Laura Zaksa, Amija Gibala, Lina 
Babkina. Lepojamies! Savukārt  C grupā tika izcīnīta 3.vieta.  
Komandā startēja Leo Šaicāns, Ričards Ivanovs, Roberts 
Adrians Iļjins, Ieva Stepanova, Luisa Marija Ūzuliņa, Simona 
Logina. 

Skolēnus sporta spēlēm gatavoja skolotājas Iveta Kacēna un Sarmīte Keisele. 
 
 
 
 

Tikšanās ar policisti Ruslanu Priedeslaipu 
     Viena no Balvu sākumskolas prioritātēm 2022./2023.m.g. ir nodrošināt drošību un psiholoģisko 
labklājību, tāpēc 5.oktobrī Balvu sākumskolā viesojās policiste Ruslana Priedeslaipa, kura tikās ar 6.a,b,c, 
5.a,b, 4.d klases skolēniem.  
     Katrā no šīm klasēm sarunas notika ar visu klasi kopumā un skolēniem bija iespēja izteikties un uzdot 
sev interesējošus jautājumus. Sarunā piedalījās skolas sociālais pedagogs Agnese Kuršinska. 
    Policiste R. Priedeslaipa runāja par šā brīža aktuālajām problēmām. Tika izrunātas tēmas par: 

• necenzētu vārdu lietošanu. Tas ir sīkais huligānisms un, uzrakstot iesniegumu, par to draud 
naudas sods, 

• emocionālo vardarbību – nevienam nav tiesības kādu apsaukāt vai aizskart ar vārdiem, 
• uzvedību skolā un ārpus tās, 
• žestu lietošanu, kas nav pieļaujami, 
• skolas iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu, 
• no cik gadiem iestājās administratīvā un kriminālā atbildība, 
• sīko huligānismu, 
• agresivitāti un aizskaršanu, 
• par video ievietošanu internetā, video sūtīšanu, par ko arī draud sods, 
• cieņu pret skolotājiem. 

     R.Priedeslaipa vairākkārt uzsvēra, ka nevienam nav tiesības aizskart otru. Uz skolu nākam iegūt 
zināšanas, ja pašam nav vēlme to darīt, tad netraucējam pārējiem. 
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Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības 

projekta  „Bilimi T@kipteyiz” („Seko zinātnei”) Latvijā 
     Laikā no 26. septembra līdz 30.septembrim Latvijā un Balvu sākumskolā viesojās Erasmus + projekta 
“Seko zinātnei” dalībnieki no Turcijas, Itālijas un Portugāles. 
     Šoreiz akcents tika likts uz tehnoloģiju aktivitātēm, dalīšanos pieredzē un jaunu prasmju apguvi tieši 
moderno tehnoloģiju jomā. 
     Projektā iesaistītajiem skolotājiem bija iespēja iepazīt Latvijas kultūru, dabu, tradīcijas un izglītības 
sistēmu. 
         Projekta ietvaros tika apmeklēts Rīgas Jauno tehniķu centrs, Siguldas Valsts ģimnāzija, Balvu 
vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, arī Balvu novada pašvaldība un Izglītības pārvalde. 
Skolotājiem tika rīkota meistarklase uzņēmumā „Amati Print”. 
     Erasmus+ projekta viesi apguva pirmos soļus Avatar veidošanā, Lego WeDo robotikas pamatos, kur no 
lego klucīšiem tika veidoti dažādi roboti un veidotas programmas uz datoriem, lai roboti var kustēties, 
griezties, piedalīties sacīkstēs.  
     Arī Balvu sākumskolas skolotājas dalījās savā pieredzē. Datorikas skolotāja Edīte Mača parādīja 
atklāto stundu, kur gan 4.b klases skolēni, gan arī projekta dalībnieki apguva attēlu veidošanu, 
izmantojot zīmēšanas lietotni.  
     Direktora vietniece Gunita Pugeja dalījās savā pieredzē ar Erasmus+ projekta skolotājiem, un viņas 
pavadībā, izmantojot planšetdatorus un Lego, tika uzbūvētas un programmētas vairākas sacīkšu 
mašīnītes. Katras valsts dalībnieki darbojās ar lielu interesi un labprāt arī rīkoja sacīkstes ar 
pagatavotajiem sacīkšu auto. 
     Darbs septembrī Balvu sākumskolas skolēniem un skolotājiem ir bijis intensīvs tieši projekta Erasmus+ 
projekta “Seko zinātnei” ideju realizācijā. Dažādās klašu grupās un dažādos priekšmetos tika pielāgotas 
un īstenotas 50 aktivitātes – 20 tehnoloģiju aktivitātes, 20 angļu valodas aktivitātes un 10 dabaszinību 
aktivitātes.  

  
     Pateicoties skolotājām A. Langovskai un D.Kravalei ir tapuši 3 video, kur ir aplūkojami skolēnu 
paveiktie darbiņi.  
     Paldies katram skolotājam, kas iesaistījās projekta aktivitātēs un padarīja skolēnu ikdienas darbu 
daudz aizraujošāku! 
     Ciemiņi no Turcijas, Itālijas un Portugāles ir sajūsmināti par mazo, bet skaisto Latviju, mierpilno un 
zaļo pilsētiņu Balvi, tīro un gaumīgi noformēto skolu un komunicēt gribošajiem un aktīvajiem Balvu 
sākumskolas skolēniem. 
     Nākamā un noslēdzošā vizīte ir paredzēta martā, Itālijā, kur tiks realizētas atlikušās aktivitātes – 
dažādu projektu īstenošana skolā. 

Projekta koordinatore Inga Bukša 
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BIIAC konsultatīvais atbalsts Balvu sākumskolā, gatavojoties akreditācijai 
    Šī gada 3.oktobrī Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālisti: BIIAC vadītāja, Olita Loseva, 
Balvu novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja Tamāra Rajecka un Speciālās 
pedagoģijas jomas koordinatore Sigita Loča sniedza konsultatīvo atbalstu Balvu sākumskolas 
administrācijai un atbalsta komandas pārstāvjiem pirms gaidāmās skolas akreditācijas. 
     Tika pārskatīti individuālie izglītības programmas apguves plāni izglītojamajiem ar speciālajām 
vajadzībām. Precizēti dažādi jautājumi par tiem. Šogad skolā pēc speciālās izglītības programmas ar 
mācīšanās traucējumiem mācās vienpadsmit izglītojamie. Šie bērni ir integrēti vispārizglītojošajās klasēs. 
Šim laikam aktuāla tēma bija arī izstrādātie individuālie izglītības programmas apguves plāni katram 
ukraiņu bēgļu bērnam, kas nonāks Latvijā, respektīvi, Balvu sākumskolā. Šajā mācību gadā skolā mācās 
divi bērni no Ukrainas. Izglītības iestāde informāciju par bērniem ievada arī Valsts izglītības informācijas 
sistēmā (VIIS), norādot apakšstatusu “Ukrainas civiliedzīvotājs”. Šos bērnus uzņem izglītības programmā 
viņa vecumam atbilstošā klasē, izstrādājot individuālo izglītības programmas apguves plānu un nosakot 
nepieciešamos atbalsta pasākumus (individuālās konsultācijas, atbalsta personāls, latviešu valodas 
apguve, ukraiņu valodas apguve (ja iespējams), logopēda, izglītības psihologa, sociālā pedagoga atbalsts) 
un tie atbilst šo bērnu personīgajām vajadzībām. 
    Šīs tikšanās ir ļoti būtiskas. Patstāvīgi mainās arī informācija par šīm tēmām, piemēram, 2022. gada 31. 
augustā www.visc.gov.lv mājas lapā tika papildināti metodiskie ieteikumi “Individuālo izglītības 
programmas apguves plāna sastādīšana un īstenošana”. Šajās tikšanās reizēs kopīgi tiek rasts kopsaucējs 
un piemērotākais risinājums, lai atbilstu visām Latvijas saistošo likumu normām un prasībām, un atbilstu 
katra bērna individuālajām vajadzībām. 

Balvu novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja Tamāra Rajecka 
 
 
 
 

Gada skolotājs 2022 
     10.oktobrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā tika sumināti Balvu novada Gada skolotāji 2022, starp 
viņiem Balvu sākumskolas skolotājas Gunta Blauma un Iveta Gabrāne, kuras balvu saņēma par  
profesionalitāti un inovācijām izglītības procesā.  
     Skolotājas ir tās, kuras Balvu sākumskolā profesionāli veic sadarbības inovācijas veicināšanu un labās 
prakses apmaiņu. 
     G.Blauma un I.Gabrāne Balvu sākumskolas 
un Balvu novada vārdu 2021./2022.m.g. 
„iznesa” ne vien Latgalē, bet arī Latvijā. 
Skolotāju sadarbība balstās uz Latgales, īpaši 
Balvu pilsētas un novada, aktualitāšu 
apzināšanu, uzsverot kultūras īpašo nozīmi 
plašākā kontekstā.  Skolotājas G. Blauma un 
I.Gabrāne atzīst: “Sadarbība vienmēr ir jauns 
izaicinājums, interesants darba process, un 
ļoti bieži gala rezultāts pārspēj gaidīto.” 
     Balvu par profesionalitāti un inovācijām 
izglītībā saņēma arī Balvu sākumskolas 
mūzikas skolotāja Inguna Blauma, ko balvai 
pieteica Bērzkalnes pirmsskolas izglītības 
iestāde. 
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Ekskursija uz Siguldu 
     Kad rudens krāso savu kažoku, ir laiks apskatīt krāšņo Latvijas dabu. Balvu sākumskolas 5.c un 5.d 
klase kopā ar klases audzinātājām Inetu Gargurni un Anitu Langovsku 5.oktobrī devās izzinošā ekskursijā 
uz Siguldu. 
     Skolēni apskatīja Livonijas ordeņa Siguldas pili. Bija 
iespējams uzkāpt pilsdrupu Dienvidu un Ziemeļu torņos, 
pastaigāties pa mūra sienām, izbaudīt senatnīguma auru 
un ainavas, kas paveras no torņa uz Gaujas senleju un 
pārējiem pilsētbūvniecības pieminekļa vēsturiskajiem 
centriem. Līdzās Livonijas ordeņa Siguldas pilij skolēni 
aplūkoja Siguldas Jauno pili. 
    Skolēni aktīvi iesaistījās divās radošās darbnīcās. Viena 
no tām bija “Spieķu darbnīca”, kur bērni izgatavoja katrs 
savu spieķīti, kas ir atpazīstamākais un senākais Siguldas 
simbols. Otra darbnīca bija “Ādas darbnīca”, kuras laikā 
skolēni izgatavoja katrs savu ādas rokassprādzi ar 
iegravētu rakstu. Ekskursijas ietvaros skolēni apmeklēja arī 
Gūtmaņa alu, kura ir lielākā ala Baltijā. Ekskursijas 
noslēgumā skolēni apmeklēja izklaides un atpūtas centru 
“Brīnumu mežs”, kur tika piedāvātas aktīvas un sportiskas 
aktivitātes. 

    

 
 

    Skolēni varēja izbaudīt Siguldas skaisto dabu rudenī, aplūkojot dabas skatus. Par atmiņu no ekskursijas 
skolēni nopirka sev suvenīrus un mazas dāvaniņas savām ģimenēm. 
 

Zelta rudens Valmierā 
     10.oktobrī 5.a un 5.b klases skolēni kopā ar audzinātājām Dinu Kravali un Ligitu Bukovsku Poli devās 
ekskursijā uz Valmieras pusi.  
     Vispirms devāmies uz Rūjienas saldējuma fabriku, kur noklausījāmies, kad šī rūpnīca radusies. 
Uzzinājām, no kādām sastāvdaļām un kā gatavo saldējumu. Tagad zinām, ka vispopulārākās šķirnes ir 
plombīra, rozīņu un šokolādes saldējumi. Visvairāk mums patika saldējuma degustācija, kad varējām 
nogaršot dažādu šķirņu saldējumus tik daudz, cik vien varējām apēst. 

 

     Pēc tam mēs devāmies uz Valmieras 
tehnikumu iepazīt iespējas, ko sniedz šī skola. 
Bija ļoti interesanti uzzināt, kā mācās vecāko 
klašu skolēni un kādas profesijas ir iespējams 
tur apgūt.  Daži no mums tagad apsver domu 
tur kādreiz turpināt mācības. Visinteresantākā 
bija praktiskā darbošanās, kad mums bija 
iespēja pamēģināt metināt ar datora un 
tehnoloģiju palīdzību, kas imitē metināšanas 
iekārtu.  
     Gaujas stāvo krastu Sajūtu parkā notika 
klašu saliedēšanas pasākums, kad mums bija 
iespēja izaicināt savi un iziet trasi „Taka 
kokos”. Lai veiksmīgi izietu trasi, nācās vienam 
otru iedrošināt un arī pārvarēt savas bailes no 
augstuma. Dažiem drosmīgajiem pat izdevās 
pārbraukt pāri Gaujai pa trosi. 

     Laika apstākļi mūs lutināja, saulīte spīdēja un varējām pilnībā izbaudīt zelta rudeni. Šīs burvīgās dienas 
noslēgumā pēc aktivitātēm svaigā gaisā mēs devāmies uz kafejnīcu Hesburger, kur atguvām dienas laikā 
iztērēto enerģiju. 
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Noķert vasaru aiz astes! 
     Tik nesen skolēni atkal uzsāka skolas gaitas! 
     Izrādās- mēnesis jau paskrējis. Oktobris klāt! Tik ļoti vēl ilgojamies pēc laika pavadīšanas dabā, saulītē, 
pēc spilgtiem iespaidiem, kādus biežāk piedzīvojam vasarā. Tāpēc nebija nekādu šaubu, ka dosimies 
vasarai pa pēdām 11.oktobrī uz Cēsīm. 4.a un 4.b klasēm un viņu audzinātājām Guntai Ripai un Ilonai 
Melnei šī diena zināmā mērā bija kā ugunskristības un sadraudzēšanās iespēja, jo tas mūsu pirmais 
kopīgais pasākums. Skolēniem līdz šim nav bijusi ekskursijas braucienu pieredze. 
     „Viduslaiku spēlēs” līdzās viens otram cīnījās, 
darbojās gan zēni, gan meitenes. Mums patika arī 
6.b klases meiteņu Elīzas, Ievas, Tīnas, Egitas 
līdzdalība stafetēs. Pilī, uzklausot gides stāstījumu, 
jautājumi un secinājumi liecināja par to, ka esam 
savas tautas patrioti. „Mēs arī cīnītos līdz 
beigām!”, uzsvēra Sandis un Selva. 
     „Vinnis un Mežezers” ražotnē noklausījāmies 
prezentāciju, izpētījām produktu pildīšanas 
procesu pudelēs, to sagatavošanu pārdošanai. 
Dzērienu degustācija bija noteicošā, lai katrs no 
mums saprastu, ko nopirksim ražotnes veikaliņā.  

     Rakšu Zoo mūs sagaidīja vesels bars brīvsolī pamukušu āžu, kazu, kazlēnu un aitu. Visi šie Zoo 
iemītnieki nepārprotami lika saprast, ka sagaida no mums pabarošanu. Neaizmirsām arī par citiem 
dzīvniekiem, kuri paklausīgi gaidīja savos aplokos. Batuts izraisīja vispārēju sajūsmu. 
     Pēc saturīgi pavadītas dienas skolas pavārīšu sagādātās pusdienas naski piepildīja mūsu punčus. 
Mājupceļā sapratām, ka šajā dienā ne tikai daudz uzzinājām, bet arī apguvām jaunas komunikācijas 
prasmes savā starpā un saskarsmē ar svešiem cilvēkiem sabiedriskās vietās. Ar nepacietību gaidīsim un 
plānosim nākamo ekskursiju! 

4.a, 4.b klases skolēni un audzinātājas 
 
 
 

Sadarbība ar Balvu novada muzeju 
    Oktobrī Balvu sākumskolas 3. a klases skolēni ar audzinātāju Kristīni Jermacāni, apgūstot sociālo zinību 
tematu "Fakti, viedokļi un formācijas avoti", apmeklēja Balvu novada muzeju. Skolēni piedalījās divās 
muzejpedagoģiskajās nodarbībās. Pirmajā nodarbībā "Kas muzejam vēderā?" skolēni tika iepazīstināti ar 
muzeju un muzeja galvenajām funkcijām. Kopīgi meklēja atbildes uz jautājumiem: "Kas ir muzejs?", "Kas 
ir krājums?", "Ko pēta muzejā?". 

      

     Otrajā nodarbībā "Pa lāča pēdām" bērni pēc norādēm 
devās meklēt pazudušo muzeja lāci. To meklējot, skolēni 
iepazini tuvāko apkārtni, klausījās teiku un iesaistījās dažādās 
izzinošās aktivitātēs. Noslēgumā bērnus Lāča dārzā sagaidīja 
pats muzeja lācis, kurš gāja kopīgās rotaļās un pārbaudīja, cik 
uzmanīgi klausītāji skolēni bija nodarbības laikā. 
      Paldies Balvu novada muzeja darbiniekiem par doto 
iespēju mācīties, kopā būt dabā, izzināt tuvāko apkārtni, gūt 
jaunas zināšanas un prasmes! 
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3.c klases  ekskursija 
     12.oktobrī 3.c klases skolēni ar savu klases audzinātāju Žannu Ivanovu un 5 vecākiem devās mācību 
ekskursijā.    
     Ekskursija sākās Gulbenes novada Litenē ar vēl neredzētu apskates objektu - „Pudeļu dārzu”. 
Apbrīnojām bijušās sporta skolotājas Annas Zīles izdomu un darba prieku. Visi kopā runājāmies un 
nofotografējāmies pie riteņa, kas ir arī Litenes simbols.  Šeit mūs sagaidīja un ļoti interesanti stāstīja 
Anna Zīle. Viņa parādīja, kā pati savām rokām ir izveidojusi 48 objektus, apmūrējusi vecus ābeļu celmus, 
izveidojusi ezīti, suņu būdu un citus.... Visinteresantākais bija 75 metrus garais labirints, kuru viņa 
veidoja divarpus gadus. Bērni ar lielu prieku nodarbojās ar dažādām sporta aktivitātēm.  
     Tad mēs ciemojāmies „Pusdārgakmeņu muzejā”. Interesants bija gida un muzeja vadītāja stāstījums 
un praktiskā darbošanās, parādot, kā slīpē pusdārgakmeņus.       

 

    Tālāk mūsu ceļš veda uz Gulbeni. Izglītojošais un interaktīvais 
centrs “Dzelzceļš un Tvaiks” atrodas Gulbenes dzelzceļa stacijā – 
vēsturiskā ēkā, kas ir Latvijas kultūrvēsturiskā un industriālā 
mantojuma attīstības liecība. Centrā skolēnus gaidīja ļoti 
daudzas interaktīvas ierīces, ar kuru palīdzību bērni varēja 
iepazīt dzelzceļa darbību, vēsturi un attīstību. Skolēni izmēģināja 
sevi vilces līdzekļa vadītāja lomā, iepazinās ar profesijām, kuras 
saistītas ar dzelzceļu, uzzināja par lokomotīvju attīstību un 
pasaulē modernāko un ātrāko vilcienu. Šis vilciens spēj sasniegt 
ātrumu 600 kilometrus stundā, un skolēni paši pamēģināja to 
vadīt interaktīvajā stendā. Bērniem bija iespēja izmēģināt, 
noskaidrot, pašiem saprast un redzēt, kā darbojas dīzeļdzinējs. 
Viņi iepazinās un uzzināja daudzas lietas, kas saistītas ar 
dzelzceļu. Skolēni ar interesi darbojās ar ierīcēm, palaida savu 
“sapņu lokomotīvi” ceļā. Ekskursija pa Izglītojošo interaktīvo 
centru "Dzelzceļš un Tvaiks” skolēniem ļoti patika. 

     Pa ceļam uz mājām viņi dalījās savos iespaidos, apsprieda interaktīvās spēles, kuras viņiem vislabāk 
iepatikās un palika atmiņā. 
 

Balvu sākumskolas 4.klašu skolēni uzsāk dalību  
matemātikas konkursā „Tik vai... Cik?” 

     Arī šogad Balvu sākumskolas 4.klašu skolēni piedalās Latvijas Universitātes Aivara Liepas Neklātienes 
matemātikas skolas (NMS) organizētajās matemātikas sacensībās “Tik vai… Cik?”. To mērķis ir veicināt 
skolēnu interesi par matemātiku, attīstīt matemātisko un loģisko domāšanu, radošumu un iemaņas 
nestandarta uzdevumu risināšanā. Sacensības notiek 4 kārtās: pirmās trīs kārtas tiek rīkotas skolās, 4. 
kārta tiek rīkota vairākos “centros”, kas tiek izvēlēti pēc ģeogrāfiskā novietojuma, vai Covid -19 
pandēmijas laikā attālināti.  

 

     Uzdevumus sacensībām sagatavo NMS. Pirmo trīs kārtu materiāli (uzdevumi, 
atbildes, norādes par vērtēšanu, tabula rezultātu ievadei) elektroniski tiek izsūtīti uz 
skolu, skolēnu darbus labo skolā, vadoties pēc norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. 
Skolēnu rezultātus ievada nosūtītajā tabulā un elektroniski nosūta uz Rīgu. NMS 
apkopo pirmo trīs kārtu rezultātus un izvirza dalībniekus 4. kārtai, ņemot vērā visās 
trīs kārtās kopā iegūto punktu summu. No katras skolas tiek izvirzīts vismaz viens 
dalībnieks dalībai 4. kārtā. Mācību gada noslēgumā tiek apbalvoti skolēni, kas 
uzrādījuši labākos rezultātus 4. kārtā vai visās četrās kārtās kopvērtējumā. 

     1.kārta Balvu sākumskolas skolēniem notika 12.oktobrī. Skolēni risināja dažādus uzdevumus, labākie 
rezultāti tika nosūtīti uz Rīgu. Matemātikas sacensību 2. kārta plānota šī gada 7.decembrī un 3.kārta – 
2023.gada 8.februārī. Lai mūsu skolēniem veicas! Paldies par darbu skolotājām Inai Kašai un Allai 
Jefimovai!  
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Skolēni izzina skolas mājaslapu 

     Oktobra mēnesī Balvu sākumskolas skolēni piedalījās konkursā “Balvu sākumskolas mājaslapa”. Katras 
klases uzdevums bija izpētīt Balvu sākumskolas mājaslapu un papildināt iesāktos teikumus ar pareizo 
atbildi par savu skolu. Konkursā piedalījās visas divdesmit četras klases. 
     Pētot Balvu sākumskolas mājaslapu, 1.-3.klašu skolēni izpētīja, kas ir Balvu sākumskolas himnas vārdu 
un mūzikas autors, kāds ir skolas avīzītes nosaukums, cik klases un klašu audzinātājas ir skolā, cik 
pedagogu strādā skolā 2022./2023.m.g..  Skolēni pētīja informāciju par skolas logo un vērtībām. 
     4.-6.klašu skolēni skolas mājaslapā kopīgi izpētīja skolas vēsturi, logo “Zīmulis ar plaukstošām lapām” 
simbolu nozīmi, kā arī uzzināja, kas ir logo autore. Skolēni pētīja skolas vīziju, kādam ir jābūt skolotājam, 
skolēnam, vecākam un skolai. 
     21.oktobrī klases, kuras bija pareizi aizpildījušas konkursa veidlapu, piedalījās izlozē. Veiksmīgākās 
klases saņēma balvu no konkursa organizatoriem. Paldies skolēniem par aktīvu dalību skolas 
mājaslapas izpētē! 
 
 

 Konstruē un programmē ar Lego WeDo! 
     No 2022. gada 8. oktobra līdz 23. oktobrim tiek organizēta Eiropas Savienības programmēšanas 
nedēļas iniciatīva, kuras mērķis ir iepazīstināt ikvienu ar programmēšanu un digitālo pratību interesantā 
un saistošā veidā. Iemācoties programmēt, mēs spējam labāk izprast strauji mainīgo pasauli ap mums, 
uzlabot savu izpratni par to, kā darbojas tehnoloģijas, un attīstīt prasmes un spējas, lai izpētītu jaunas 
idejas un radītu inovācijas. Šogad ES programmēšanas nedēļa iezīmē 10 gadus, kopš programmēšana 
tiek iekļauta mācību procesā visā Eiropā un ārpus tās. Eiropas Komisijas Komunikāciju tīklu, satura un 
tehnoloģiju ģenerāldirektors Roberto Viola atzīst: “Desmit gadu jubileja ir brīdis, lai pārdomātu progresu, 
un šo gadu laikā mēs esam pieredzējuši, ka ES programmēšanas nedēļa kļūst arvien jaudīgāka. 
Dalībnieku skaits katru gadu turpina ievērojami pieaugt, un tas, ka lielākā daļa pasākumu tagad notiek 
skolās, liecina, ka mūsu centieni dot skolotājiem iespēju iekļaut programmēšanu mācību procesā 
patiešām atmaksājas.” 
     Arī šogad no 12. oktobra līdz 21.oktobrim Balvu sākumskolas 1.-3. 
klašu skolēniem notika programmēšanas nodarbības direktores 
vietnieces Gunitas Pugejas vadībā. Programmēšanas nodarbības laikā, 
kas lieliski integrējās ar  Balvu sākumskolas karjeras aktivitātēm,  
skolēni iejutās mazo zinātnieku profesijā, mācījās būt precīzi, pacietīgi 
un pilnveidoja sadarbības prasmes pāros,  attīstīja radošo domāšanu, 
mācījās saprast lietu secību, atšķirt krāsas, ģeometriskās formas un 
skaitīt. Mazie zinātnieki veidoja dažādus robotiņus, izmantojot LEGO 
Education WeDo 2.0 robotikas komplektus. Sekojot shēmai 
planšetdatoros, skolēni soli pa solim pagatavoja mini modelīšus – 
1.klašu skolēni veidoja gaisa ventilatoru, 2.klašu skolēni – nelielu 
satelītu, bet 3.klašu skolēni – izpētes ceļotāju Milo.  

     Tad bērni mācījās apgūt vienkāršu izglītojošās robotikas konstruktora vizuālās (blokshēmu) 
programmēšanas valodu, programmējot mini robotiņa kustības ātrumu, virzienu un laiku, pievienojot arī 
dažādu krāsu maiņu un skaņas efektus.  Nodarbībai atvēlētā mācību stunda ātri pagāja aktīvā, radošā un 
aizraujošā darbībā. 
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Karjeras nedēļa "Manas superspējas. Mani talanti." 

     2022. gadā Karjeras nedēļa notika no 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē 
savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicināja ikvienu, īpaši skolēnus, 
izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas. 
      Balvu sākumskolā karjeras nedēļā 1.-6.klašu skolēniem tika plānotas daudzveidīgas aktivitātes ar 
mērķi izzināt savas intereses, dotības, talantus un iepazīties ar dažādām profesijām un viņu 
superspējām. 
      1.klašu skolēniem karjeras konsultante ar skolēnu pašpārvaldes 6.klašu skolēniem vadīja karjeras 
stundu “Manas superspējas. Talanti.” Skolēni skatījās multfilmu “Bings” un analizēja, kādi talanti bija 
saskatāmi multfilmas varoņiem. Veicot aktivitāti “Talanti man līdzās”, skolēni iepazinās, kādi var būt 
talanti, intereses un dotumi. Skolēni izvērtēja savas prasmes, intereses un dotumus, veicot uzdevumus 
darba lapā. Kopā ar talantīgajiem dzīvnieciņiem no Talantu šova skolēni veica vingrinājumus. 
     1.-3.klašu skolēni veidoja savu profesionāļa cepuri, izzināja dažādu profesiju prasmes. Skolēniem tika 
organizēts konkurss “Mana sapņu profesija”, kur bērni zīmēja savu sapņu profesiju. 4.-6.klašu skolēni 
skatījās video materiālu par nākotnes profesijām un veica radošu darbiņu. Katrs skolēns zīmēja savu 
nākotnes profesiju. Skolēnu zīmējumi būs skatāmi skolā pēc skolēnu brīvlaika.  
   4.-6.klašu skolēni piedalījās konkursā 
“Nākotnes profesijas”. Klasēm tika piedāvāta 
interaktīvā spēle “Kļūšu par profesionāli”, kur 
ikviens varēja iepazīties ar profesijām un izzināt 
viņu superspējas. 3.c klase apmeklēja Balvu 
Bērnu un jauniešu centra skaistumkopšanas 
speciālisti Intu Ozolu un iepazinās ar viņas darba 
ikdienu, prasmēm un darba pienākumiem. 6.b 
klase organizēja klases vakaru “Profesijas”, kur 
iejutās dažādu profesijas pārstāvju lomā. 5.d 
klases skolēni prezentēja sevi, pastāstot par 
savām interesēm, dotumiem un talantiem, 
vizuāli (foto un video) parādot pārējiem 
klasesbiedriem. Daži skolēni demonstrēja savu 
talantu, nospēlējot mūzikas instrumentu.  
    Noslēdzošā diena bija “Profesiju diena Balvu sākumskolā”, kur skolotāji un skolēni iejutās kāda 
profesionāļa lomā, pārģērbjoties un atdarinot šo speciālistu. Foto stūrītī “Karjeras nedēļa 2022” klases 
varēja nofotografēties. Paldies skolēniem un skolotājiem par dalību karjeras nedēļā! 

    Informāciju apkopoja: karjeras konsultante  Anita Langovska 
 
 

Balvu novada skolēnu sporta spēles volejbolā 
 

 

    18.oktobrī Balvu sākumskolas zēnu un meiteņu 
komandas piedalījās Balvu novada skolēnu sporta 
spēlēs volejbolā. Sacensības notika Viļakā. Visas 
komandas bija diezgan līdzvērtīgas, un cīņas bija 
spraigas un aizraujošas. Kopā bija 5 meiteņu un 5 
zēnu komandas. Sīvā konkurencē mūsu skolas gan 
meiteņu, gan zēnu komandas izcīnīja 3.vietas. 
Lepojamies ar mūsu sportistiem!  
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Balvu sākumskolas pedagogu kopsadarbības popularizēšana 
 Alūksnes novada vidusskolā 

     27.oktobrī Balvu sākumskolas skolotājas Gunta Blauma un Iveta Gabrāne piedalījās pieredzes 
apmaiņas seminārā Alūksnes novada vidusskolā. Skolotājas novadīja Alūksnes novada vizuālās mākslas 
un literatūras skolotājiem nodarbību "Video veidošana kā mācību darba forma radošās domāšanas 
prasmju apguvē", kā arī iepazīstināja ar saviem Labās prakses piemēriem „Čības stāsts’’ 4.klasei un   
„Reportāža” 6.klasei.  
   Alūksnes novada skolotājiem tika novadīts arī kopsadarbības stundas fragments. Skolotājas G.Blauma 
un I.Gabrāne iepazīstināja ar teātra un runas pulciņa paveikto darbu – video ‘’Daba latviešu autoru 
dzejā’’ un ar Patrīcijas Ivanovas radošo darbu „Sveču balle”. 
   Alūksnes novada skolotāji tika aicināti uz Balvu sākumskolu, lai dalītos ar saviem Labās prakses 
piemēriem. 
 

Mācīsimies šķirot atkritumus! 
     Balvu sākumskolas skolēniem attieksmi pret dabu un vidi, kurā paši 
dzīvojam, palīdz veidot skolā. 
     Aicinot skolēnus iesaistīties videi draudzīgajā atkritumu šķirošanā, 
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Pilsētvides serviss” ir 
uzstādījis iekštelpu atkritumu šķirošanas konteinerus Balvu 
sākumskolas 2. un 3.stāvā. Tas, ko cilvēks jau bērnībā iemācās darīt 
savā ikdienā, visdrīzāk paliek kā labs ieradums visa mūža garumā.  
     Mācoties pareizi šķirot atkritumus, bērni savas zināšanas un 
pieredzi noteikti nodos tālāk saviem vecākiem, tā soli pa solim 
paplašinot to cilvēku loku, kuriem atkritumu šķirošana nebūs sveša 
lieta. 
     Lai atkritumu šķirošana nebūtu apgrūtinājums, bet gan ierasta 
lieta, kas nesagādā raizes! 

 

 

 
 

Informācija par valsts pārbaudes darbiem 3., 6. klasēm 
   27.oktobrī Valsts izglītības satura centrs 
(VISC) organizēja papildus semināru 
izglītības pārvalžu speciālistiem, kurā tika 
sniegta aktualizēta informācija par valsts 
pārbaudes darbu norisi 2022./2023. 
mācību gadā. 
    Lai diagnosticētu skolēnu zināšanas un 
prasmes, Balvu sākumskolā 
diagnosticējošie darbi 3., 6. klasēs tiks 
veikti. Sekosim informācijai VISC vietnē 
https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-
parbaudes-darbi  
     Informācija par valsts pārbaudes 
darbiem 3., 6. klasēs iepriekšējos mācību 
gados ir pieejama VISC mājaslapā. 

  

     Valsts pārbaudes darbu programmas - https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-
programmas  
     Valsts pārbaudes darbu uzdevumi (sākot ar 2008./2009.m.g.) - https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-
parbaudes-darbu-uzdevumi  

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi
https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi
https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-programmas
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-uzdevumi
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Aicinām iepazīties ar skolas mājaslapu  http://balvusakumskola.lv/   
 

Par skolu – Balvu sākumskolas pašvērtējuma ziņojums. Iekšēji normatīvie akti. Dibinātāja noteikties 
sasniedzamie rezultāti izglītības programmu īstenošanai 2022.-2025.gadam. 
Mācības – Balvu sākumskolas stundu saraksts 2022./23.mācību gadam  
Balvu sākumskolas fakultatīvo nodarbību saraksts 2022./2023.mācību gadam 
Balvu sākumskolas skolotāju konsultāciju saraksts 2022./2023.mācību gadam 
Balvu sākumskolas interešu pulciņu darba laiki 2022./2023.mācību gadam 
Vecākiem - Skolas avīze 
 

Balvu sākumskolas skolēni iesaistās projektā „Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā. Profilaktiskie 

pasākumi sirds un asinsvadu slimību riska mazināšanai” 
     Balvu sākumskola s skolotāji un skolēni priecājas, ka ir iespēja projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai Balvu novadā” ietvaros darboties kopā ar fizioterapeitu Oskaru Kliju. Fizioterapeits 
ar skolēniem darbojas gan sporta un veselības stundu ietvaros, gan koriģējošās vingrošanas nodarbībās. 
     Pats svarīgākais, ko fizioterapija iemāca, kā ikviens var palīdzēt sev pats un atgūt ticību saviem 
spēkiem un spējām. 
 

Seminārs vecākiem un skolotājiem 
      Aicinām skolotājus un vecākus piedalīties biedrības „Esi brīvs!” organizētajā seminārā 30.novembrī 
plkst. 18.00 – 19.00 Zoom platformā. Semināra pieslēgšanās saite tiks nosūtīta vecākiem un skolotājiem 
e-klasē iepriekš.   

 
 
 

http://balvusakumskola.lv/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aYxanBC9tWZRqe-8Jb09FloTTO0IEerX/edit#gid=1964626405
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PWqLDCId1IK6KaRGhsIK1vAKpuzLEegB/edit#gid=1980064399
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aZOT5TNxPXd_QJoT3qBE-l1P9zRxMfnQ/edit#gid=786196637
https://docs.google.com/document/d/1lIYO3ah37gwFQdhmaeFd0mDxIlPLi0_3/edit

