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 Sveika atkal, mana skola! 
 

     1.septembris Balvu sākumskolas skolēniem, īpaši 74 pirmklasniekiem, bija īpašs, jo pēc vasaras atkal 
skanēja skolas zvans, kas klātesošos aicināja uz pirmo stundu. 
     Zinību dienas svinīgā 
pasākuma ievadvārdus teica 1.b 
klases skolēns Regnārs, 6.c klases 
skolniece Ketrīna un viņu 
mamma Eva Smirnova. 
1.septembra svētkos skolēnus, 
viņu vecākus, vecvecākus un 
skolotājus sveica Balvu 
sākumskolas direktore Larisa 
Krištopanova, skolēnu 
pašpārvaldes prezidents, 2.b 
klases skolnieks Rinalds Ķerģis, 
mācītāji Mārtiņš Vaickovskis un 
Guntis Brūvers, ciemiņi Līga 
Kozlovska, Aija Mežale un Jānis 
Trupovnieks.  
     Pasākumā ciemojās arī Meža 
skolas direktors Āpsis un mācību 
pārzine Žagata, kuri pārbaudīja 
klātesošo zināšanas un gaidas, 
uzsākot jauno mācību cēlienu.  

Balvu sākumskolas saime sveic jaunajā 2022./2023.m.g. 
 un novēl interesantus atklājumus, pozitīvas emocijas,  

pacietību un labas sekmes! 
Lai mums visiem piedzīvojumiem bagāts 2022./2023.m.g.! 

 
 
 
 
 

http://balvusakumskola.lv/
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  Izglītības portāla Uzdevumi.lv Atzinība 

       

    
   2022.gada augusta beigās Balvu sākumskola saņēma izglītības 
portāla Uzdevumi.lv Atzinību par aktīvu portāla iespēju izmantošanu 
un mācību procesa modernizēšanu. Uzdevumi.lv ir lielākais izglītības 
portāls Latvijā - lielisks palīgs skolēniem, skolotājiem un vecākiem.   
     2021./2022.m.g. Uzdevumi.lv portālā mūsu skolēni ir atrisinājuši 
50 1825 uzdevumus un skolotāji ir uzdevuši 70 pārbaudes darbus. 
Paldies skolēniem un skolotājiem par aktivitāti!  

 

 

Adaptācijas diena “Es un mana klase kā daļa no skolas. Vērtības” 
     2.septembrī Balvu sākumskolā norisinājās Adaptācijas diena “Es un 
mana klase kā daļa no skolas. Vērtības”. Katra klase atsevišķi gan 
pārrunāja, gan izstrādāja savas klases iekšējās kārtības noteikumus. 
Skolēni tika iepazīstināti ar pienākumiem, noteikumiem klasē, skolas 
teritorijā, starpbrīdī, garderobē, ēdamzālē un gaitenī. Skolēniem tika 
atgādināts par skolas vīziju, misiju, simboliem un skolas mājas lapas 
www.balvusakumskola.lv iespējām. Klases stundā skolēni kopā ar 
skolotājiem runāja par Balvu sākumskolas vērtībām: atbildību, 
sadarbību un piederību.  
      Skolēni un klašu audzinātājas izvirzīja savas klases desmit 
svarīgākās vērtības, kuras ir jāizkopj katram no mums. Klasēs tapa 
plakāts “Manas klases vērtības”, uz kura ir attēlota katra skolēna 
vizuāli noformēta papīra plaukstiņa un klases svarīgākās vērtības. 
Svarīgākās vērtības, kuras ir jāizkopj ikvienam, ir atbildība, centība, 
drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, 
solidaritāte, taisnīgums un tolerance. Paveicot kaut vai sīkāko 
darbiņu, kas vairo prieku sev un citiem, mēs esam gan atbildīgi, gan 
patriotiski, un tas ir arī mūsu katra gods.  

 

Domā par savu un citu drošību -  
      tā 2.septembrī Balvu sākumskolas skolēnus uzrunāja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu 
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektores Ruslana Priedeslaipa un Megija Bukša. 

 

     Inspektores atgādināja par ceļu uz drošu satiksmi, īpaši uzsverot 
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, noteikumus un drošību 
velosipēdistiem. 
     Skolēni tika aicināti lietot drošības jostas un atstarojošus 
elementus diennakts tumšajā laikā. Inspektores atgādināja, ka 
pārvietoties ar skrejriteni var tikai no 14 gadiem. 
     Tika pārrunāti arī ar smēķēšanu saistīti pārkāpumi. 
     Inspektores uzsvēra Bērnu tiesību aizsardzības likumā rakstīto, ka 
bērnu uzturēšanās sabiedriskā vietā bez vecāku klātbūtnes no plkst. 
22.00 līdz plkst. 6.00 nav pieļaujama.  
     Skolēni tika aicināti sniegt palīdzību un būt draudzīgiem, uzsverot 
tos pienākumus un tiesības, kas viņiem jāievēro skolā. 
  Inspektores aicināja izrādīt cieņu vienam pret otru, cienīt Latvijas 
valsti un valodu, kā arī nepieļaut vardarbību. 

http://www.balvusakumskola.lv/
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Tiešsaistes tikšanās ar Balvu sākumskolas medmāsu Ligitu Zakarīti 
     2.septembrī Balvu sākumskolas 1.-6. klašu skolēni piedalījās Zoom tikšanās stundā, kuru vadīja 
skolas medmāsa Ligita Zakarīte.  
     Viņa pastāstīja, ka ļoti svarīgi regulāri rokas ir 
mazgāt ar ziepēm, kas palīdz nomazgāt ne tikai 
redzamos netīrumus, bet arī mikrobus. Medmāsa 
stāstīja, kad un kā pareizi jāmazgā rokas - pēc tualetes 
apmeklējuma, pirms ēšanas un ēst gatavošanas, pēc 
deguna šņaukšanas, klepošanas vai šķaudīšanas, 
atgriežoties mājās, pēc pieskaršanās dzīvniekiem u.c. 
gadījumos. Svarīgi ir rūpīgi tīrīt zobus vismaz divas 
reizes dienā. Lai mati būtu tīri un skaisti, jārūpējas ne 
tikai par matu, bet arī par galvas ādas tīrību, it īpaši 
pēc aktīvām sporta nodarbībām. Tā kā skolēni daudz 
laika pavada, izmantojot telefonu vai datoru, tad 
medmāsa sniedza dažādus ieteikumus acu veselības 
saglabāšanai un vingrinājumus acīm.      

     Tiešsaistes stundā skolēni arī noskatījās video par personīgo higiēnu, roku mazgāšanu un acu 
vingrinājumiem. 

Skolas medmāsa un skolas vadība aicina skolēnus, skolotājus un darbiniekus 
īpaši rūpīgi ievērot higiēnas prasības, vēl cītīgāk kā citkārt mazgāt rokas un regulāri vēdināt telpas! 

 

 

 

Balvu sākumskolas dalība Skola2030 izglītības konferencē  
“Mākslai ir nozīme!” 

     Šī gada 16. un 17. augustā Balvu sākumskolas skolotājas Iveta Gabrāne un Gunta Blauma piedalījās 
Skola2030 izglītības konferencē “Mākslai ir nozīme!” Liepājā.  
      Konferences mērķis bija apzināt aktualitātes kultūras un mākslas izglītībā – tās saturā, metodikā, 
vērtēšanā, aktualizēt mijiedarbību ar citām mācību jomām, kā arī uzsvērt kultūras un mākslas īpašo 
nozīmi plašākā kontekstā.  

 

     Konferences pirmajā dienā skolotājas dalījās ar savu 
pieredzes stāstu “Video veidošana kā mācību darba 
forma radošās domāšanas prasmju apguvē mācību 
uzdevumos “Manas čības piedzīvojums” un 
“Reportāža””. 
     Skolotājas Iveta Gabrāne un Gunta Blauma dalījās 
pieredzē, kā atspoguļojas divu mācību priekšmetu 
pedagogu sadarbība, starpdisciplinaritāte, projekta 
darba metode, diferencēta un individuāla pieeja 
mācībām.  
    Kā atzīst skolotājas: “Sadarbība vienmēr ir jauns 
izaicinājums, interesants darba process, un ļoti bieži 
gala rezultāts pārspēj gaidīto”. Otrajā dienā skolotājas 
apmeklēja meistarklases. 

     Gunta Blauma un Iveta Gabrāne izsaka sirsnīgus pateicības vārdus saviem skolēniem un viņu 
vecākiem, kuri pieņēma jaunus izaicinājumus. 
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 Ar jaunu spēku un enerģiju Erasmus+ programmas 
2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekta „Bilimi 

T@kipteyiz” („Seko zinātnei”) aktivitātēs 
     Ātriem soļiem, karstas svelmes pavadīts, ir pienācis skolas laiks. Septembra mēnesis Balvu 
sākumskolā ir iesācies ar jaunām aktivitātēm, ko īstenojam projekta Erasmus + ietvaros. Tā kā projekta 
tēma ir “Seko zinātnei”, tas liek rosīties un būt acīgiem, dzirdīgiem un jūtīgiem pret dažādiem 
jauninājumiem pasaulē un izglītībā. 
     Jau šobrīd lielākā daļa sākumskolas skolnieku 
un skolotāju ir iesaistīti aktīvā darbībā, lai 
realizētu gan angļu valodas, gan tehnoloģiju, gan 
arī dabaszinību idejas dažādās mācību stundās. 
Angļu valodas aktivitātes ir izstrādājuši itāļu 
partneri, dabaszinību aktivitātes – portugāļi, bet 
mēs varam lepoties ar savām 20 aktivitātēm tieši 
tehnoloģiju jomā. Visas projektā iesaistītās valstis 
– Latvija, Itālija, Portugāle un Turcija, šobrīd 
realizē un pielāgo izstrādātās aktivitātes savās 
skolās. 
    Dabaszinību ietvaros tiek vērots mēness, putnu 
spalvas, lapu krāšņums rudenī, gaisa un augsnes 
īpašības.  
     Caur tehnoloģiju aktivitātēm skolēniem ir iespēja iemācīties darboties ar kodēšanu, 
programmēšanu, robotikas elementiem, algoritmiem un skreču. 
     Angļu valodas aktivitātes ir saistītas ar jaunu mācīšanās platformu iepazīšanu caur vēstures, 
literatūras un dabas aizsardzības tēmām. Pašiem jaunākajiem skolēniem ir iespēja izveidot savu pirmo 
vārdnīcu. 
       Septembra beigās, no 25.septembra līdz 1.oktobrim projekta dalībnieki no Itālijas, Portugāles un 
Turcijas viesosies pie mums Latvijā, Balvos un sākumskolā. Gaidīsim ar nepacietību! 

Projekta koordinatore Inga Bukša 
 

Pirmā skolēnu pašpārvaldes sanāksme 
     8.septembrī Balvu sākumskolā notika pirmā skolēnu pašpārvaldes sanāksme, kuras laikā 1.-6.klašu 
skolēni tika iepazīstināti ar pašpārvaldes reglamentu, darbības mērķi un galvenajiem uzdevumiem, kā arī 
ar viņu pienākumiem un tiesībām. 
     Skolas pašpārvaldes prezidents Rinalds Ķerģis un skolēni aktīvi izteica savus priekšlikumus, 
ierosinājumus un idejas 2022./2023.mācību gada ārpusstundu pasākumu un aktivitāšu plānošanā. 
Pašpārvaldes vadītāja Anita Langovska skolēnus iepazīstināja ar ierosinājumu un priekšlikumu kastīti, 
kura atrodas 1.stāvā, kā arī ar karjeras izglītības stendu, kur regulāri tiks pievienota aktuālā informācija, 
pasākumi, konkursi u.c. aktivitātes. Līdz š.g. 14.septembrim Balvu sākumskolas 1.-3.klašu skolēni var 
piedalīties konkursā “Profesijas un amati manā skolā”, bet 4.-6.klašu skolēniem tiek piedāvāts konkurss 
“Sporta un veselības jomas profesijas”. 
     Turpinās darbs pie skolēnu pašpārvaldes telpas labiekārtošanas. Pavisam drīz pašpārvaldes aktīvie 
skolēni labiekārtos savu telpu, kur turpmāk notiks sapulces un tikšanās reizes. Lai skolēnu pašpārvaldei 
izdodas realizēt savas ieceres! 

 Informāciju sagatavoja Balvu sākumskolas skolēnu pašpārvaldes vadītāja Anita Langovska 
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Izglītojošs pasākums 1.-2.klašu skolēniem 
 "Ja tu robots neesi, atceries dzert ūdeni!" 

     Lai veicinātu bērnu izpratni par dzeramā ūdens nozīmību un veicinātu veselīgu ūdens lietošanas 
paradumu ieviešanu un stiprināšanu ikdienā, 12.septembrī Balvu sākumskola kā Veselību veicinoša 
izglītības iestāde sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) 1.-2.klašu skolēnus iesaistīja 
izglītojošā pasākumā “Ja Tu robots neesi, atceries dzert ūdeni!”. 
     Pasākuma ietvaros interaktīvu un aizraujošu 
uzdevumu veidā pasākuma vadītāji- robots Pats un 
dārznieks Dario iepazīstināja skolēnus ar tādām tēmām 
kā ūdens loma cilvēka organismā, ieguvumi no tā 
pietiekamas uzņemšanas, nepietiekamas ūdens 
uzņemšanas un pārmērīgas saldināto dzērienu lietošanas 
negatīvajām sekām. Praktiski darbojoties, tika rasti 
risinājumi, kā veicināt regulāru ūdens dzeršanu ikdienā. 
Skolēni paši veidoja veselīga ogu un augļu dzēriena 
recepti, pārrunāja, kāpēc ir jādzer ūdens un kādu labumu 
tas dod veselībai. Visi kopā veica eksperimentu ar ūdeni 
un papīra puķītēm. Katrā puķītē, kura ūdeni uzplauka, 
bija vērtīgs ieteikums, ja ikdienā dzersi ūdeni: Tev būs 
labāks noskaņojums! Tev būs vieglāk izturēt karstumu! 
Tev būs vieglāk kustēties! Tev būs vieglāk domāt! 
Pasākuma nobeigumā robots Pats un dārznieks Dario 
atgādināja pieaugušajiem un bērniem: “Regulāri dzeriet 
ūdeni!”  

 

Rudens- pārgājienu laiks 
     15. septembra rītā Balvu sākumskolas 3.a klases skolēni ar audzinātāju Kristīni Jermacāni devās 
pārgājienā. Mūsu pārgājiena mērķis bija apskatīt dažādas dabas teritorijas, jo dabaszinību stundās šobrīd 
to mācāmies, kā arī saliedēt klases kolektīvu. Mūsu izvēlētais gala mērķis bija Balvu Vecais parks. Pa 
ceļam ejot, atpazinām dažādu koku sugas, tālumā aplūkojām mežus un kopīgi atcerējāmies, kā tie 
iedalās. 

 

     Kad bijām nonākuši Vecajā parkā, skolēnu uzdevums 
bija kokos atrast krāsainas lentītes. Tā mēs sadalījāmies 
5 komandās, lai varētu sākt foto orientēšanos. 
Orientējoties skolēni iepazina Balvu Vecā parka 
teritoriju, katrā kontrolpunktā atrodot paslēpto 
burtiņu. Orientēšanās noslēgumā katra komanda no 
atrastajiem burtiem salika vārdu – PĀRGĀJIENS. 
     Pēc aktīvā uzdevuma kopīgi ugunskurā cepām 
desiņas un zefīrus, kas klasesbiedru lokā garšoja daudz 
labāk nekā mājās. 
    Kad bijām kārtīgi izspēlējušies un garšīgi 
pamielojušies, ezera krastā mūs sagaidīja plosts 
“Vilnītis,” kurš izvizināja pa Balvu ezeru. Katrs varēja 
uzlikt galvā kapteiņa cepuri un iejusties viņa vietā pie 
plosta stūres rata. Brauciena laikā baudījām pilsētas un 
ezera skaistumu. Plosta kapteinis ļāva arī ielūkoties 
tālskatī, kur ezera krastus varēja redzēt kā uz delnas. 

       Mums šī diena bija prieka un enerģijas piepildīta. Esam gatavi ar pilnu jaudu uzsākt jauno mācību 
gadu! 
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Pirmais profesiju konkurss ir noslēdzies 
     Balvu sākumskolas pašpārvalde septembra sākumā izsludināja konkursu 1.-3.klašu skolēniem 
“Profesijas un amati manā skolā” un 4.-6.klašu skolēniem “Sporta un veselības jomas profesijas”. 
Konkurss norisinājās līdz 14.septembrim. Pavisam piedalījās 82 Balvu sākumskolas skolēni: 1.-3.klašu 
grupā- 46, bet 4.-6.klašu grupā-36 skolēni. 
     1.-3.klašu skolēniem bija jāuzraksta 10 profesijas un amati, kas strādā Balvu 
sākumskolā. Pirmais profesijas burts bija dots. Skolēni rakstīja tādas profesijas 
kā skolotāja, direktore, lietvedis, apkopēja, dežurants, psihologs, pavārs u.c. Tā 
kā septembris mūsu skolā ir sporta un veselības jomas mēnesis, tad 4.-6.klašu 
skolēniem burtu režģī bija jāatrod 10 ar sportu un veselību saistītas profesijas: 
fizioterapeits, optometrists, sporta ārsts, zobuārsts, ķirurgs, zobu higiēnists, 
podologs jeb pēdu speciālists, kardiologs, dermatologs un sporta skolotāja. 
Katra konkursa veidlapa tika izvērtēta, un pareizo atbilžu dalībnieki piedalījās 
izlozē. 16.septembrī skolas aktu zālē notika konkursa izloze. Uz izlozi pulcējās 
skolas direktore Larisa Krištopanova, skolēnu pašpārvaldes prezidents Rinalds 
Ķerģis un skolēns no katras klases. Skolas prezidents izlozēja desmit laimīgos no   
1.-3.klašu un desmit no 4.-6.klašu grupas. Skolēni saņēma pārsteiguma balvas no konkursa 
organizatoriem. Noslēgumā tika apbalvotas aktīvākās klases, kuras piedalījās konkursā: 1.-3.klašu grupā 
aktīvākās klases bija 3.a un 3.c klases, bet 4.-6.klašu grupā- 6.d klase. 
     Paldies skolēniem par dalību konkursos! Gaidām oktobri, kad skolā tiks izsludināts jauns profesiju 
konkurss! Skolēnu pašpārvalde aicina skolēnus būt aktīviem un piedalīties konkursos! 

Informāciju sagatavoja Balvu sākumskolas skolēnu pašpārvaldes vadītāja Anita Langovska 
 

Meža ekspedīcija 
     15.septembrī Balvu sākumskolas 6.klases devās mācību ekskursijā uz Rēzeknes novada Janopoli. 
Ekskursiju organizēja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs un AS "Latvijas Valsts meži". 

 

     Mežā skolēni izzināja šādas tematiskās pieturas: 
1. Iepazīstam meža zinātni - kas ir selekcija, kā izvēlēties 
sēklas kokus, cik skāba ir meža augsne un kā ātrāk 
izaudzēt augstvērtīgu mežu? 
2. Skaitām kokus - kā aprēķināt koku skaitu hektārā un 
kā noteikt, vai mežs ir veiksmīgi atjaunots? 
3. Kopjam jaunaudzes - cik ātri aug mežs, kāpēc mežs ir 
jākopj un kā to darīt? 
4. Retinām mežu - ko iegūstam no meža retināšanas un 
kā izvēlēties "vinnētājus un zaudētājus"? 

5. Mērām koku augstumu - kā precīzi noteikt augstumu augošam kokam ar vienkāršiem paņēmieniem, 
izmantojot matemātiku? 
6. Aizsargājam mežu - kā nodrošinām dabas daudzveidību mežā un kā aizsargājam mežu no dažādiem 
postījumiem? 
7. Atklājam koksnes produktus - kur ikdienā lietojam koksni un vai koksnes produkti var aizstāt naftas 
produktus? 
8. Atpūšamies dabā - kas ir dabai draudzīga atpūta un kādas vēl cilvēku darbības ietekmē meža ainavu? 
9. Būvējam zaļi - vai no koka var uzbūvēt debesskrāpi un kā uzbūvēt koka tiltu bez naglām? 
10. Nosakām koku vecumu - kā noteikt vecumu augošiem kokiem, ko stāsta koku gadskārtas un kā 
pieņemt lēmumu par laiku ražas novākšanai? 
     Uzzinājām, ka mežā strādā 300 dažādu profesiju darbinieki. Ekskursijas noslēgumā notika drona 
demonstrējumi. Mājupceļā apmeklējām ēstuvi Hesburger, nobaudījām sev tīkamu maltīti un dzērienus. 
Diena bija izdevusies! Paldies vārdi AS ‘’Latvijas Valsts meži ‘’darbiniekiem par jauko uzņemšanu! 

Pateicamies vecākiem par finansiālo atbalstu! 
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LNB Skaļās lasīšanas sacensības finālu Rīgā pārstāv Rasa Servidova! 
     Sestdien, 24. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē norisinājās Skaļās lasīšanas 
sacensību fināls, kurš notiek jau 6.gadu pēc kārtas. 
     Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības ir konkurss 11-12 gadus veciem 5.-6. klašu skolēniem, kura 
rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions.  Konkurss notiek trīs posmos – sacensības skolā vai vietējā 
bibliotēkā, reģionālais fināls un valsts fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sacensību mērķis ir 
pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi 
par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. 
     Sacensības vērtēja tiesnešu komanda – dzejniece Ērika Bērziņa, jauniešu medijpratības trenere Ella 
Hermansone, auto žurnālists Pauls Timrots, literārā aģente Santa Raciņa no apgāda "Zvaigzne ABC" un 
LNB Attīstības departamenta direktore Katrīna Kukaine.  
 

 

      Starp 30 reģionālajiem lasīšanas čempioniem no visas 
Latvijas Balvu reģionu  veiksmīgi un pārliecinoši pārstāvēja 
Balvu sākumskolas 6. klases skolniece Rasa Servidova. 
Viņa uzstājās ar M. Gūtmanes grāmatas “Minkāns” 
fragmenta lasījumu. Rasa par lasīšanu saka: „Atverot 
grāmatu, sākas lasīšanas piedzīvojums, kas attīsta iztēli un 
bagātina cilvēku. Lasīšana ir  intelekta un fantāzijas avots. 
Vislabākais veids, kā pavadīt brīvo laiku, ir lasīt grāmatas!” 
Rasa bija arī to lasītāju skaitā, kas uz skatuves kāpa vēlreiz, 
jo viņai par savu izjusto un aizraujošo lasījumu tika 
piešķirta veicināšanas balviņa no žurnāla “Astes”. 

    Jāpiekrīt 2021. gada Latvijas čempionei lasīšanā Helmai Elvīrai Križevicai no Rīgas, kura, uzrunājot visus 
lasītājus, teica:  „Prieks, ka jūs, lasītāji, esat tik daudz! Jūs visi esat uzvarētāji, jo lasāt un esat šeit!” 

Paldies Rasas vecākiem un skolotājai Guntai Blaumai! 
LNB Skaļās lasīšanas reģionālā kuratore Ligita Pušpure 

 

 

PII „Sienāzītis” pūcēni Balvu sākumskolā 
     26.septembrī Balvu sākumskolā viesojās PII 
„Sienāzītis” pūcēni, kuri nākamajā mācību gadā uzsāks 
te savas pirmās skolas gaitas. 
     Bērni ar interesi apskatīja skolas un muzeja telpas, 
labprāt sēdēja skolas solos,  izmēģināja spēles gaiteņos, 
kā arī apbrīnoja lego robotiņa – vējdzirnavu darbību.  
     Neizpalika arī auguma mērīšana un futbola spēle ar 
sestklasniekiem. 
     Tiekoties ar Balvu sākumskolas 1.klašu skolēniem, 
neizpalika jautājums: „Vai skolā grūti mācīties?”, uz ko 
pirmīši pārliecinoši atbildēja-  NĒ.  
     Pūcēni, Balvu sākumskola gaida jūs atkal oktobrī, lai 
kopā gūtu pirmās zināšanas robotikā! 
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Balvu sākumskolas skolotāja Gunta Blauma-  
Nikodema Rancāna balvas ieguvēja 

    Godinot vienu no izcilākajiem skolotājiem Nikodemu Rancānu, 25.septembrī Balvu Kultūras un atpūtas  
centrā notika Nikodema Rancāna balvas pasniegšana Latgales izcilākajiem pedagogiem. Starp viņiem arī 
Balvu sākumskolas skolotāja Gunta Blauma, kura saņēma balvu nominācijā par radošu un psiholoģiski 
atbalstošu pieeju mācību procesa organizēšanā. 
     Skolotāju Guntu Blaumu konkursam 
pieteica 6.d klases skolnieks Elvis Laurens  
un viņa māmiņa Anita. Par savu skolotāju 
Elvis saka: „Skolotāja Gunta ir ļoti zinoša. 
Viņa stundās stāsta daudz aizraujošu 
stāstu no savas dzīves. Viņa runā arī par 
savu bērnību, par dzīvi Latgalē, kur 
uzaugusi, kā arī par priecīgajiem un 
bēdīgajiem notikumiem. Viņa daudz zina 
par Latvijas un Latgales vēsturi, kara 
gadiem. Man patīk viņā klausīties. 
Manuprāt, viņa zina atbildi uz visiem 
jautājumiem. Nu tā man šķiet. Pateicoties 
skolotājai Guntai, teātra un runas mākslas 
pulciņā es mācos uzstāties publikas 
priekšā, pareizi un izteiksmīgi runāt, esmu  

apguvis arī daudzus vārdus latgaliešu valodā, piemēram, “Vasals”, “Loba dīna”, “Vysu lobu”, “Paļdys” 
u.c. Viņa māca, ka ir jāmīl sava dzimtā vieta Latgale, ir jārunā latgaliešu valodā. Viņa ir skolotāja, kura 
daudz smaida, iedrošina, palīdz, atbalsta un iemāca”. 
     Konkursu organizēja Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Balvu 
novada pašvaldību. Konkursā tiek izcelti un godināti labākie nozares pedagogi, ceļot skolotāju profesijas 
prestižu sabiedrībā un atgādinot, cik svarīga loma pārmaiņu procesā ir izglītībai. 
     Balvu sākumskola lepojas ar visiem saviem skolotājiem, bet šobrīd īpaši ar Guntu Blaumu, kura 
popularizē Balvu sākumskolas vārdu, daloties ar savas labās prakses piemēriem visā Latvijā! 
 

 

Dārza velšu dāvinājums Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībai 

 

      
     Balvu sākumskola 3.c klases skolēni un viņu 
vecāki audzinātājas Žannas Ivanovas vadībā 
atsaucās Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības 
aicinājumam “Ja dārzā vai siltumnīcā ir saražojušās 
daudz dārza veltes un sev jau nodrošināti krājumi 
ziemai, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība 
priecātos saņemt dārza veltes kā dāvinājumu, lai 
pavārītes sagatavotu krājumus ziemai un 
palutinātu slimnīcas pacientus ziemas periodā” un 
uzdāvināja dažādas dārza veltes. 
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Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
     No 2017. gada Balvu sākumskola ir dalībskola Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā ” Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  (Projekta nr. 8.3.2.2./16/I/001). 
     Projekta mērķis ir sniegt atbalstu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām mācību stundu laikā, lai 
veiksmīgāk apgūtu mācību vielu, kā arī atbalstīt izglītojamos ar augstu mācību sniegumu, lai attīstītu 
izglītojamo stiprās puses.  
     Projekta ietvaros 2022./2023. mācību gadā skolā atbalstu izglītojamiem 1. klasēs mācību stundās 
nodrošina 3 pedagogu palīgi/ otrie pedagogi. Šī pasākuma ietvaros būs atbalstāms pedagogu darbs 
mācību stundu laikā. Pedagogu palīgu atbalsts stundās ir mērķtiecīgi virzāms, lai individualizētu darbu 
klasē, atbalstot gan skolēnus ar mācību grūtībām, gan talantīgos skolēnus. Pedagogu palīgi kopā ar 
pedagogiem izstrādās darba stratēģiju, lai klases mācību procesu vadītu kopā. 
     Talantu programma darbojas STEM un vides jomā. Tā ir veidota mērķprogramma skolēniem ar 
augstiem sasniegumiem vai augstu sasniegumu potenciālu. Pedagogi vadīs grupu konsultācijas, lai 
paaugstinātu skolēnu motivāciju, kā arī dotu iespējas apgūt jaunas prasmes, zināšanas matemātikā un 
dabaszinībās. 
 

 

 

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

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS 
      2022./2023.mācību gadā Balvu sākumskola turpina darbu Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) 
īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.  
      2022./2023.m.g. 1.semestrī Balvu sākumskolā projekta PuMPuRS ietvaros tiks sniegts atbalsts 2.-6. 
klašu 26 izglītojamajiem. Katram iesaistītajam skolēnam tika izveidots individuālais atbalsta plāns 
dažādos mācību priekšmetos atbilstoši katra skolēna vajadzībām – matemātikā, latviešu valodā, angļu 
valodā un logopēdijā.  
      Sniedzot konsultatīvo atbalstu projekta ietvaros, pedagogam ir iespēja strādāt individuāli, meklēt 
risinājumu un sniegt atbalstu katram skolēnam, kuram dažādu iemeslu dēļ radušās grūtības atsevišķu 
mācību priekšmetu apguvē un, sastopoties ar grūtībām, zūd interese par mācībām. Projekta ietvaros 
skolēniem tiks sniegts individuālais atbalsts mācīties motivācijas paaugstināšanā, kā arī mācību 
priekšmeta apguvē, tādējādi nostiprinot skolēnu zināšanas un motivējot sasniegt labākus mācību 
darba vērtējumus.  

 
Informāciju sagatavoja Balvu sākumskolas projekta koordinatore Gunita Pugeja 

 


