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Dalība Nacionālā veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) radošo darbu 
konkursā „Mans veselīgā uztura šķīvis” 

       Ar mērķi veicināt veselīga uztura paradumu ieviešanu ikdienā, 
rosinot bērnus iesaistīties veselīga uztura šķīvja principa kā veselīga 
ikdienas paraduma veidošanā un aktualizējot tā nozīmību veselības 
saglabāšanā un uzlabošanā, Nacionālais veselību veicinošo skolu 
tīkls (NVVST) izsludināja radošo darbu konkursu „Mans veselīgā 
uztura šķīvis”. 
     Kopumā konkursam tika iesniegti 546 darbi, no tiem 279 darbi 
1.–2.klašu grupā un 267 darbi 3.–4.klašu grupā. Konkursa 
organizatoru izveidota žūrija vērtēja darbus, ņemot vērā radošā 
darba nosaukumu, tehnisko izpildījumu un formātu, kā arī 
māksliniecisko izpildījumu.  
    Priecājamies, ka Balvu sākumskolas 1.c klases skolniece Vasilisa 
Abdullajeva ir saņēmusi Pateicības rakstu par dalību konkursā.  
 
 

Balvu sākumskolas skolēni slēpo! 
    Atgriežoties skolā no ziemas brīvdienām, Balvu sākumskolas skolēni turpina baudīt ziemas priekus, 
sporta stundās braucot ar ragaviņām vai slēpojot kopā ar sporta skolotājām Žannu Ivanovu, Sarmīti 
Keiseli, Ivetu Kacēnu un lieliskajiem palīgiem – skolēnu vecākiem. 

 

    Sporta un veselības mācību programma paredz, ka, 
apgūstot slēpošanas prasmes, skolēni veido izpratni par 
veselīgu dzīvesveidu un fizisko aktivitāšu daudzveidību 
ziemā. Ar skolotāja atbalstu skolēni apgūst slēpošanas 
inventāra (slēpes, nūjas) nešanu un slēpju pielikšanu un 
nūju paņemšanu, mācās dažādus pārvietošanās veidus 
līdzenumā.  
     Veicot dažādas fiziskās aktivitātes ārā, skolēni attīsta 
ieradumus lietot piemērotu apģērbu un apavus atbilstoši 
apstākļiem, būt atvērtiem dažādās situācijās un izpildīt 
arvien sarežģītākus elementus, kā arī ieradumu ievērot 
personīgo higiēnu. 

 
 

http://balvusakumskola.lv/
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Biedrības „Papardes zieds” nodarbības 5.-6.klašu skolēniem 
     12. un 13.janvārī pie Balvu sākumskolas 5. un 6.klašu skolēniem Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” ietvaros viesojās biedrības „Papardes zieds” 
lektori Marta un Eduards. 
     Tika novadīta nodarbība „Attiecības”, kā rezultātā skolēni 
nostiprināja prasmi veidot attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem, 
risināt konfliktus un pieņemt lēmumus. 
     Tika uzsvērts, ka attiecībās ar draugiem, ģimenē, skolā ir 
svarīga atvērta savstarpējā komunikācija. Tas ir pamats konfliktu 
risināšanai, tāpēc ir svarīgi izvērtēt, vai cilvēki, ar kuriem pavadām 
laiku, mūs ietekmē pozitīvi vai negatīvi. Tāpat tika runāts par 
tādiem jautājumiem kā ņirgāšanās, aprunāšana, skolas kavēšana 
un atkarības. Skolēni tika aicināti katrā situācijā pieņemt 
pārdomātu lēmumu. 

 

 
 
 

Saruna par grāmatām Balvu Centrālajā bibliotēkā 
    Balvu sākumskolas 3.klašu skolēni janvāra pirmajās nedēļās apmeklēja Balvu Centrālo bibliotēku, kur 
piedalījās sarunās par grāmatām. 

 

     Skolēni pastāstīja, kādas ir tās grāmatas, ko viņi 
labprāt lasa. Izrādās, 3.klašu skolēni pārsvarā lasa 
noslēpumu, piedzīvojumu un detektīvu grāmatas. 
Viņiem patīk grāmatas par dzīvniekiem, kā arī 
smieklīgas un skumjas grāmatas. Kā atzina Vecākā 
bibliotekāre darbam ar bērniem Ligita Pušpure- 
tādas grāmatas bibliotēkā ir. Atliek tikai nākt un tās 
lasīt! Bibliotekāre rādīja un stāstīja par 
interesantākajām grāmatām, kā arī lasīja 
fragmentus no tām. 

 
 
 

Paldies, ka esi! 
     11.janvāris ir Starptautiskā PALDIES diena, kad tiek godināta pateicība un vārds “Paldies”. Vārdam 
“paldies” ir maģisks spēks, jo, izdzirdot šo vārdu, mūsu sejās acumirklī parādās smaids un pārņem 
patīkamas un pozitīvas emocijas.   
     “Paldies” diena liek mums atgādināt, cik svarīgi ir izrādīt pateicību tiem cilvēkiem, kas ikdienā mums 
palīdz, māca, audzina, atbalsta, samīļo. Šīs dienas ietvaros Balvu sākumskolas skolēnu pašpārvalde 
organizēja pateicības mirkli skolas vadībai, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. Skolēni rakstīja 
pateicības vārdus “Mūsu paldies, ka esi!”, dāvinot katram arī pateicības pārsteiguma dāvaniņas. 
     Atcerieties lietot vārdu “Paldies” katru dienu gan mājās, gan skolā, gan sabiedrībā! Tas iedvesmo 
ikvienu darīt labus darbus, novērtēt tās iespējas, ko mums dod ģimene, skola un līdzcilvēki! 
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Robotikas nodarbības Stacijas pamatskolas 1.-2.klašu skolēniem 
     13.janvārī Balvu sākumskolā viesojās Stacijas pamatskolas 1.-2.klašu audzēkņi, lai direktores 
vietnieces Gunitas Pugejas vadībā iepazītos ar Lego WeDo2.0 robotikas komplektiem. Vispirms 
ciemiņiem bija jāatpazīst attēlos laika prognoze Kubulu pagastam un Stacijas pamatskolas apkārtnes 
satelītuzņēmums. Skolēni uzzināja, ka cilvēku izveidotos mākslīgos pavadoņus jeb satelītus plaši izmanto 
meteoroloģijā, navigācijā, kosmosa izpētē u.c. 

 

     Tad ciemiņi iejutās “zinātnieku” lomā un pēc 
instrukcijas pacietīgi veidoja mini satelītus, mācījās 
vadīt robotiņu darbību tā, lai tie grieztos pretējos 
virzienos ar dažādu ātrumu. Turklāt vēl to darbību 
varēja papildināt ar dažādu krāsu maiņu un 
mūzikas skaņām. Ar lielu prieku skolēni arī radoši 
iepazina pārējās papilddetaļas un papildināja 
mazos satelītiņu modelīšus.  Darbiņam atvēlētā 
stunda ātri jo ātri pagāja, aktīvi darbojoties 
robotikas pasaulē. 

 
 
 

Dalība Balvu Kultūras un Atpūtas centra pasākumā ''Vecais Jaunais gads'' 
     14.janvārī Balvu Kultūras un Atpūtas centrā 
notika pasākums ''Vecais Jaunais gads''. Ar jaunām 
cerībām, ar jauniem sapņiem, ar siltiem 
vēlējumiem sev un citiem biedrība “Razdoļja” un 
viesi no Rēzeknes priecēja apmeklētāju sirdis. 
Pasākumā uzstājās arī Balvu sākumskolas 3.c klases 
skolēni ar priekšnesumu ''Dejo tikai kājiņas”, kuru 
palīdzēja sagatavot skolotāja Žanna Ivanova. Bērni 
bija ļoti priecīgi, ka var parādīt un iepriecināt Balvu 
novada skatītājus. Paldies 3.c klases vecākiem par 
atbalstu un atsaucību!   
 

Dalība foto konkursā "Parādi sava mājdzīvnieka Ziemassvētkus!" 
     Pirms skolēnu ziemas brīvdienām skolotāja Žanna Ivanova aicināja savas 3.c klases skolēnus un viņu 
vecākus piedalīties foto konkursā "Parādi sava mājdzīvnieka Ziemassvētkus!"  
     Konkursu rīkoja Balvu novada Krišjāņu tautas nams. Nosacījumi bija ļoti vienkārši- vajadzēja nobildēt 
sava vai drauga, vai kaimiņa mājdzīvnieku Ziemassvētku noskaņās, aizsūtīt foto uz norādīto e- pastu un 
nopelnīt saldu balvu!  

 

     Konkursā piedalījās Linda Garā, Endija Sirmā, Esmeralda 
Silavniece, Marta Arnicāne un  Katrīna Tavare,  skolotāja 
Žanna Ivanova, skolas bibliotekāre Laimdota Zelča. 
     17.janvārī tika paziņoti konkursa rezultāti. Ne velti saka, 
ka dzīvnieki ir cilvēka labākie draugi un tieši to arī 
pierādīja dalībnieki, jo visi iesūtītie foto šim teicienam bija 
spilgts apliecinājums! 
     Paldies visiem dalībniekiem par daudzveidīgajām 
fotogrāfijām!  
     Saldo balvu Krišjāņu tautas nams piešķīra Lindai 
Garajai, Žannai Ivanovai, Esmeraldai Silavniecei, Endijai 
Sirmajai, Martai Arnicānei. 
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Skolēni ciemos pie uzņēmējiem! 
     17. janvārī 3.a klases skolēni ar skolotāju Kristīni Jermacāni, apgūstot sociālo zinību tēmu "Kā pētīt, ko 
dara uzņēmēji?", devās mācību ekskursijā. Skolēni apmeklēja Balvos populāru ģimenes uzņēmumu 
"Kureti cafe", kurā tikās ar uzņēmuma īpašnieku Edgaru Kaļvu. 

 

     Tikšanās laikā skolēni ieguva vairāk 
informācijas par uzņēmējdarbību, klausījās 
veiksmīgu uzņēmēja stāstu, uzzināja, ko 
nozīmē šī uzņēmuma nosaukums, cik 
darbinieki strādā un guva atbildes uz 
daudziem sev interesējošiem jautājumiem.  
     Skolēni ar patiesu interesi iesaistījās 
lomu spēlēs, iejūtoties kafejnīcas 
darbinieku un klientu lomās. Pēc šīm 
spēlēm secināja, kuri mācību priekšmeti 
skolā jāmācās vēl cītīgāk, lai varētu strādāt 
šādā uzņēmumā. 
     E. Kaļva rosināja skolēnus skolā čakli 
mācīties, izzināt un attīstīt savas spējas, lai 
vēlāk kļūtu par veiksmīgiem uzņēmējiem.  

     Ekskursijas noslēgumā visiem bija iespēja priecāties piepūšamajās atrakcijās un mieloties ar gardo 
popkornu. 

Paldies Edgaram Kaļvam par iespēju ciemoties "Kureti cafe"! 
 
 
 

Kā pētīt, ko dara uzņēmēji? 
     18. janvārī 3.c klases skolēni ar skolotāju Žannu Ivanovu, arī apgūstot sociālo zinību tēmu "Kā pētīt, ko 
dara uzņēmēji?", devās mācību ekskursijā. Skolēni apmeklēja reklāmas drukas uzņēmumu "AMATI 
PRINT", kas ir servisa pakalpojumu sniedzējs no grafiskā logo izstrādes līdz iepakojuma ražošanai un 
noformējumam. 
     Uzņēmuma vadītāja un dizainere Elīna Kaļva 
pastāstīja, ka “AMATI PRINT'' veic kartona iepakojuma 
pilnkrāsu druku un individuāla dizaina iepakojuma 
izgatavošanu. Papildus iepakojumam tiek piedāvāts 
izgatavot uzlīmes, vizītkartes un skrejlapas jeb 
flajerus. 
     Tikšanās laikā skolēni ieguva daudz interesantas 
informācijas par uzņēmējdarbību un guva atbildes uz 
daudziem sev interesējošiem jautājumiem, 
piemēram, kam un kāpēc radās doma veidot 
uzņēmumu? Kā radās un ko nozīmē uzņēmuma 
nosaukums? Kāds ir un ko nozīmē uzņēmuma 
simbols? Kas jāprot cilvēkiem, kas strādā uzņēmumā?  
     Elīna Kaļva rosināja skolēnus skolā čakli mācīties, izzināt un attīstīt savas spējas, lai vēlāk kļūtu par 
veiksmīgiem uzņēmējiem. 
      Paldies Elīnai Kaļvai un atsaucīgajam AMATI PRINT kolektīvam par iespēju ielūkoties viņu darba 
ikdienā! 
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Vadlīniju un rekomendāciju izstrāde ņirgāšanās izplatības mazināšanai, 

 kā arī apmācības to ieviešanai izglītības vidē 
     Laika posmā no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.janvārim Balvu sākumskola iesaistījās 
Eiropas Sociālā fonda projektā "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" 
(identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001), kā laikā izveidoja ņirgāšanās prevencijas komandu, kas veica 
skolotāju, skolēnu un viņu vecāku aptauju par skolā esošo situāciju. Tika noskaidrots, ka pedagogi ne 
tikai zina, bet arī iesaistās, ja redz ņirgāšanās gadījumus skolā. Tāpat tika secināts, ka skolēniem pastāv 
risks kļūt par ņirgāšanās upuri.  Iepriecināja vecāku anketās apkopotā informācija, no kuras tika secināts, 
ka vecāki ar skolu, īpaši klases audzinātāju, uztur regulārus kontaktus, ir apmierināti ar skolas 
komunikāciju par organizatoriskiem jautājumiem, apmeklē klases vecāku sapulces un citus pasākumus, 
zina skolas iekšējās kārtības noteikumus, iesaistās ņirgāšanās gadījumu novēršanā. 
     Balvu sākumskolas saime arī pēc projekta noslēguma sekmēs pozitīvas savstarpējo attiecību 
veidošanas prasmes izglītojamajiem, veicinās savstarpēju cieņu, sociāli emocionālo kompetenci, klases 
saliedēšanu, sekmēs bērniem drošas un atbalstošas izglītības vides veidošanu, kā arī mazinās ņirgāšanās 
izplatību izglītības iestādē. 
 
 

Dalība pirmajā jaunās galda spēles latgaliski “Čipierkstneits” čempionātā 

 

     18.janvārī Balvu novada Rekavā notika pirmais jaunās galda spēles “Čipierkstneits” 
čempionāts, uz kuru aicināta bija arī Balvu sākumskolas komanda. 6.klašu meitenes 
Rasa Servidova, Tīna Trupovniece, Elīza Anča, Ieva Stepanova, Luīsa Marija Ūzuliņa 
godam pārstāvēja savu skolu, izspēlējot pirmo spēli latgaliski, kur pierādīja savas 
zināšanas un atjautību. Spēle bija izzinoša, pamācoša - aptvēra mūzikas, kultūras, 
literatūras, teātra, valodas jomas. Neizpalika arī atjautības uzdevumi. Uz pasākumu bija 
ieradušās komandas no Viļakas, Rugājiem, Rekovas, Baltinavas, Balviem, Ciblas.  Arī 
Latgales žurnālistu komanda izspēlēja šo spēli. Uzvarētāji bija visi. Katra komanda 
saņēma dāvanā šo galda spēli. 

    Čempionāts, kas notika reizē ar Ontona dienas svinēšanu, iesāka folklorista, novadpētnieka un 
dzejnieka Ontona Slišāna (1948–2010) 75. jubilejas gada notikumus. Pasākuma noslēgumā skolēniem 
bija iespēja piedzīvot latgaliešu hip-hop mākslinieces Ūgas uzstāšanos. 
 
 

Matemātikas jomas aktivitāte – konkurss 2.klašu skolēniem 
     16.-18.janvārī Balvu sākumskolā tika organizēta matemātikas jomas 
aktivitāte – konkurss 2.klašu skolēniem. Skolēni pārbaudīja savas zināšanas 
un prasmes matemātikā, veicot dažādus uzdevumus – aprēķinot izteiksmju 
rezultātus galvā, nosakot pareizo apgalvojumu par sagrupēto ģeometrisko 
figūru skaitu, atrodot paslēptās skaitļu vērtības un uzzīmējot, cik centu 
monētas nepieciešamas konkrētās naudas summas samaksāšanai.  
   Apkopojot rezultātus, pateicības diplomus par labāko sniegumu savā klasē saņēma:  
2.a klasē - Ričards Tiltiņš, Beatrise Tekla Martinova, Beāte Zaharāne, Ričards Puks. 
2.b klasē - Ralfs Rundzāns, Kristaps Boldāns, Rinalds Ķerģis, Laura Salmane. 
2.c klasē - Kirills Timofejevs, Rodrigo Zalužinskis, Nameda Kozlovska, Adrija Voiciša, Kārlis Ertmanis. 
2.d klasē – Kārlis Iļjins, Adriāna Kindzule, Katrīna Klauča, Enija Brante, Renāte Stranga. 
     Šiem skolēniem tiek piedāvāta iespēja piedalīties Balvu novada sākumskolas mācību jomas 
matemātikas konkursā “Rēķini galvā!” 2.klasēm, kas notiks 2023.gada 31.janvārī plkst.10.00 Balvu 
sākumskolā. 

Paldies skolēniem par aktīvu dalību un skolotājiem par atsaucību! 
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1991. gada barikāžu notikumu 32. gadadiena 
     2023. gada janvārī aprit 32 gadi kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības 
atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Arī Balvu 
sākumskolā katru gadu esam pieminējuši šo vēsturisko, mūsu valstij tik nozīmīgo laiku. 

 

         20.janvārī Balvu sākumskolas skolēni pulcējās aktu zālē, lai kopā 
pieminētu barikāžu notikumus Latvijā. Dega simbolisks ugunskurs, par 
notikumiem 1991.gada janvārī Viļņā un Rīgā stāstīja skolas direktore Larisa 
Krištopanova, atmiņās par to laiku dalījās barikāžu dalībniece skolotāja 
Biruta Salmane. 
      Barikāžu laiks tiek dēvēts arī par dziesmotās revolūcijas laiku, tāpēc 1.-
3.klašu skolēni vienojās kopīgā dziesmā „Kur tu teci, gailīti?”, bet 4.-6.klašu 
skolēni- „Div’ dūjiņas gaisā skrēja”. 

Tev, Dieviņ, spēks, varīte,  
Tev gudrais padomiņš. 
Dod, Dieviņ, spēku, prātu, 
Neļauj otra vergam būt… 

Mīlēsim un cienīsim savu Latviju! 
 
 

    Dalība konkursā '' Mana svētku eglīte'' 
     Lai veicinātu šķirošanu skolā un mājās, zināšanas par vides ilgtspējas jautājumiem, kā arī rosinātu 
interesi par dabas resursu saudzēšanu un zaļās domāšanas attīstību, AS “Eco Baltia” grupas vides 
apsaimniekošanas uzņēmumi SIA “Eco Baltia vide” kopā ar Latvijas Zaļo punktu, sagaidot jauno gadu, 
īstenoja Ziemassvētku eglīšu darināšanas konkursu “Mana svētku eglīte”. 
     Konkursā kopā piedalījās 96 klases no dažādām Latvijas skolām, izveidojot svētku eglītes no dažādiem 
šķirotajiem atkritumiem un dabas veltēm, aicinot 1. -6. klases izveidot eglīti no lietām, kas ir mums 
apkārt - pudelēm, grāmatām, papīra lapām, rakstāmpiederumiem utt.!  
     Arī Balvu sākumskolas 3.c klasē kopā ar savu klases audzinātāju 
Žannu Ivanovu nolēma piedalīties konkursā. Tā nosacījumos bija 
teikts, ka izveidotajai svētku eglei jābūt praktiski izmantojamai 
un/vai dekoratīvai svētku noskaņas radīšanai! 3.c klase nolēma 
iepriecināt bibliotēku ar "Bibliotēkas svētku eglīti''. Mājās tika 
sameklētas vecas, piemirstas grāmatas un tika nolemts tām dot 
jaunu iespēju- iepriecināt bibliotēkas apmeklētājus ar grāmatu eglīti. 
Bērni grāmatas salika apļa formā, katru nākamo kārtu liekot mazāku, 
līdz beidzot galotnē iestiprināja zvaigzni un uzlika lampiņas. Nu 
eglīte var mirdzēt! Skolas bibliotēkas apmeklētāji bijā lielā sajūsmā, 
3.c klasei bija liels prieks par šo superideju!   
     3.c klases skolēni pateicas ikvienam skolēnam un skolotājiem par atsaucību un dalību konkursā, 
aicinot arī turpmāk ikdienā radītos atkritumus šķirot un nodot pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai, 
tādējādi rūpējoties par tīru vidi savā skolā, novadā un zaļu Latviju kopumā. 
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Izglītības projekts “Gribu būt mobils” 6.-8.klasēm 
     Balvu sākumskolas 6.b klases skolēnu komanda “Kotletes” veiksmīgi ir piedalījusies šī projekta 
neklātienes kārtā, kurā tika piedāvātas 3 tēmas. Projekta gaitā bija jāapgūst dažādas tēmas, kas saistītas 
ar ceļu satiksmi, ceļa zīmēm, krustojumiem, gājēju un velosipēdistu tiesībām un pienākumiem, prasībām 
un noteikumiem elektrisko skrejriteņu un mopēdu vadītājiem.  

 

    Sacensībās startē komandas no 7 Latvijas reģioniem. Balvu 
sākumskolas komanda startē Gulbenes reģionā. Šobrīd “Ceļu satiksmes 
drošības direkcijas” organizētā mācību projekta “Gribu būt mobils” 
pirmā neklātienes kārta ir noslēgusies, 6.b klases komanda “Kotletes”, 
ar kapteini Gustavu Tiltiņu priekšgalā, ir iekļuvusi starp 10 labākajām šī 
reģiona komandām un turpinās startu klātienē 2.martā Kusas 
pamatskolā. 
     Komandas dalībnieki: Daniels Priedeslaipa, Adrians Pitilevičs, 
Herberts Prokofjevs un rezervists Ričards Miks Žogota ir priecīgi par 
dalību darboties šajā projektā un papildināt savas zināšanas par 
satiksmes drošības jautājumiem mūsdienu mainīgajā ceļu satiksmē. 

Klases audzinātāja Inga Bukša 
 
 

Skatuves runas konkurss 
     23.janvārī skolā notika Skatuves runas konkurss, lai atklātu labākos runātājus, ko izvirzīt reģiona 
kārtai. 
     Skolēniem skatuves runas priekšnesums bija tematiski jāsaista ar spēju autora vārdiem paust izpratni, 
prieku, izbrīnu, redzējumu par šī laika aktuālām tēmām: dzīvība, brīvība, zināšanas, atbildība, tolerance, 
ģimene, tradīcijas. 
     Dalībniekiem bija jāsagatavo vienu prozas un vienu dzejas darbu, kuru izpildīšanai priekšnesums 
nedrīkstēja pārsniegt 3 minūtes. 
     Mūsu skolas skolēni uzstājās 3 grupās: -1.klase; -2.-3.klase; -4.-6.klase. 
     Skolēni un pedagogi pulcējās bibliotēkā, kur katrs dalībnieks parādīja 
savas prasmes uzstāties. Tās tika vērtētas pēc noteiktiem kritērijiem: 

-domas atklāsme, 
-spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto 
redzēt, dzirdēt, saprast), 
-kontakts ar klausītāju (kam runā), 
-skaidra dikcija un artikulācija, 
-repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte). 

     Rezultātā no skolas tika izvirzīti 11 dalībnieki, kas piedalīsies novada 
Skatuves runas konkursā 8.februārī. 

 

 
 

Iepazīstot uzņēmējdarbību Balvos 

 

     19. janvārī 3.d klase, apgūstot sociālo zinību tēmu “Kā 
pētīt, ko dara uzņēmēji?”, devās mācību ekskursijā. Skolēni 
apmeklēja mēbeļu veikalu “Juta Mēbeles”. Veikala vadītāja 
Tatjana Antonova pastāstīja par veikalu, no kurām valstīm 
tiek atvestas mēbeles. Skolēni uzzināja, ka veikalā var ne 
tikai nopirkt preci, bet ir iespēja arī izmantot pakalpojumu – 
piegādi. Mums bija iespēja redzēt, kā darbinieks “saliek 
kopā” mēbeli – datorkrēslu. Paldies Tatjanai Antonovai un 
darbiniekiem par iespēju ielūkoties viņu ikdienas darbā! 
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Nodarbības Balvu novada muzejā 
     2023.gada 24.-26.janvārī 5.klašu skolēni kopā ar 
skolotājām L. Šļuncevu, K. Žīguri apmeklēja Balvu 
novada muzeju, lai sociālo zinību un vēstures stundas 
ietvaros iepazītos ar tēmu "Ko dara muzejā?" un "Kā 
veidot izstādi?".  Skolēni saprata, ka muzejs krāj, 
saglabā, izpēta vēstures avotus un rīko dažādas 
izstādes. Muzeja darbiniece Dace Teilāne skolēniem 
pastāstīja un parādīja dažādas izstādes, piemēram, 
muzeja izstāžu zālē otrajā stāvā skolēniem bija 
interesanti apskatīties zviedru mākslinieka Davida 
Holmerta izstādi. Skolēni apmeklēja arī jaunizveidoto 
istabu par godu Latgales partizānu pulka 100.gadei. Pēc 
muzejnodarbības 5.klašu skolēni vairāk izprot, ko dara 
muzejā un kā pašiem veidot izstādes par Balvu kultūras 
pieminekļiem, kuras būs veltītas Balvu 95.gadadienai. 

 

 
 

Mākslas piedzīvošana 
      3.klašu skolēni, apgūstot vizuālās mākslas tēmu "Mākslas piedzīvošana," devās uz Balvu Sakrālo 
kultūras centru, lai apmeklētu Zinta Purena izstādi "Krāsainās emocijas." Izstāžu zālē bija iespēja apskatīt 
un iepazīties ar mākslinieka - mūsu novadnieka gleznām. 

 

     Pirms tam vizuālās mākslas stundā skolēni 
noskaidroja, kur var iepazīties ar dažādiem 
mākslinieku darbiem, kādi noteikumi ir jāievēro, 
apmeklējot muzejus un izstāžu zāles. Izstādes 
apmeklējuma laikā skolēnu uzdevums bija pievērst 
uzmanību gaismai ekspozīcijas telpā, cik augstu 
mākslas darbi tiek izstādīti, ievērot uzvedības 
noteikumus un, protams, vērot mākslas darbus un 
izvēlēties sev tīkamāko.  

     Pēc izstādes apmeklējuma skolēni pārrunāja par izstāžu veidošanas principiem un praktiskajām 
iespējām, izteica un uzklausīja klasesbiedru domas par redzēto, secināja, ka ir vērts apmeklēt mākslas 
izstādes. 
 
 

Balvu novada sporta laureāts 2022 
     27. janvārī svinīgā “Balvu novada sporta laureāts 2022” balvu 
pasniegšanas ceremonijā tika godināti sportisti, sporta komandas, 
sporta pasākumu organizatori, jaunatnes laureāti vairākos sporta 
veidos, kā arī citas personas, kuras atbalstījušas vai veicinājušas 
sporta nozares attīstību Balvu novadā. 
     22. janvārī noslēdzās balsošana par nomināciju kandidātiem. 
Uzvarētāju katrā nominācijā noteica komisijas (50%) un iedzīvotāju 
(50%) balsojums. 

 

     Balvu sākumskola lepojas, ka godināto sportistu vidū bija skolotājas Iveta Kacēna un Sarmīte 
Keisele, kā arī 4.klašu skolēni Valērija Aleksejeva un Mairis Ančs. 
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Angļu valodas viktorīna “Wheel of wisdom” 
 

     2023.gada 27.janvārī Balvu sākumskola pulcināja plašu skolēnu skaitu uz Balvu novada angļu valodas 
viktorīnu “Wheel of wisdom” (“Gudrības rats”). Šogad viktorīnā piedalījās 12 komandas no Viļakas, 
Rekavas, Tilžas, Baltinavas, Eglaines, Rugājiem, Stacijas, Bērzpils un Balvu sākumskolas skolēni no 6.a, 
6.b, 6.c un 6.d klasēm. Priecājamies par aktīvu iesaistīšanos! 
     Pasākuma gaitā skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un prasmes angļu valodā, paplašināt 
interesi par angļu valodu un veicināt sadraudzību starp novadu skolēniem. Tā bija lieliska iespēja 
satikties arī novada skolu skolotājiem, dzīvot līdz viktorīnas gaitām un saviem skolēniem. 
     Viktorīnu atklāja Balvu sākumskolas skolotājas 
Ž.Ivanovas pulciņa bērni ar deju “Putni” un noslēdza 3.c 
klases skolēni ar aizraujošu, neparastu priekšnesumu 
“Dejo tikai kājiņas”. Paldies!  
     Pasākuma ievaddaļā katra komanda īsi prezentēja savu 
komandu, nosaukumu un vienlaicīgi sacentās “Simpātiju 
balvas” ieguvē.  
     Pasākuma vadītājas šoreiz bija 5.d klases meitenes Leila 
Baranauska un Patrīcija Klauča. “Gudrības ratā” tika 
iekļautas 4 tēmas – Pulkstenis, Ēdiens, Dzīvnieki un 
Svinības. Un katrā tēmā tika piedāvāti 2 uzdevumi. Katru 
uzdevumu vajadzēja pabeigt noteiktā laika sprīdī.   

 

     Pēc spraigas darbošanās tika noskaidroti 
viktorīnas uzvarētāji. Katras skolas 
dalībnieki saņēma pateicības diplomu par 
piedalīšanos un dāvaniņā pildspalvu. 
1.vietas ieguvēji un speciālo balvu ar 
viktorīnas simbolu “Wheel of wisdom”, 
saņēma Balvu sākumskolas 6.d klases 
skolēnu komanda “Gangsters from Balvi 
(Rēzija Ozola, Egita Ozoliņa, Luisa Marija 
Ūzuliņa, Aleksandrs Kašs). Šī komanda 
izcēlās arī ar pārliecinošu komandas 
prezentāciju un pēc komandu balsojuma 
ieguva arī Simpātiju balvu. 

     Arī godalgotās 2.un 3.vietu ieguva Balvu sākumskolas komandas, kurām bija vienāds punktu skaits un 
nācās veikt papilduzdevumu. Ar 2.vietu varam apsveikt 6.b klases komandu “Teletubbies” (Tīna 
Trupovniece, Daniels Priedeslaipa, Elīza Anča, Elisa Pitkeviča). 3.vietas ieguvēji ir 6.a klases komanda 
“English genius” (Keita Guļina, Ketrīna Razgale, Elza Elizabete Sirmā, Hanna Mellenberga). Lepojamies 
ar saviem skolēniem un viņu panākumiem! 
   Sakām milzīgu “PALDIES” pasākuma atbalstītājiem - Balvu novada pašvaldības Izglītības un kultūras 
pārvaldei par sarūpētajām dāvanām, katram angļu valodas skolotājam par ieguldījumu skolēnu valodas 
attīstīšanā un dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos. Paldies arī 3.d klases skolniecēm Selvai Sējānei un 
Denijai Polei, kas priecēja pasākuma dalībniekus starpbrīža laikā. Paldies arī asistentiem, kas līdzdarbojās 
pasākuma gaitā – Amēlijai Krivošejevai (5.a), Linai Babkinai (5.a), Elīzai Šmuškovai (5.b) un Gustavam 
Tiltiņam(6.b) 

Angļu valodas skolotāja Inga Bukša 
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Nodarbība "Drošs internets” Balvu centrālajā bibliotēkā 

 

     23.janvārī 1.a klase ciemojās Balvu centrālajā bibliotēkā, lai 
iepazītos ar droša interneta lietošanu ikdienā, un piedalījās 
nodarbībā “Drošs internets”.  Interaktīvā ceļojumā kopā ar 
Ričiju Rū skolēni iepazinās ar dažādām situācijām un 
noteikumiem, lietojot internetu.  Nodarbības laikā skolēniem 
bija iespēja izkustēties kopā ar Ričiju Rū, kā arī, atbildot uz 
jautājumiem, pierādīt, cik uzmanīgi ir bijuši nodarbības laikā.   
Noslēgumā katrs skolēns saņēma diplomu par piedalīšanos 
nodarbībā un droša interneta lietošanas noteikumus. 

 
 

Biedrība "Ziemeļlatgales partnerība" ciemojas pie 3.c klases skolēniem 
     25. janvārī Balvu sākumskolā pie 3.c klases 
skolēniem viesojās biedrības ''Ziemeļlatgales 
partnerības” stratēģijas administratīvā vadītāja 
Ieva Leišavniece, lai iepazīstinātu skolēnus, kas ir 
uzņēmējdarbība. 
     Sākumā Ieva Leišavniece parādīja video- filmu 
par ieskatu LEADER īstenotajos projektos Balvu 
novadā. 
     Viņa paskaidroja, kas ir uzņēmums, partnerība 
un kādas iespējas sniedz dažādi projekti. 
      Kopā ar skolēniem tika veidotas vīzijas par to, 
kādus gribam redzēt Balvus 2033.gadā. Skolēni 
ieguva jaunas zināšanas un idejas. 
     Paldies Ievai Leišavniecei par interesanto 
stundu!  

 
 

Skolēnu pašpārvalde tiekas ar citām Balvu novada pašpārvaldēm 
    31.janvārī Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika Balvu novada izglītojamo 
pašpārvalžu sadraudzības pasākums. 

 

     Pasākumā piedalījās septiņas izglītības iestādes, 
arī Balvu sākumskola, kuru pārstāvēja skolas 
prezidents Rinalds Ķerģis un pašpārvaldes aktīvie 
skolēni- Laura Salmane, Renāte Meiere, Paula 
Jaunžeikare, Rasa Servidova, Niks Strupka, Sanija 
Pobeda, Linda Krūmiņa un pašpārvaldes vadītāja 
Anita Langovska. Pasākuma ietvaros katra skola 
prezentēja sevi un savu darbu, aktīvi piedalījās 
dažādās aktivitātēs- spēlēja iepazīšanās spēles, 
devās ekskursijā pa skolu, darbojās grupās un 
iepazinās ar citu skolēnu pašpārvalžu darbu. 

     Paldies Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai par iespēju piedalīties pasākumā, 
smelties idejas skolēnu pašpārvaldes darba organizēšanā un vadīšanā! 
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Balvu novada sākumskolas mācību jomas  
matemātikas konkurss 2.klašu skolēniem „Rēķini galvā!” 

 

     Balvu sākumskolā 31.janvārī pulcējās Balvu novada izglītības iestāžu 
divdesmit deviņi 2.klašu skolēni. Pasākuma sākumā dzejoļus skandēja 
Balvu sākumskolas 1.-2.klašu skolēni - Danija Buliga (1.a kl.), Denija 
Griestiņa (1.b kl.), Artis Leišavnieks (2.a kl.), Kristaps Boldāns (2.b kl.), 
Kate Jermacāne (2.d kl.), Kārlis Iļjins (2.d kl.), kuriem uzstāšanos 
palīdzēja sagatavot skolotāja Gunta Blauma. Skolēnus un skolotājas 
uzrunāja arī 5.d klases skolnieces Marija Maslovska un Patrīcija Klauča, 
kas aicināja ieklausīties Zinītes un Nezinītes sarunā par matemātiku 
mūsu ikdienā un konkursa norisi.  

     Matemātikas konkursa mērķis bija attīstīt skolēnu ātras un precīzas domāšanas spējas matemātisko 
darbību izpildē, pilnveidot interesi par nestandarta uzdevumu risināšanu matemātikā un sekmēt loģisko 
domāšanu, radošo darbību. 
     Konkursa dalībnieki veica individuālus uzdevumus, kas 
tika saistīti ar Balviem, jo mūsu pilsēta šogad 11.februārī 
svinēs 95.dzimšanas dienu. Skolēni uzmanīgi klausījās 
stāstiņā, rēķināja galvā matemātiskās izteiksmes, kas 
palīdzēja uzzināt Balvu pilsētas dzimšanas datumu, 
attālumu līdz Rēzeknei u.c. svarīgus faktus. Vispirms 
iepazīstot Balvu svarīgākās ēkas un nosaucot tajās 
redzamās ģeometriskās figūras, skolēni dotajā zīmējumā 
skaitīja trijstūrus, ovālus, riņķus un kvadrātus, noteica 
pareizos apgalvojumus.   

     Neparasts bija uzdevums diagrammas veidā par Bolupes pietekām, kurā vajadzēja uzmanīgi lasīt 
jautājumus un aprēķināt prasīto. Pēc stāstījuma par vides objektu „Gaiss” klausīšanās, skolēni pārbaudīja 
savu prasmi mērīt un kombinēt dažāda garuma uzzīmētās „stabulītes”. Pēdējā uzdevumā skolēniem tika 
piedāvāts iejusties situācijā, ka par godu Balvu dzimšanas dienai  tirdziņā varētu nopirkt dažādus Balvu 
suvenīrus – bērni aktīvi domāja, kā samaksāt par suvenīriem, izmantojot tikai centu monētas. 
     Tad skolēni iesaistījās spēlē, lai pārbaudītu savu prasmi ātri rīkoties - nostājoties apļos, skolēni padeva 
apkārt rotaļlietu, kad mūzika pārtrūka, bērns ar rotaļlietu rokās izstājās. Katra apļa finālists turpināja 
piedalīties kopīgajā finālā, kamēr tika noskaidrots visātrākais uzvarētājs. Kamēr žūrijas skolotājas skaitīja 
punktus un izvērtēja rezultātus, Balvu novada skolu 2.klašu skolēni iepazina Lego WeDo robotiņu 
darbību, modelējot un programmējot vienkāršas vējdzirnaviņas.  

 

      Konkursā ļoti labus panākumus guva arī Balvu 
sākumskolas skolnieki. 1.vietu ieguva Kristaps Boldāns (2.b 
kl.) un Rodrigo Zalužinskis (2.c kl.); 2.vietu - Ričards Tiltiņš 
(2.a kl.), Rinalds Ķerģis (2.b kl.), Laura Salmane (2.b kl.); 
3.vietu - Beatrise Tekla Martinova (2.a kl.), Beāte Zaharāne 
(2.a kl.), Ričards Puks (2.a kl.), Adriāna Kindzule (2.d. kl.), 
Atzinību ieguva - Nameda Kozlovska (2.c kl.), Adrija Voiciša 
(2.c kl.), Katrīna Klauča (2.d kl.). Pārējie skolēni saņēma 
diplomus par piedalīšanos. Paldies arī skolotājām Ilzei 
Loginai, Irēnai Biseniecei, Ilzei Dambei un Sarmītei Kļanskai, 
kas gatavoja skolēnus dalībai konkursā! 

 
 
 


