
Balvu Profesionālā un 

vispārizglītojošā vidusskola

Vidzemes iela 26, Balvi, LV-4501

Tālr.: 64521940, e-pasts: bpvv@balvi.lv



Izglītības iestādes darba

izvērtējums 2016./2017.m.g.
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„Novērtēsim to, kas mums ir dots, lai dzīvotu 
ar cieņu, gara spēku, drosmi un mīlestību!’’



Statistika

 Skolēnu skaits uz 2017.g. 1. septembri – 239

(2016.gadā – 254, 2015.gadā – 254).

 Latvijas Amatniecības kameras zeļļa diplomus

2017.gadā saņēmuši:

• dāmu drēbnieka amata zeļļi – 3 (2015.g. – 5,

2014.g. - 7);

• galdnieka amata zeļļi – 1 (2015.g. – 3, 2014.g. –

7).
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Izglītības un vispārējās

attīstības joma

 Izstrādāts un apstiprināts izglītības iestādes budžets –

EUR 288 828;

 akreditēta izglītības iestāde, septiņas vispārējās

vidējās izglītības programmas, atestēta izglītības

iestādes direktore – EUR 678,15;

 Balvu novada pašvaldības dotācija mācību līdzekļu

iegādei – EUR 4 640;

 ēdināšanai (pusdienas, brokastis, launags) – EUR

24 136;

 stipendiju izmaksai profesionālo izglītības programmu

izglītojamajiem – EUR 8 819
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Izglītības un vispārējās

attīstības joma

 Programmas „Šūto izstrādājumu ražošanas

tehnoloģija’’ apmācībām - EUR 874,05;

 mācību programmai „Koka izstrādājumu

izgatavošana’’ - EUR 1243,27 (t. sk.

kokmateriāli EUR 494,50 vērtībā);

 fizikas mācību kabinetam - EUR 405,35;

 ķīmijas mācību kabinetam - EUR 463,95;

 matemātikas apmācībām - EUR 89,24
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Izglītības un vispārējās

attīstības joma

 Valsts budžeta mācību līdzekļi un materiāli

(darba burtnīcas) - EUR 895;

 Valsts budžeta līdzekļi mācību grāmatām –

EUR 2 490;

 izglītības iestāde par kvalifikācijas eksāmenu

Latvijas Amatniecības kamerai maksā - EUR

102;

 nodrošināta bezmaksas dzīvošana izglītības

iestādes internātā
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Izglītības un vispārējās

attīstības joma
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 Apmaksāts Letonika.lv lasītavas viena gada

abonements – EUR 154,28;

 nopirkts portatīvais dators – EUR 515;

 nopirkts Novusa spēles komplekts – EUR 135;

 nopirkts radio mikrofons, mikrofona statīvs – EUR

225;

 nopirkti 6 ugunsdzēšamie aparāti – EUR 194,29;

 41 datoram uzstādītas Antivirus Business

programmatūras - EUR 890



Izglītības un vispārējās

attīstības joma

 Veikts izglītības iestādes vecā korpusa jumta

remonts – EUR 15 447,14;

 remonts veikts 16. kabinetā (šūšanas

kabinets);

 renovēts gaitenis pie vizuālās mākslas

kabineta un tapis sienas gleznojums atpūtas

stūrī pie bibliotēkas
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Izglītības un vispārējās

attīstības joma

 Izglītojamajiem organizētas 14 bezmaksas

mācību ekskursijas un izglītojošie

braucieni;

 Izglītības iestāde ir saņēmusi

dāvinājumus:

 televizoru no Polijas;

 kokmateriālus 2 m3 no RSEZ SIA

„Verems”
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Izglītības un vispārējās

attīstības joma

 Sadarbībā ar Gnosjo Hjalper zviedru

sadarbības partneriem saņemts

dāvinājums:

 mēbeles (galdi, soli, mīkstās mēbeles); 

 audumi, diegi u. c. materiāli mājturības

mācību stundām;

 saimnieciskie līdzekļi
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Izglītības un vispārējās

attīstības joma

 Biedrība „VELKU BIEDRĪBA” izglītības iestādei

ziedojusi:

 mēbeles;

 traukus;

 tekstilizstrādājumus.

Biedrība „VELKU BIEDRĪBA” septiņiem

profesionālo izglītības programmu audzēkņiem

maksā stipendiju, kuras maksimālais apmērs

vienam audzēknim ir EUR 80 mēnesī.
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Izglītības un vispārējās 

attīstības joma
12

ES projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības

programmu īstenošana Jauniešu garantija ietvaros”:

Bērnu aprūpe – profesionālās vidējās izglītības

programma ar kvalifikāciju auklis, mācību ilgums - 1.5

gadi, iegūst 3.kvalifikācijas līmeni un diplomu par

profesionālo vidējo izglītību (kvalifikāciju ieguva 11

jaunieši), mācās – 12 jaunieši



Izglītības iestādes mērķis

2017./2018.m.g.

Mērķtiecīgi veidot un popularizēt

izglītības iestādes pozitīvo tēlu,

sadarbojoties pilnveidot mācību saturu,

metožu daudzveidību visās izglītības

programmās, nodrošināt pedagogu un

vecāku ciešāku sadarbību, īstenojot

mācību procesu atbilstoši mūsdienu

prasībām
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Lai mums visiem veicas mūsu dzīves

misijā – gan pedagogiem, gan vecākiem,

gan izglītojamajiem!

Lai mēs rodam kopīgu valodu un

protam viens otru atbalstīt!
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Aktualitātes izglītības jomā 

2017./2018.m.g.
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Izglītības iestādi absolvēja 212 izglītojamie

• Izglītības iestādes vidējā atzīme - 5.7 (5.8 –

2016./2017.m.g.)

• Augsts līmenis - 3 (1.4%) 

• Optimāls - 21 (9.9%) 

• Pietiekams – 143 (67.5%) 

• Nepietiekams – 45 (21.2%)  



Klašu vidējo atzīmju dinamika 1. - 3.kursā
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Kurss 1.semestris 2.semestris

1. 6.0 6.0

2. 6.1 6.3

3. 5.8 6.1
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Klašu vidējo atzīmju dinamika

7. - 9.klasēs

Klase 1.semestrī 2.semestrī

7. 5.8 5.9

8.a 6.6 6.4

8.b 5.8 6.1

9.a 6.1 6.3

9.b 5.7 5.7

8.-9.c 4.8 4.8



Klašu vidējo atzīmju dinamika 

10. – 12.klasēs
19

Klase 1.semestrī Gadā

10.a 4.4 4.4

10.b 6.0 5.7

11.a 4.4 4.6

11.b 5.9 5.7

12.a 4.8 4.9

12.b 5.8 5.9
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Diagnosticējošie darbi

DD Klase VAK Augstākais

Matemātika 8. 39% (26%) 78% (56%)

Dabaszinības 9. 44% (35%) 60% (60%)
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2.kursa audzēkņu eksāmenu rezultāti

Eksāmens Vidējā atzīme

Apģērbu izgatavošanas tehnoloģija 8.5

Zīmēšana, kompozīcija un apģērbu

dizains

7.8

Kokapstrādes tehnoloģija 6.0

Materiālmācība 5.7
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4.kursa audzēkņu 7. semestra

eksāmenu rezultāti

Eksāmeni Vidējā atzīme

Uzņēmējdarbības pamati 9.7

Apģērbu konstruēšana un modelēšana 8.3

Darba un vides aizsardzība 7.7

Kokapstrādes iekārtas un griezējinstrumenti 6.4

Koksnes aizsardzība un apdare 5.6

Būvizstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija 6.1
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9.klases skolēnu zināšanu sasniegumi 

eksāmenos 2015., 2016., 2017.gadā

Mācību priekšmeti 2015. 2016. 2017.

Matemātika 5.3 4.4 4.5

Krievu valoda 6.8 6.8 6.9

Angļu valda 7.0 7.0 6.9

Latviešu valoda 5.3 4.7 5.4

Latvijas un pasaules

vēsture

5.5 5.1 5.6
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11., 12.klašu skolēnu sasniegumi 

eksāmenos

Mācību

priekšmets 2015. 2016. 2017.

Informātika 6.8 5.5 6.1

Ģeogrāfija 4.4 4.4 5.1
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Pārskats par sasniegumiem CE (%) 

2017./2018.m.g.

Klase/mācību

priekšmets

Latviešu

valoda

Angļu 

vaoda

Krievu

valoda Matemātika Vēsture

12.a 33.5 53.3 51 20.3 27.3

Valstī 50.9 59.7 68.6 34.9 41.5
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Centralizētie eksāmeni 12.a 
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Pārskats par sasniegumiem CE (%) 

2017./2018.m.g.

Klase/

mācību

priekšmets

Latviešu

valoda

Angļu 

valoda

Krievu

valoda Matemātika Ķīmija Bioloģija

12.b 54.9 53 64.8 39.7 66 77.5

Valstī 50.9 59.7 68.6 34.9 63.1 63.7
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Centralizētie eksāmeni 12.b klase
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Pārskats par sasniegumiem 

CE (%) 2017./2018.m.g.

Klase/

mācību

priekšmets

Latviešu

valoda

Angļu 

valoda Matemātika

3.kurss 33.5 53.3 20.3

Valstī 50.9 59.7 34.9
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Centralizētie eksāmeni 3. kurss
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Kvalifikācijas eksāmens 4.kursā 

Eksāmens Vidējā atzīme

Tērpu stila speciālists 6.7

Būvizstrādājumu
galdnieks

5.6
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Valsts pārbaudes darbi 9.klasē 

2018.gadā

• Latviešu valoda – 23.maijs 

• Svešvaloda (krievu, angļu valoda) – 29. maijs 

• Matemātika – 5.jūnjs 

• Vēsture – 12. jūnijs
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• Informātika – 21. maijs

• Ģeogrāfija – 1. jūnijs

Valsts pārbaudes darbi 11.klasē
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Valsts pārbaudes darbi 12. klasē, 

3.kursā

• Obligātie: 

1. Angļu valoda – 13. marts un/vai krievu valoda -
15.marts

2. Latviešu valoda – 22.maijs 

3. Matemātika – 25. maijs
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Izvēles eksāmeni 12. klasē

• Vēsture - 28. maijs

• Bioloģija – 30. maijs

• Fizika – 4. jūnijs

• Ķīmija – 6. jūnijs

• Literatūra (mutvārdi) izglītības iestādes eksāmens

! Sertifikāti jūnija beigās



Kā uzlabot rezultātu?

• Pedagoga individuālā darba laikā.

• Veicot pārbaudes darbu nākamo 2 nedēļu laikā,
iepriekš vienojoties ar pedagogu, un ieraksta
“nv”vietā saņemot vērtējumu ballēs.

• Ja izglītojamais šo iespēju neizmanto, tad e- žurnālā
skolotājs ieraksta vērtējumu ”1”.

• Ja izglītojamais ir kavējis tikai vienu dienu vai stundu,
kad tiek veikts pārbaudes darbs, tad izglītojamajam ir
pienākums nākamajā stundā pēc nerakstītā
pārbaudes darba vienoties ar pedagogu par darba
veikšanas laiku.



Aktualitātes audzināšanas jomā 

2017./2018.m.g.



Kvalitatīvākie pasākumi 2016./2017.m.g.

Sporta diena

Skolotāju diena - ’’Dzīves gudrības stunda’’

Amatnieku svētki

Latvijas dzimšanas dienas pasākums

Labdarības pasākums pensionāriem

Ziemassvētku pasākums

Vīru spēles

Žetonu vakars

Mazo bērnu modes skate

Baltā galdauta svētki

Pateicības rīts

Eksāmenu sesijas iezvanīšanas rīts

Tikšanās ar uzņēmējiem



Audzināšanas mērķis

Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt

par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un

atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt

izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem,

sekmējot to praktizēšanu, bagātināt

kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un

lojalitāti Latvijas valstij, novadam, skolai.



Audzināšanas uzdevumi:

1. Sekmēt nacionālās identitātes veidošanos, valstiskuma

apziņu, un patriotismu.

2. Veicināt piederību Latvijas, Eiropas, pasaules kultūrtelpai,

izpratni par vispārcilvēciskajām un kristīgajām vērtībām,

latvisko dzīvesziņu, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma

apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju

svētku procesā.

3. Veicināt skolēnu līdzdalību Latvijas simtgadei veltīto

pasākumu organizēšanā un piedalīšanos tajos.

4. Sekmēt pašrealizācijas attieksmju veidošanos un to

īstenošanos skolēnu rīcībā un uzvedībā, izglītojamo

individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības

programmās.



5. Veicināt skolēnu socializāciju daudzveidīgajā mācību stundu un

ārpusstundu darbā. Audzināšanas vides veidošana klasē un

skolēnu apmācība kolektīvo un individuālo pasākumu organizācijā

un vadīšanā.

6. Aktualizēt skolēnu pašpārvalžu lomu izglītības iestādes darbībā

un skolas vides veidošanā.

7. Radīt motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicināt

izglītojamā konkurētspēju tālākās profesionālās izglītības apguvē,

pilnveidot sadarbību ar uzņēmējiem un darba devējiem.

8. Motivēt skolēnus iesaistīties labdarībā, veicinot tādu ētisko

vērtību izkopšanu kā līdzcietība, tolerance un solidaritāte.

9. Uzvedības normu praktiska apguve dažādās dzīves situācijās,

pamatojoties uz personīgās drošības, tikumības, ekoloģijas un

vispārējās kultūras principiem.



Interešu izglītības pulciņi

8. - 9.klašu vokālais ansamblis

Tekstiltehniku sintēzes darbi

Vides objektu dizains

Variācijas

Cepurnieks

Teātris

Virpošana

Kokgriešana

Koka un metāla rotaslietu izgatavošana

Defilē un stājas veidošana

Skolēnu mācību uzņēmumi 7. - 9.klases

Skolēnu mācību uzņēmumi 10. - 12.klases, 1. - 4.kurss

Sporta spēles 7. - 9.klases

Sporta spēles 10. - 12.klases, 1. - 4.kurss

‘’Mamma daba’’

Dejas 7. - 9.klases 

Dejas 10. - 12.klases, 1. - 4.kurss



Balvu profesionālās un 

vispārizglītojošās vidusskolas 

Izglītojamo pašpārvaldes aktualitātes 

2017./2018.m.g.



Ar ko nodarbojas Izglītojamo 

pašpārvalde?

• Izglītojamo pašpārvalde ir neatkarīga,

demokrātiska un sabiedriska.

• Pašpārvalde līdzdarbojas skolas darbā, organizē

un vada tās sabiedrisko dzīvi.

• Aizstāv izglītojamo tiesības un intereses.

• Piedalās pašpārvaldes sanāksmēs.



IP mērķis

• Panākt izglītojamo un izglītības iestādes vadības

interešu saskaņošanu.

• Panākt izglītojamo aktīvu iesaistīšanos

audzināšanas darbā, mācību procesā un

sabiedriskā darba organizēšanā.

• Apgūt atbilstošas iemaņas un prasmes sevis

pilnveidei.



BPVV Izglītojamo pašpārvalde

• 2017./2018.mācību gadu uzsākot, BPVV

skolēnu pašpārvaldē piedalās 25 skolēni

• BPVV IP prezidents ir Oskars Kapteinis,

11.b klases izglītojamais, kurš tika ievēlēts

ar ievērojamu balsu pārsvaru

• BPVV IP prezidenta vietnieks Valdis

Slišāns.

• 4.oktobra pašpārvaldes sēdē tiek pieņemts

lēmums, ievēlot 14 ministrus un to palīgus

• Izglītojamo pašpārvaldes sēdes apmeklē arī

klašu un kursu vecākie - kopumā11 pārstāvji



Prezidents

Izglītības

ministrs
Galvenais

noformētājs

Tehnisko

lietu

pārzinis

Ministru

prezidents

Izglītības 

iestādes

fotogrāfs

Pasākumu

filmētājs

Vides

ministrs

Sporta

ministrs

Sabiedrisko

attiecību

ministrs

Kultūras

ministrs

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas

Izglītojamo pašpārvaldes struktūra

2017./2018.m.g



IP prezidents

IP prezidents – Oskars 

Kapteinis

„Esmu aktīvs jaunietis, kurš brīvajā

laikā spēlē basketbolu un strādā

saimniecībā. Kļūstot par izglītības

izstādes prezidentu, vēl aktīvāk

iesaistos izglītības iestādes dzīves

notiekošajās norisēs. Mans mērķis ir

spodrināt Balvu profesionālās un

vispārizglītojošās vidusskolas vārdu

Balvu novadā. Mans dzīves moto –

labāk nožēlot izdarīto, nekā

neizdarīto!˝



BPVV pašpārvalde dažādos 

pasākumos





• Ikvienā izglītojamajā mīt talants un potenciāls! Bet

varbūt tas ir slēpts, tāpēc Izglītojamo pašpārvalde

izglītojamajiem sniedz iespēju izkopt un attīstīt savus

talantus, kā arī sekmēt personīgo pašizaugsmi!

• Ja arī Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns attīsta dažādas

iemaņas un prasmes sevis pilnveidei, kā arī

iesaistās izglītības iestādes mācību procesa,

audzināšanas darba un sabiedriskā darba

organizēšanā, tad aiciniet viņu pievienoties BPVV

Izglītojamo pašpārvaldei! Ikviens ir gaidīts!



Aktualitātes karjeras izglītībā 

2017./2018.m.g. 



Balvu profesionālās un vispārizglītojošās 

vidusskolas karjeras izglītība

Mērķis

• Radīt skolēnos interesi par karjeru un iepazīstināt ar darba pasaules

daudzveidību, ar to saistīto izglītību un tās apguves iespējām

Uzdevumi

• Veicināt apzinātu izvēli par turpmāko izglītību, akcentējot saikni starp mācībām

un nākotnes plāniem

• Veicināt karjeras veidošanai nepieciešamo prasmju attīstību, sniegt ieskatu

izglītojamā nākotnes profesijā, tādējādi iepazīstinot ar darba vidi, darba

devējiem un potenciālajām darba iespējām

• Kā arī organizēt tikšanās ar augstskolu mācībspēkiem, studentiem, kā arī NVA

pārstāvjiem



Sadarbības partneri

 Sadarbība ar uzņēmējiem (SIA „Kokpārstrāde 98”, SIA

„Verems”, SIA „Burdas salons”, Mēbeļu salons „Oāze”, SIA

„Veskor” u.c.)

 Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales

biznesa un tūrisma centrs”, ar kuriem notiek aktīva un

ilggadēja sadarbība karjeras veicināšanas jomā

 2 skolēnu mācību uzņēmumi (biznesa izglītības biedrības

Junior Achievement Latvija dalībskola)

 Dalība Vislatvijas „Ēnu dienas”

 Piedalīšanās forumos, kur ikvienam jaunietim tiek sniegta 

iespēja izteikt savu viedokli un priekšlikumus

55



Dalība dažādos pasākumos 



SAM 8.5.1.

ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība

darba vidē balstītās mācībās un mācību paksēs uzņēmumos”

Projekti

Projekta mērķis - palielināt

profesionālās izglītības iestāžu

izglītojamo skaitu pēc to

dalības darba vidē balstītās

mācībās vai darba devēja

vadītās praktiskās mācībās un

mācību praksēs.



Projekti

SAM 8.5.3.

ESF projekts “Profesionālās izglītības iestāžu

efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”

Projekta mērķis - nodrošināt izglītības

iestādēm, kas īsteno sākotnējās

profesionālās izglītības, kā arī

profesionālās tālākizglītības un

profesionālās ievirzes izglītības

programmas (turpmāk – profesionālās

izglītības iestādes), efektīvu pārvaldību

un iesaistītā personāla profesionālās

kompetences pilnveidi.



SAM 8.4.1.

ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās

kompetences pilnveide”

Projekti

Projekta mērķis - pilnveidot

nodarbināto personu profesionālo

kompetenci, lai laikus novērstu

darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību

darba tirgus pieprasījumam, veicinātu

strādājošo konkurētspēju un darba

produktivitātes pieaugumu.



Starptautiskie projekti

Nordplus Junior programmas projekts

“Inovatīvas valodu un kultūras mācīšanās metodes”

Projekta mērķis – demonstrēt izglītojamajiem atšķirīgus –

radošus, inovatīvus ceļus, kā mācīt un mācīties svešvalodu un

kultūru (Ziemeļu, Baltijas valstu), izmantojot svarīgus mācīšanās

uzdevumus – indivīda pieredze, individuālais darbs (informācijas

vākšana u.c.) par kultūru un valodu.

Projekta ilgums: 01.09.2016. - 01.05.2018.

Projektā iesaistītās valstis: Latvija, Lietuva, Dānija
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Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020.gadam projekts Nr. LLI-183 „Darba 

tirgus bez robežām (Mobilitāte)”

Projekta mērķis – stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas pāri

robežai un, sadarbojoties 8 profesionālās izglītības iestādēm abās

robežas pusēs, uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales

reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām.

Projekta ilgums: 07.05.2017. - 06.05.2019.

Projektā iesaistītās valstis: Latvija, Lietuva
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Aktivitāte A.T1.1. “Teorētiskās

apmācības pedagogiem”

Daugavpils Dizaina un mākslas

vidusskolā “Saules skola”



Starptautiskie projekti
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Aktivitāte A.T1.1.

“Teorētiskās apmācības

pedagogiem” Zarasu

Lauksaimniecības skolā

(Lietuva)



Starptautiskie projekti
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Aktivitāte A.T1.4. “Mācību

bauciens, stažēšanās un

praktiskās nodarbības

pedagogiem” Daugavpils Dizaina

un mākslas vidusskolā “Saules

skola”
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Aktivitāte A.T1.3. “Pedagogu

mācību brauciens” Balvu

profesionālajā un

vispārizglītojošā vidusskolā
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Aktivitāte A.T1.5. “Radošās

darbnīcas” Utenas Reģionālajā

profesionālās izglītības

apmācību centrā (Lietuva)



Ejiet rāmi cauri ikdienas kņadai,

atceroties, ka miers ir klusumā, harmonijā 

ar sevi un apkārtējiem. 

Esiet labvēlīgi pret ikvienu cilvēku! 

Ikvienu darbu veiciet ar mīlestību! 

Veiksmīgu turpmāko sadarbību!  



Paldies par uzmanību!


