
Balvu Profesionālā un 

vispārizglītojošā vidusskola

novada izglītības sistēmā

Vidzemes iela 26, Balvi, LV-4501

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



Vēsturiskais aspekts

 1991. gads – Balvu 

deviņgadīgā skola

 1992. gads – Balvu 

Amatniecības 

vidusskola

 2014. gads – Balvu 

Profesionālā un 

vispārizglītojošā 

vidusskola

2



Vispārējās izglītības programmas
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Pamatizglītības programma

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (vakara maiņu)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

(vakara maiņu)

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma

(vakara maiņu)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

(neklātiene)



Profesionālās izglītības programmas
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Koka izstrādājumu izgatavošana 4 gadi

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 4 gadi

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 4 gadi

Ēdināšanas pakalpojumi 4 gadi

Būvdarbi 4 gadi

Bērnu aprūpe 1.5 gadi



Arodizglītības programmas
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Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija

(pamatizglītības)

1 gads

Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija (vidējā) 1 gads

Koka izstrādājumu izgatavošana (pamatizglītības) 1 gads

Koka izstrādājumu izgatavošana (vidējā) 1 gads

Būvdarbi (pamatizglītības) 1 gads

Būvdarbi (vidējā) 1 gads
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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 (14 jaunieši)

 Būvdarbi - arodizglītības programma ar kvalifikāciju apdares

darbu strādnieks, mācību ilgums – 1 gads, iegūst otro

kvalifikācijas līmeni (21 jaunietis)



Pieaugušo izglītība

 Neformālās izglītības, interešu un 

pašizaugsmes kursi, semināri, konferences

 Sadarbība ar Nodarbinātības valsts 

aģentūru:

• bezdarbnieku un darba meklētāju  
neformālā apmācība;

• bezdarbnieku un darba meklētāju  
neformālā apmācība valsts valodas 
apguvei;

• mūžizglītības pasākumi nodarbinātām 
personām.

 Sadarbība ar citām izglītības iestādēm

 Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām

 Projektu realizēšana
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Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

BALVU MUIŽA

Pieaugušo 
izglītība

Interešu izglītības 
kursi

Semināri, 
konferences

Atbalsts ģimeņu 
tradīcijām un 

godiem 

Interešu grupas
(aerobika, kikbokss, 

mūzikas grupa)

Sadarbība ar 
Nodarbinātības 
valsts aģentūru

Bezdarbnieku un 
darba meklētāju 

neformālā 
apmācība

Bezdarbnieku un 
darba meklētāju 

neformālā apmācība 
valsts valodas 

apguvei

Mūžizglītības 
pasākumi 

nodarbinātām 
personām 

Citi pakalpojumi,

t.sk., telpu noma

Yamaha mūzikas skola

Mācību centrs “Buts”

SIA “AAA” (autoskola)

SIA “Austrumi”

SIA “Valdogs”

SIA “Balvi Auto”



Statistika

 Skolēnu skaits uz 2015.g. 1. septembri – 254

(2014.g. – 217).

 Latvijas Amatniecības kameras zeļļa diplomus

2015. gadā saņēmuši: 

• dāmu drēbnieka amata zeļļi – 5 (2014.g. – 7, 

2013.g. - 6);

• galdnieka amata zeļļi – 3 (2014.g. – 7, 2013.g. – 3).
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Izglītojamo skaits no pašvaldībām
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Sadarbība

 Balvu novada pašvaldība

 Latvijas Amatniecības kamera

 SIA „Kokpārstrāde 98” 

 RSEZ SIA „Verems”

 SIA „Burdas salons”

 Mēbeļu salons „Oāze”

 Balvu novada pašvaldības aģentūra 

„Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

 SIA „Veskor”

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
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Projekti

 Pedagogu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana:

• ESF projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (2008-

2011);

• ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (2009).

 Jauniešu izglītības ieguves veicināšana:

• Borisa un Ināras Teterevu fonds „Ieguldījums Balvu 

Amatniecības vidusskolas skolēnu nākotnē”;

• Mērķstipendijas ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātē 

„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” 

– 2014./2015. m.g. stipendijas izglītojamajiem.
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Projekti

 Infrastruktūras sakārtošana:

• ERAF projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes izveidošana Balvu Amatniecības vidusskolā” 

(2009-2010);

• KPFI projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Balvu 

novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās 1.kārta” (2010);

• ERAF projekts „Infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar 

funkcionālajiem traucējumiem Balvu Amatniecības vidusskolā” 

(2009-2011);

• KPFI projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Balvu 

novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās 2.kārta” (2011).
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Balvu novada pašvaldības, BPVV un 

SIA „Burdas salons” trīspusējais 

profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšanas projekts – dāvinājums (8 

„Bernina” šujmašīnas, overloks, 

programmējamā izšūšanas 

šujmašīna).
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Projekti

 Starptautiskā sadarbība:

• ES Comenius partnerības 

projekts „Tik tālu, bet tik

tuvu” (2009-2011);

• ES Comenius partnerības 

projekts „Veselīgi cilvēki

plaukstošai Eiropai” (2013-

2015);

• Erasmus+ projekts 

„Starpvalstu mobilitātes –

mūsdienīgs īsceļš uz 

profesionālo pilnveidi”.
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Karjeras izglītība

 Sadarbība ar uzņēmējiem (SIA „Kokpārstrāde 98”, 

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

salons „Oāze”, SIA „Veskor” u.c.)

 Balvu novada pašvaldības aģentūra

„Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

 5 skolēnu mācību uzņēmumi (biznesa izglītības

biedrības Junior Achievement Latvija dalībskola)

 Ēnu dienas 
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Panākumi konkursos

 Tērpu kolekciju „Nāc līdzi” un „Līgo” sudraba diplomi XI 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

 Tērpu kolekcijas „Aizspogulija” 1.vieta 5. starptautiskajā

bērnu un jauniešu talantu un modes festivālā „Pa modes 

pakāpieniem”
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Panākumi olimpiādēs un konkursos

 Nozīmīgākie sasniegumi 2015./2016. m.g.:

• 1.vieta starpnovadu mājturības un tehnoloģiju 

olimpiādē  profesionālās izglītības programmas „Šūto 

izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” audzēknei 

• 2.vieta starpnovadu matemātikas olimpiādē 

profesionālās izglītības programmas „Šūto izstrādājumu 

ražošanas tehnoloģija” audzēknei 

• 1.vieta divus gadus pēc kārtas daiļlasītāju konkursā 

„Zvirbulis” profesionālās izglītības programmas „Koka 

izstrādājumu izgatavošana” 2. kursa audzēknim
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Mācību process
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Izglītojamo darbi
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Skolas internāts pēc renovācijas
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Absolventu veiksmes stāsti

 Profesionālās izglītības programmas „Koka

izstrādājumu izgatavošana”:

• Vilnis Jakovļevs – Latvijas Lauksaimniecības

universitātes Kokapstrādes katedras lektors, vecākais

meistars;

• Roberts Sockis, Igors Putniņš, Ainārs Uzuls, Jānis

Cunskis, Rolands Gavars – strādā vadošajos amatos

uzņēmumā SIA „Kokpārstrāde 98”.

 Profesionālās izglītības programmas „Šūto 

izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”:

• Aiga Jansone – pēc Rīgas Tehniskās universitātes

absolvēšanas strādā par profesionālās izglītības skolotāju

BPVV.
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PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Balvu 

teritoriālā struktūrvienība

 Komerczinības

Kvalifikācija – komercpakalpojumu darbinieks

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācību ilgums - 4 gadi

Iepriekšējā izglītība – pamatizglītība

Pēc programmas apguves iegūst diplomu par profesionālo vidējo

izglītību
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Paldies par uzmanību!
24


