Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā izglītības jomā
2014. gadā
Preiļu 1.pamatskola
Skolēnu skaits – 2014./2015.mācību gada sākumā - 474
Pedagoģisko likmju skaits – 63,26
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 28,25
Kopējie budžeta izdevumi: pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai 262308 eiro +
mērķdotāciju pedagogu atlīdzībai 453254 eiro + ESF projektā skolas infrastruktūras
renovācijas darbiem 919952 eiro + pašvaldības rīkotajā iepirkumā mēbeļu iegādei 30128
eiro = 1665642 eiro
Iegūta skolas un tās realizēto izglītības programmu
nākamajiem 6 gadiem ( līdz 2020.gada 6.aprīlim)

akreditācija

uz

LIZDA organizētajā konkursā, kurā piedalījās 26 izglītības iestādes, un pēc konkursa
rezultātu apkopošanas 2014.gada 29. oktobrī LIZDA konferencē "„Sociālā dialoga loma
nodarbināto sociāli ekonomisko apstākļu uzlabošanā” tika godināti konkursa
uzvarētāji. Preiļu 1.pamatskolai svinīgi piešķīra statusu “Pedagogam draudzīgākā
izglītības iestāde 2014”.
 Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs







70 starpnovadu II. kārtas olimpiāžu laureāti (iegūtas 23 -1.vietas, 23 – 2.vietas, 17 3.vietas, 7- atzinības);
21 Latgales reģionālo un atklāto olimpiāžu laureāti;
28 valsts, reģionālo un starpnovadu mācību priekšmetu konkursu laureāti un
godalgoto vietu ieguvēji
9.c.klases skolniece Laura Buka ieguva atzinību valsts ķīmijas olimpiādē
2 atklātās valsts matemātikas olimpiādes un 3 valsts atklātās vizuālās mākslas
olimpiādes, 1 valsts atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes laureāti ( VISC
atbalstītās)
2 starptautiskā matemātikas konkursa 4.klasēm, „Tik vai …cik”( Latvija – Lietuva)
konkursa laureāti

 Sasniegumi sporta sacensībās:







„Latvijas avīzes’’ pavasara krosa stafetes. Rīga –1. vieta skolas komandai;

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles „Drošie un veiklie”2002.g.dz.un jaunāki –
3.vieta
Latgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā 2002.-2003.g.dz meitenes –
2.vieta
LR skolēnu 67.spartakiādes finālsacensībās dambretē 2.vieta U11 vecuma grupā

Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas starpnovadu skolēnu sporta spēlēs:
komandu sacensībās rudens un pavasara krosā, sporta spēlēs futbolā, sporta spēlēs
telpu futbolā, volejbolā, basketbolā, „Tautas bumba”, „Lāse 2013” kausa izcīņā,

„Drošie un veiklie”, „Tīkla bumba”, vieglatlētikā, 64 lauciņu
godalgotas 1.vietas –17, 2.vietas – 8, 3.vietas -11

dambretē iegūtas

 Skolā īstenotie projekti:


2013./2014.mācību gadā Preiļu 1.pamatskolas skolotāji atkārtoti piedalījās
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas( PPDKN) procesā.
PPDKN rezultātā, skolā strādā: 4 skolotāji ar 2. kvalitātes pakāpi, 12
skolotāji ar 3. kvalitātes pakāpi, 28 skolotāji ar 4. kvalitātes pakāpi un 1
skolotājs ar 5. kvalitātes pakāpi. Iepriekšējos mācību gados skolas pedagogi
aktīvi piedalījās IZM ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” realizācijā.



TDK „Gaida” vadītājas G. Ivanovas vadībā tika realizēts Latvijas Valsts mežu
atbalstītais („Latgales kultūras programmas 2014” ietvaros) projekts „Satikšanās
vecīša cimdiņā”- no 2014.g.aprīļa līdz decembrim 1900, 0 EUR vērtībā



Turpinās skolas vecāku biedrības „ Savai skolai” projekta realizācija( LEADER
programma) „Mākslas studijas izveidošana cilvēku radošo spēju attīstībai
Preiļu novadā” ar „ Preiļu rajona partnerība” atbalstu ( piešķirti finansu līdzekļi
Ls 11 373,44 apmērā telpu labiekārtošanai un remontam);



Veiksmīgi turpinās vecāku biedrības „ Savai skolai” rosinātais un LAD LEADER
programmas atbalstītais projekts (Ls 5000, 0 vērtībā) „ Bērnu lietderīga brīvā
laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana”. Pēcpusdienā, līdz vecāku darba
dienas beigām skolā darbojas Rotaļu un spēļu istaba sākumskolas posma bērniem.



2013.gada nogalē biedrība "Savai skolai" un Preiļu 1. pamatskolas devīto klašu
skolēni ir realizējuši „Labie darbi.lv” projektu, kura rezultātā skolā ir
iegādāti trenažieri 1948,0 Ls vērtībā un ar skolas vadības atbalstu trenažieru
izvietošanai ir atvēlēta telpa skolas ēkā. 2014.gadā skolēni veiksmīgi turpina
izmantot trenažieru zāli, uzlabojot savu fizisko formu.



Skolas renovācijas darbi Ls 641412, 60 vērtībā, būvfirmas Re un Re /04
izpildījumā, ERAF projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība” realizācija, I kārta. Projekta ietvaros veikta sporta zonas rekonstrukcija hokeja laukuma būvniecība, skrejceliņu būvniecība, laukums tāllēkšanai, skolas
pamatēkas mācību kabinetu, gaiteņu, kāpņu telpu remonts, apkures sistēmas
nomaiņa, elektroinstalācijas tīkla un apgaismes ķermeņu nomaiņa, 2 mācību
kabinetu (ģeogrāfijas un mājturības- tehnoloģiju) kabinetu rekonstrukcija.
 Skolas renovācijas projekta ietvaros – 15 multimēdiju projektori ( latviešu
valodas un literatūras, matemātikas, svešvalodu, sākumskolas, ģeogrāfijas, sociālo
zinību kabinetos). Visos mācību kabinetos ir ievilkti vadi turpmākai multimediju
projektoru pievienošanai. Sakārtotas( remonts, mēbeles) laboratorijas ķīmijas,
dabaszinību/ bioloģijas, fizikas) kabinetos
 Preiļu novada pašvaldības iepirkuma skolas mēbelēm 30 128 eiro apmērā
rezultātā lielākajā daļā skolas mācību kabinetu ir atjaunotas mēbeles skolotāju un
skolēnu darbam, skolēnu galdi un krēsli

 Sasniegumi interešu izglītībā un audzināšanas darbā





IIP- 6.kl. tautas deju kol., skolotāja Ilze Broka un IIP- 6-7. kl. tautas deju
kol., skolotāja Gaida Ivanova tautas deju kolektīvu pasākumā „Lecam pa
jaunam, lecam pa vecam”, Preiļos VISC Pateicība, un Deju festivālā
„Latvju bērni danci veda”, Aizkrauklē VISC Pateicība par aktivitāti un labu
māksliniecisko sniegumu
skolotājai Gaidai Ivanovai par aktivitāti un radošumu tautas deju
festivāla „Latvju bērni danci veda” veidošanā, Aizkrauklē VISC Pateicība
Laumai Tumašovai- 8.c skolotāja Laila Vibornā par piedalīšanos Latvijas
televīzijas spēlē ”Gudrs, vēl gudrāks” finālā, Rīgā VSIA”Latvijas
televīzija”Atzinības raksts; DZM IC konkurss „Domā! Zini! Mācies!”
Uzvara DZM IC konkursā „Domā! Zini! Mācies!” un uzaicinājums piedalīties
sezonas noslēguma pasākumā 11.jūnijā Rīgas Zoo dārzā.



Mārtiņam Smirnovam-5.a,skolotāja Ieva Babre jauno vides pētnieku
forums „Skolēni eksperimentē”, Rīgā VISC Pateicība par radošu vides
izzināšanu



IIP-koris”Preilene”skolotāji Daiga Koļesničenko,Oļegs Koļesničenko, Intars
Mežinieks Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkurss Latgalē,
gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem,
Rēzeknē Valsts izglītības satura centra Diploms 1.pakāpe



5.c,6.b,6.c,7.b,7.c kl.audz. Mārīte Šķestere, Inga Reine, Jānis Ondzuls, Inga
Haritonova, Irēna Barone - ZZ čempionāta pusfināla dalībnieki; 5.c,6.c,7.b
kl.audz. Mārīte Šķestere, Jānis Ondzuls, Inga Haritonova ZZ čempionāta
fināla dalībnieki Rīgā



Mārcim Adamovičam- 7.a, Tomam Vilcānam- 7.a, Alenam Šņepstam7.b, Anetei Haritonovai- 7.c, skolotāja Mārīte Šķestere - Gētes institūta un
vācu valodas skolotāju asociācijas video konkurss „Esiet sveicināti…”
Gētes institūta Diploms 2.pakāpe



Mikam Babrim- 8.c, skolotāja Žanete Beča Radošo darbu konkurss „Es un
mana dzimtene”5.-9.klašu grupā, Rīgas Latviešu biedrības, Atzinība par
centību un dalību, piedaloties literāro darbu kategorijā




2014. g. Preiļu 1. pamatskolā veiksmīgi notika projektu nedēļa „Aktīvs un vesels”
Preiļu 1.pamatskolai Zaļas jostas konkurss „Tīrai Latvijai”, Makulatūras
vākšana, kopvērtējumā 2.vieta valstī un uzaicinājums piedalīties
noslēguma svētkos Siguldā, 1.jūnijā



Preiļu 1.pamatskolai Zaļās jostas konkurss „Tīrai Latvijai”, Bateriju
vākšana, kopvērtējumā 3.vieta valstī



Lūkasam Vucānam- 7.a Zaļās jostas konkurss „Tīrai Latvijai” - Bateriju
vākšana, individuālajā kopvērtējumā valstī 3.vieta



skolotājām Ievai Babrei, Dignai Prodniecei - par patriotismu un
valstiskās identitātes stiprināšanu, sveicot Latvijas Republikas
95.gadadienā IZM Valsts Izglītības satura centra Atzinība



skolotājiem Ilzei Brokai, Astrīdai Čerpakovskai, Uldim Čerpakovskim,
Dacei Kiuleniecei, Ingai Reinei par patriotismu un valstiskās identitātes
stiprināšanu, sveicot Latvijas Republikas 95. Gadadienā - Preiļu novada IP
Atzinības raksts



Preiļu 1.pamatskolai, skolotāja Inga Reine par skolas pedagogu aktīvo
dalību Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotajā konkursā
pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu Labklājības ministrijas
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Atzinības raksts



skolotājai Žanetei Bečai Par sirdsdarbu un ieguldījumu, rosinot
audzēkņus dalībai radošo darbu konkursā „Es un mana dzimtene” Rīgas
Latviešu biedrības, Pateicība

Sagatavoja: Nora Šņepste

