
Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā izglītības jomā 

2017.gadā 

 
Preiļu 1.pamatskola 

 

Skolēnu skaits – 2016./2017.mācību gada sākumā ( 01.09.2016.) - 449 , 

2017./2018.mācību gada sākumā ( 01.09.2017.) – 424. 

Pedagoģisko likmju skaits – 44,01 

Saimnieciskā personāla likmju skaits – 28,25 

Pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai 305298 eiro;  

 valsts mērķdotācija pedagogu atlīdzībai 334972 eiro; 

valsts mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei 8452 eiro; 

valsts mērķdotācija 1.-4.klases ēdināšanai 49682 eiro; 

pašvaldības dotācija 5.-9.klašu ēdināšanai 58862 eiro; 

 

Tiek  realizētas  5 izglītības programmas:  

1. Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111), licence Nr. V-4434 

2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611), licence Nr. V-4286 

3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods 21015811), licence Nr. V-5447 

4. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programma (kods 23013111), licence Nr. V-8643 

5. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 

21015911). licence Nr. V-8879 

 

2017./2018.m.g. Preiļu 1.pamatskola iesaistījas  vairākos VISC, VIAA, IKVD / 

ESF projektos: 

1)VISC/ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” SAM 

8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai"Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001. Īstenošanas laiks: 

01.01.2017. – 31.12.2020. Iegūstot papildus speciālā pedagoga pedagoģisko atbalstu 

izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmas un 

izglītojamajiem, kuriem nepieciešamas papildus pedagoģiskās konsultācijas latviešu 

valodā, angļu valodā un matemātikā no 1.-6.klasei. Izglītojamiem no 7.-9.klasēm 

vienreiz mēnesī ir iespēja apmeklēt jēgpilnas mācību nodarbības Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmijas dabas zinātņu laboratorijās augstskolas pasniedzēju vadībā. 

2)VIAA/ESF  projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” Īstenošanas laiks 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. Decembris. 

Izglitojamie iegūst papildus iespējas piedalīties karjeras izglītības pasākumos, 

apmaksātās mācību ekskursijās, nodarbībās. 



3) IKVD/ESF projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai"  - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc 

mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas 

veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu 

bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu 

atbalstu.Izglītojamie iegūst papildus pedagoģiskās konsultācijas, sociālā pedagoga, 

psihologa atbalstu, papildus atbalstu ēdināšanai pēcpusdienās, u.c. 

4) Preiļu 1.pamatskola  turpina darboties  VISC realizētajā projektā 

Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā kā viena no 100 skolām 

valstī, kuras piedalās šī projekta aprobācijā 

5) notiek sagatavošanās darbi, tehnisko projektu izstrāde, lai uzsāktu realizēt 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 

vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektu Preiļu 1.pamatskolā 

2017./2018.mācību gadā. 

Turpinās “Zaļās klases” ar iežu paraugu laukumu  un skolas dārza iekārtošana skolas 

iekšpagalnmā – āra mācību stundu norisei, dabaszinību cikla mācību priekšmetu 

veiksmīgākai apguvei un skolēnu fizisko aktivitāšu  atbalstam. 

Preiļu 1.pamatskola regulāri iesaistās LU Pedagoģijas, psiholoģijas un māklsās 

fakultātes socioloģiskajos pētījumos – starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā 

IEA ICCS,  OECD Starptautiskajā mācību vides pētījumā TALIS, OECD 

starptautiskajā skolēnu novērtēšanas  programmā PISA 

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 

 

2016. /2017. m. g. skolā mācījās 449 izglītojamie. Starpnovadu olimpiādēs 

piedalījās 140 izglītojamie.  

 75 starpnovadu II. kārtas olimpiāžu laureāti (iegūtas 19 -1. vietas, 22 – 2. 

vietas, 16 - 3. vietas, 15- atzinības); 

 16 Latgales reģionālo un atklāto valsts olimpiāžu laureāti ( iegūtas 3 - 1. 

vietas; 7 - 2. vietas; 4 – atzinības); 

 21 skolēns piedalījās valsts mācību priekšmetu olimpiāžu 3 kārtā, 9 valsts 

mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti (iegūtas 2 – 1. vietas, 2– 2. vietas, 4 – 3. 

vietas, 1 – atzinība)  

 39 valsts, reģionālo un starpnovadu mācību priekšmetu konkursu laureāti un 

godalgoto vietu ieguvēji; 

 5. – 9.  klasēs 49 izglītojamie, kas mācību gadu pabeidza ar vidējo atzīmi”8 un 

vairāk”, 65 izglītojamie -  “7 un vairāk”, kopā – 114 izglītojamie; 

 Preiļu 1. pamatskola ieguva 2. vieta Ata Kronvalda fonda skolu reitingā 

Mazo skolu grupā ( kurās vidusskolnieku skaits ir līdz 100 skolniekiem) un 

ceļojošā balva Mazā pūce. 

 2017.gada Draudzīgā aicinājuma balvas reitingā  Preiļu 1.pamatskola ieguva 

3.vietu pilsētas skolu grupā ( reitings aprēķināts pēc Draudzīgā aicinājuma 

balvas metodikas). 

 

Sasniegumi sportā 2016./2017.m.g. -  
skat. http://159.148.6.161/media/filer_public/15/7a/157afd30-6141-

43a3-aafd-2c8b9b21d9c4/sports__2016_2017.pdf  

 

Valsts līmenī - Rudens krosā skolas komandas ieguva 1.vietu un  

Pavasara krosa stafetēs – 1.vietu. 

 

http://159.148.6.161/media/filer_public/15/7a/157afd30-6141-43a3-aafd-2c8b9b21d9c4/sports__2016_2017.pdf
http://159.148.6.161/media/filer_public/15/7a/157afd30-6141-43a3-aafd-2c8b9b21d9c4/sports__2016_2017.pdf


 

Skolā īstenotie projekti: 

1) Deju kopa   “Gaida”, kuru vada G.Ivanova un 

V.Kondratjeva,  pabeidza realizēt Nordplus programmas projektu 

“Dare to share”  

2) Preiļu 1. pamatskolas 3.c klase 2017./2018. mācību gadā ir 

iesaistījusies Latvijas olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa 

klase”    Projekts ir interesants, radošs un pozitīvs pasākums, kas 

nostiprina bērnu veselību, uzlabo stāju, dod iemaņas strādāt 

komandā un motivāciju darboties ar fiziskām aktivitātēm. 

3) Latvijas okupācijas muzejs izsludinātajā konkursā skolēniem, 

veltītajā Latvijas 100 gadei: „Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi” 

Preiļu 1.pamatskolas 9.klašu skolnieces Ilga Kivleniece, Diāna 

Afanasjeva un ĒrikaTrubiņa,  skolotājas D.Kiulenieces vadībā 

izstrādāja projekta darbu un  uzvarēja Latgales novadā, iegūstot 

iespēju apmeklēt Eiropas Savienības parlamentu Briselē. 

4) Skolas 9.klašu skolēni piedalījās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 

Zinātnieku nakts aktivitātē  "Eksperiments kā pamats inovatīvam 

risinājumam jauna pārtikas produkta radīšanā’’, tēma ,,Iepazīsti 

inovācijas!’’ Preiļu 1.pamatskolas komanda ieguva godpilno 

2.vietu.  

5) Deju kopa “Dancari” 5. klašu deju kolektīvs, kuru vada I.Broka 

palīdzēja realizēt iniciatīvas grupas „Preilieši” , tās vadītājas 

Natālijas Rubīnes vadībā,  Mazo grantu projektu konkursa 

„Iedzīvotāji veido savu vidi - 2017” projektu "Skaists ir mūsu 

tautastērps, vēl skaistāku darīsim", kas bija lielisks skolas un 

vecāku kopsadarbības paraugs. 

 

Citi sasniegumi  

Preiļu 1.pamatskolas sākumskolas un deju skolotājai Gaidai Ivanovai 

Triju Zvaigžņu ordeņa V šķira piešķirta par nopelniem izglītības un kultūras 

darbā, ilggadējo ieguldījumu tautas deju pedagoģes darbā, latviešu tautas 

tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā. 

22. februārī norisinājās “Ekselences balvas" fināls, ko organizēja 

Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā 

ar LU Fondu un Valsts izglītības satura centru. 

Šogad arī  Preiļu 1. pamatskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāja Ieva Babre 

piedalījās Ekselences balvas 2017 izcīņā, nonākot līdz laureāta pakāpei. 

. 

 

Sasniegumi interešu izglītībā un audzināšanas darbā  

– skat. http://159.148.6.161/media/filer_public/5e/3c/5e3c6abf-9b13-4206-

b144-ff10e7d33d92/mac_olimp_16_17.pdf  

 

Visa gada garumā tika veikts daudzpusīgs ārpusstundu un metodiskais darbs, 

organizēti semināri, kursi pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei kompetencēs 

balstīta mācību satura pasniegšanai, mērķtiecīgi organizēts skolas atbalsta komandas 

darbs, pilnveidotas sadarbības kā arī izglītojošā darba  formas ar skolēnu vecākiem un 

citu novadu skolām. 

Kompetenču pieejā balstīti mācību un ārpusstundu mācību pasākumi skolā –  

http://159.148.6.161/media/filer_public/5e/3c/5e3c6abf-9b13-4206-b144-ff10e7d33d92/mac_olimp_16_17.pdf
http://159.148.6.161/media/filer_public/5e/3c/5e3c6abf-9b13-4206-b144-ff10e7d33d92/mac_olimp_16_17.pdf


1) sadarbībā ar VISC, Latvijas Bankas starptautisko attiecību un komunikācijas 

pārvaldes interneta portāla www.naudasskola.lv , Patērētāju tiesību 

aizsardzības centru, Fiskālās disciplīnas padomi, Finanšu kapitāla tirgus 

komisiju 10.04.2017. Preiļu 1.pamatskolā notika izglītojošs pasākums – 

“Mācību metožu daudzveidība finanšu pratības apguvei” 

2) Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā organizēja projektu 

vispārizglītojošām skolām ,,Garšīgie likumi”, kurā šogad iesaistījās arī Preiļu 

1. pamatskola. Projekta mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar Eiropas 

Parlamenta kā likumdevēja darbu un nozīmi likumu pieņemšanā par drošu 

pārtiku. 

3) Starpdisciplināri mācību pāsākumi “Pasaules Ūdens diena 2017”, Eiropas 

valodu diena,  Zinātnes teātris,  Gaisa Pūķu projekts, “Uz lielu balli sanāca 

sveces”, Sniega diena, mācību ekskursijas. 

4) Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumi sadarbībā ar Preiļu vēstures 

un lietišķās mākslas muzeju –1991. gada barikāžu atceres pasākums, dažādas 

izglītojošās programmas, u.c. 

 

Sagatavoja  :                         Preiļu 1.pamatskolas direktore Nora Šņepste 

 

 

https://www.naudasskola.lv/

