Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā izglītības jomā
2013. gadā
Preiļu 1.pamatskola
Skolēnu skaits – 2013./2014.mācību gada sākumā - 467
Pedagoģisko likmju skaits – 79,46
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 30,25
Kopējie budžeta izdevumi – 796521,0 Ls ( kopā ar mērķdotāciju pedagogu atlīdzībai, tai
skaitā 221839,0 Ls skolas renovācijas darbiem)





 Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs
77 novada kārtas olimpiāžu laureāti (iegūtas 20 -1.vietas, 20 – 2.vietas , 17 3.vietas, 20
atzinības)
17 Latgales reģionālo VISC un atklāto olimpiāžu laureāti
9.c.klases skolniece Krista Šķēpa ieguva 2. vietu Valsts latviešu valodas un literatūras
olimpiādē un 2.vietu Valsts Latvijas un pasaules vēstures olimpiādē
4 atklāto valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti
 Sasniegumi interešu izglītībā



Piedalīšanās UNESCO LNK 12.starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss ”Es
dzīvoju pie jūras” (2013.gada 8.janvārī, Jūrmalā) 1. vieta – Ieva Poplavska 3. kl.



VIAA bērnu un jauniešu radošo darbu konkurss „Eiropa skolā” (2013.gada 9.maijā
Rīgā)1. vieta – Laura Čerpakovska 2. kl.



Latgales reģiona skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss „Ievelc dziļā elpā savu
Latviju” (2013. gada 3. aprīlī Daugavpilī) VISC 1.pakāpes diploms - Elizabete
Stalidzāne 9. kl.



Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss „Dziesmai būt” (2013.gada 10.aprīlī Rēzeknē)
VISC 1. pakāpes diploms - 5. – 9. klašu meiteņu korim
6. klases skolēnu komanda skolotājas Dignas Prodnieces vadībā ieguva VISC Pateicību
par piedalīšanos konkursā „Kas interesants skolas muzejā”.
Laumai Tumašovai - 8.c Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta
Diploms par iegūto 1.vietu 7.-9. klašu grupā / konkurss par Latvijas dabaszinātnēm
pasaules kontekstā veltītam Latvijas 95.dzimšanas dienai ”Mēs par Latviju” BJVIC
„Rīgas dabaszinību skola”, Rīgā
Ervīnam Didriksonam- 9.a Koknese fonda Sertifikāts par ieguldījumu un atbalstu
Likteņdārzam
Skolotājām Ievai Babrei, Dignai Prodniecei IZM Valsts Izglītības satura centra
Atzinības par patriotismu un valstiskās identitātes stiprināšanu,
sveicot Latvijas Republikas 95.gadadienā







]

 Sasniegumi sporta sacensībās:











Lāses kauss volejbolā. Fināls, Rīgā 1.vieta 1997./1998.dz.g. meiteņu komandai ( Krista
Šķēpa, Renāte Malnača, Renāte Kozule, Zanda Vaivode, Beāte Petrova – Kolosova.
Anastasija Baranova, Rūta Daniela Pastare)
Latvijas jaunatnes ziemas olimpiāde biatlonā slēpošana – 3.vieta Ilvai Valdonei
7.c.klases skolniecei
’Latvijas avīzes’’ pavasara krosa stafetes. Rīga –1.vieta skolas komandai ( Rainers
Trubačs, Mārcis Adamovičš, Vairis Kublickis) 2.vieta skolas komandai ( Vineta
Kažemāka, Ilva Valdone, Vjačeslavs Leikučs)
Rīgas domes atklātās rudens krosa komandu sacensības – 1.vieta skolas komandai
LR skolēnu 66.spartakiādes finālsacensībās dambretē 3.vieta U14 vecuma grupā (
Agnese Brīvere, Dagnija Lauska, Lauma Tumašova) un 2.vieta U 10 vecuma grupā (
Egils Daukšte, Rūdolfs Pastars, Arta Batarāga, Ieva Poplavska, Rudzeišs Maksims)
Latvijas 66.skolēnu sporta spēlēs 64.lauciņu dambretē individuāli 2.vieta Rūdolfam
Pastaram
Latvijas jaunatnes čempionāta fināls ātrspēlē 64 lauciņu dambretē 1.vieta Artai
Batarāgai
Rezultāti Preiļu 1.pamatskolas komandām Latgales zonas reģionālajās
sacensībās :
Sporta veids
Preiļu,
Līvānu,
Aglonas, Riebiņu un
Vārkavas
skolēnu
sporta spēles
futbolā
jaunākā,
vidējā,.
Preiļu,
Līvānu,
Aglonas, Riebiņu un
Vārkavas
skolēnu
sporta spēles
tautas bumba
Preiļu,
Līvānu,
Aglonas, Riebiņu un
Vārkavas
skolēnu
sporta spēles tīkla
bumba
Preiļu,
Līvānu,
Aglonas, Riebiņu un
Vārkavas
skolēnu
sporta spēles
basketbolā meitenēm
un zēniem

Vieta
3 komandām 1.vietas

Skolēnu vecumposms
visjaunākā gr

1.vieta meitenes
zēni 2. vieta

2001.g. un jaunāki

1. vieta
2 vieta

2003.dz.g.
2001.dz.g.

1. vieta
2.vieta
1. vieta
2.kom. - 2.
vieta

Preiļu,
Līvānu, 1.vieta
Aglonas, Riebiņu un
2.vieta
Vārkavas
skolēnu
sporta spēles
volejbolā

1997./98.dzimšanas
g.
meitenes
1999./2000.dz.g. zēni
2001.g.un
jaunākās
meitenes
1997.98.dz.g.meitenes
1999./2000.dz.g. zēni

Preiļu,
Līvānu,
Aglonas,
Riebiņu un
Vārkavas
skolēnu
sporta spēles’’
Drošie un veiklie’’
Preiļu,
Līvānu,
Aglonas,
Riebiņu un
Vārkavas
skolēnu
sporta spēles
pavasara krosā
Latgales
skolu
sacensības pavasara
krosā

1.vieta

2001.g. un jaunāki
1.komandai

1. vieta

Visās vecuma grupās

1.vieta
1.vieta
3.vieta

2001.dz.g. un jaunāki
1999.un 2000.dz.g.
1997.un 1998.dz.g.

 Skolā īstenotie projekti:
Skolas pedagogi aktīvi piedalījās IZM ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” realizācijā 16 skolotājiem
piešķirta 4. kvalitātes pakāpe, 24 – 3.pakāpe, 4 – 2.pakāpe


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 darbojas pieaugušo mākslas
studija 2013.gada pavasarī Preiļu novada KC notika studijas dalībnieču darbu izstāde.
Studijas telpas un aprīkojumu izmanto skolas vizuālās mākslas skolotāji vizuālās
mākslas pulciņu nodarbībām un mācību procesa nodrošināšanai.



Veiksmīgi turpinās vecāku biedrības „ Savai skolai” rosinātais un LAD LEADER
programmas atbalstītais projekts( 5000, 0 Ls 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 projektu, kura rezultātā skolā ir iegādāti trenažieri un ar skolas vadības
atbalstu trenažieru izvietošanai ir atvēlēta telpa skolas ēkā. LabieDarbi.lv projektu
konkursā 9. klases audzēkņu izlolotā ideja, pateicoties daudzu iedzīvotāju balsojumam,
ieguva finansējumu 1948 latu apmērā trenažieru iegādei. Tagad Preiļu 1. pamatskolā ir
pieejams preses vingrinājumu sols, velo trenažieris, svaru celšanas stienis un statīvs ar
svara elementiem un multifunkcionālais trenažieris. Turpmāk novada jaunieši pēc
skolas nodarbībām te varēs sevi fiziski attīstīt, lietderīgi pavadot savu brīvo laiku vai
mērķtiecīgi trenēties, lai sasniegtu labus rezultātus sportā

Sagatavoja: Nora Šņepste

