
2019. gads 

 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: 2019./2020.- 2020./2021.m.g. 

 Latvijas Universitāte , Humanitāro zinātņu fakultātes pētījuma projekts “Stiprinot 

ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē” 

 VIAA/ESF  projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

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

decembris. 

 IKVD/ESF projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

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

mācības un nepabeidz skolu.  

 VISC realizētajā projektā Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību 

saturā”/Skola 2030 kā viena no 100 pilotskolām valstī, kuras piedalās šī projekta 

aprobācijā. 

 ESF projekts “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 

 2019./2020.m.g. mācību gadā skola uzsāk sadarbību ar RTA ESF projekta „Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju 

virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” (projekta numurs: 8.2.2.0/18/I/002)” 

) – ir noslēgts līgums par RTA docētāju stažēšanos pie skolas skolotājiem 

 Projekts “Lai dejas māksla sniegtu prieku” (mazo grantu projektu programmā 

“Ieedzīvotāji veido savu vidi” ), kuru veidoja iniciatīvas grupa „Preilieši”, tās vadītājas 

Natālijas Rubīnes vadībā un deju kopa “Dancari, kuru vada skolotāja I.Broka 

 2019. gada vasarā tika apstiprināts jauns Nordplus Junior 2019 starptautiskais projekts 

2019./2020. m. g. “Wonders of the digital world” “Brīnumi digitālajā pasaulē” 

kopā ar Dānijas, Igaunijas un Lietuvas partnerskolām, kurā iesaistās dabas zinību 

skolotāji – Laila Vibonā un Ieva Babre. 

 2019.gada veiksmīgākie eTwinning projekti visā Eiropā tiek apbalvoti ar eTwinning 

Eiropas kvalitātes sertifikātu. No Latvijas eTwinning Eiropas kvalitātes 

sertifikātu saņem 40 projekti, kas īstenoti iepriekšējā mācību gadā. Un 

viens no tiem arī Preiļu 1. pamatskolas Nordplus projekts “Wonders in the 

country of science” https://etwinning.lv/sveicam-etwinning-eiropas-kvalitates-

sertifikatu-ieguvejus-3/?fbclid=IwAR1LCcdtElUnSk7-

wYovHoXVB6n_joFZ7n2owM_wf19s4-IJ0zrFuBlB8tU sadarbībā ar Dānijas, Lietuvas, 

Norvēģijas un Islandes skolām. 

 Latvijas Kultūras ministrijas programmā „Latvijas skolas soma” 

 Preiļu 1. pamatskola sadarbībā ar Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolu no novembra līdz 
martam veica eTwinning projektu par atkritumu otreizējo dzīvi “Izdari izvēli-nākotne 
ir Tavās rokās!”  skolotājas M.Šķestere un L. Vibornā. 

 Skolas dalība starptautiskā skolēnu sasniegumu novērtēšanas asociācija IEA caur 
projektu TIMSS 2019, kurā piedalās vairāk nekā 60 dalībvalstis. TIMSS–pēta 
matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendences 4.klašu skolēnu līmenī.  
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