IZGLĪTĪBA
Preiļu novadā

Preiļu novada Izglītības pārvaldes funkcijas
( Tiek īstenotas pamatā arī Aglonas un Vārkavas novados)
1. Seko normatīvo aktu ievērošanai izglītības jomā novada teritorijā
2. Īsteno novada domes lēmumus izglītības jomā
3. Izstrādā priekšlikumus par valsts piešķirto līdzekļu sadali novada izglītības iestāžu pedagogu algām
4. Saskaņo izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku tarifikāciju
5. Organizē pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību.
6. Nodrošina stingrās uzskaites dokumentu veidlapu saņemšanu, izlietošanas uzskaiti, glabāšanu, iznīcināšanu un
sniedz atskaiti Izglītības un zinātnes ministrijai
7. Risina jautājumus, kas saistīti ar skolēnu atbrīvošanu no eksāmeniem
8. Organizē mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniskos lasījumus

9. Aktualizē izglītības informācijas bāzes (obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaite, u.c)
10. Nodrošina atbalstu novada izglītības iestāžu akreditācijā konstatēto nepieciešamo uzlabojumu veikšanai šajās
izglītības iestādēs
11. Nodrošina izglītības iestādes ar atbalsta personāla pakalpojumiem( psihologi, logopēdi)

12. Nodrošina informācijas apmaiņu ar Izglītības un zinātnes ministriju
13. Organizē un koordinē pedagogu tālākizglītību un profesionālās meistarības pilnveidi

Preiļu novada Izglītības pārvaldes funkcijas
14. Nodrošina izglītības iestāžu vadītāju atestācijas procesu M K noteiktajā kārtībā
15. Koordinē jomu koordinatoru darbu
16. Sniedz metodisko un koordinējošo palīdzību pirmsskolas ,vispārējās pamata un vidējās, un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa nodrošināšanā
17. Seko pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesam izglītības iestādēs M K noteiktajā kārtībā

18. Koordinē speciālo izglītību
19. Koordinē bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanu
20. Koordinē izglītības iestāžu nodrošināšanu ar mācību un metodisko literatūru un citiem mācību līdzekļiem
21. Nodrošina valsts pārbaudes darbu, tai skaitā centralizēto eksāmenu, organizēšanu M K noteiktajā kārtībā

22. Regulāri apseko izglītības iestādes un novērtē to atbilstību izglītības procesa organizācijas prasībām
23. Analizē izglītības procesu visās izglītības pakāpēs un veidos
24. Seko vispārējās izglītības programmu izstrādei un īstenošanai vispārējās izglītības iestādēs
25. Nodrošina novada izglītības iestāžu datorklašu, serveru, datortīklu un skolvadības datoru darbību

26. Veic metodisko palīdzību IT izmantošanā izglītības iestādēs

Preiļu novada izglītības iestādes
Vispārizglītojošās skolas – 5
Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu 2. vidusskola
Preiļu 1. pamatskola, Pelēču pamatskola, Salas pamatskola

Pirmsskolas - 1
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”

Profesionālās ievirzes - 2
Bērnu un jauniešu sporta skola, Mūzikas un mākslas skola

Interešu - 1
Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs

Profesionālās - 1
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Struktūrvienība Preiļi
Vairāk par izglītību Preiļos lasīt PNIP mājas lapā - www.pvg.edu.lv/izglitiba

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija
Kooperatīva iela 6, Preiļi

Ligita Pauniņa
www.pvg.edu.lv
SKOLOTĀJI – 29
SKOLĒNI - 185

ĪSTENO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS :
Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
PIEDĀVĀ IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS :
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (komerczinību)

Preiļu 2. vidusskola
A.Paulāna iela 2, Preiļi

Nadežda Hļebņikova

www.pvg.edu.lv/~preilu2vsk/
SKOLOTĀJI - 30
SKOLĒNI - 210

ĪSTENO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:
Pamatizglītības mazākumtautību
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātiene)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (tālmācība)

Preiļu 1. pamatskola
Daugavpils iela 34, Preiļi

Nora Šņepste
SKOLOTĀJI – 50
SKOLĒNI - 451

www.p1p.edu.lv

ĪSTENO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

Pamatizglītības
Speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
Speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem
Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena

Pelēču pamatskola
Skolas 4, Pelēči, Pelēču Pagasts

Guntars Ratenieks
SKOLOTĀJI – 13
SKOLĒNI – 79
t.sk.pirmsk. – 19

ĪSTENO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:
Pirmsskolas izglītības
Pamatizglītības
Speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Salas pamatskola
Smelteri, Saunas Pagasts

Anita Vjakse
SKOLOTĀJI – 14
SKOLĒNI – 61
t.sk. pirmssk. - 20

ĪSTENO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:
Pirmsskolas izglītības
Pamatizglītības
Speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”
Celtnieku iela 10A, Mehanizatoru iela 4
un
A.Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu novads

Dace Verbicka
PEDAGOĢISKIE DARBINIEKI – 45
IZGLĪTOJAMIE – 377
ĪSTENO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:
Vispārējās pirmsskolas izglītības
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības
Speciālās pirmsskolas izglītības izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Bērnu un jauniešu sporta skola
Aglonas iela 24, Preiļi

Edgars Vaivods

PEDAGOĢISKIE DARBINIEKI – 26
AUDZĒKŅI – 582

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
licencētas profesionālās izglītības programmas
piecos sporta veidos –
futbolā, basketbolā, vieglatlētikā, galda tenisā un volejbolā, BMX

Mūzikas un mākslas skola
Raiņa bulvāris 26, Preiļi

Edgars Znutiņš
PEDAGOĢISKIE DARBINIEKI – 22
AUDZĒKŅI – 224

PROGRAMMAS, KURAS ĪSTENO SKOLA:
Taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle un akordeona spēle

Stīgu instrumentu spēle - vijoļspēle
Pūšaminstrumentu spēle - flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, eifonija, tubas un trombona spēle
Vokālā mūzika – kora klase
Vizuāli plastiskā māksla

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs
Kooperatīva iela 6, Preiļi

Aija Caune
www.pbjc.edu.lv

PEDAGOĢISKIE DARBINIEKI – 21
AUDZĒKŅI – 458
2018./2019.m.g ĪSTENO 22 INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:
KULTŪRIZGLĪTĪBAS JOMĀ - tautas dejas, jauniešu pūtēju orķestris, vokālais ansamblis 1, vokālais ansamblis 2,

jauktais vokālais ansamblis, folkloras ansamblis, vokālā studija “Mazās Lāsītes”, popgrupa “Lāsītes”, teātra grupa “Kājām
gaisā”, keramika, darbnīca “Es protu”, zīmēšanas pulciņš, dizaina studija

TEHNISKĀ JAUNRADE – tehniskās modelēšanas pulciņš “Saplāksnis”, tehniskā modelēšana, tehniskās jaunrades
pulciņš “Meistariņš”, robotikas pulciņš, mazmoto tehniskā jaunrade

CITAS – līderu skola, angļu valoda, angļu valoda-1, brīvā laika klubiņš “Domiņa”

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma
struktūrvienība Preiļi
Sporta iela 1, Preiļi

Biruta Podskočija
www.rtrit.lv

PEDAGOĢISKIE DARBINIEKI – 25
AUDZĒKŅU SKAITS – 175

SKOLĀ VAR APGŪT:

friziera, vizuālā tēla stilista, pavāra, konditora palīga,
ēdināšanas pakalpojumu speciālista un apdares darbu strādnieka profesiju

Izglītības projekti
Preiļu novadā
• Sadarbībā ar VIAA tiek īstenots ESF projekts
«Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs»
• Sadarbībā ar IKVD tiek īstenots ESF projekts
«Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai»

• Sadarbībā ar VISC tiek īstenots ESF projekts
«Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai»

PROJEKTS
«Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai»
Mērķis: Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai
Izglītības iestādes: Preiļu 1.pamatskola, Salas pamatskola
Aktivitātes:
Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura
apguvei –papildus nodarbības skolēniem dažādos mācību priekšmetos.
Izglītojamo praktiskās nodarbības Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija Inženieru
fakultāte, padziļinot zināšanas ķīmijā un fizikā.
Atbalsts skolēniem, kuri mācās speciālajās programmās.

PROJEKTS
«Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai»
Mērķis: veicināt 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
Iesaistītās izglītības iestādes: Preiļu 1.pamatskola, Pelēču pamatskola, Preiļu
2.vidusskola, JEPVĢ
Aktivitātes: Tiek sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais atbalsts
izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais atbalsts
riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides izveidošanai,
pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Projekts
«Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs»
Mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs
Rast atbildi uz jautājumiem: Noskaidro, kurš izglītības ceļš vislabāk atbilst tavai
situācijai un nākotnes plāniem! Kā plānot karjeru? Kā iepazīt profesijas? Kā
izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi?
Mērķauditorija: Visas Preiļu novada vispārizglītojošās skolas
Aktivitātes: tikšanās ar Latvijas uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem,
ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām, meistarklašu
organizēšana, nodarbības ar individuālās izaugsmes treneriem, ‘profesionālo un
augstāko izglītības iestāžu apmeklēšana utt.

Mērķis – karjeras vadības prasmes

SOĻI mācību procesa efektivitātes
paaugstināšanai
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi mācību jomu koordinatoriem:
 “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” Apgūstot kursu
programmu, dalībnieki padziļināja izpratni par tādu mācīšanās procesu, kura rezultāts
ir skolēna kompetence, praktizējās mācību stundā atšķirt dziļu mācīšanos no
virspusējas un efektīvu mācību stundu no neefektīvas, pilnveidoja prasmes
atgriezeniskās saites došanai un saņemšanai profesionālās darbības uzlabošanai – 3
skolotāji – mācību jomu koordinatori
“Mācīšanās lietpratībai mācību jomā” (dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju
mācību priekšmetu pedagogiem – pašvaldību mācību jomu koordinatoriem). Kursu
dalībnieki paplašina izpratni par to, kā plānot jauno mācību saturu jomā atbilstoši
konkrētās skolas vajadzībām, kāds ir mācīšanās process, kura rezultāts ir skolēna
kompetence, un kā šādu procesu īstenot praksē konkrētajā mācību jomā vai mācību
priekšmetos – 5 skolotāji - mācību jomu koordinatori

CEĻĀ uz lietpratībā balstītas pieejas
īstenošanu skolās
Septembra beigās Preiļu novada skolu vadības komandas uzsāka mācības
apgūstot profesionālās pilnveides programmu “Skolu vadības loma jaunā mācību
satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā”
Programmas mērķi:
● izprast jaunā izglītības standarta saturu un mācību darba organizācijas principus,
kas ir pamatā skolēnu lietpratības (kompetences) attīstīšanai;
● izveidot plānu mācību procesa, mācību darba organizācijas, skolas komandas
darba organizācijas un sadarbības realizācijai jaunā satura ieviešanai skolā;
● pakāpeniski uzsākt plāna realizāciju skolā.

Skolotāju praktiskā konference
Oktobra mēnesī Preiļu novada IP organizēja praktisko konferenci «Efektīva
mācīšanās un mācīšana kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura
ieviešanas kontekstā » Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadu
skolotājiem, kuras laikā skolotāji apgūs profesionālās pilnveides kursus, kuru mērķis
apgūt mācību procesa, mācību darba organizācijas principus, kas ir pamatā skolēnu
lietpratības (kompetences) attīstīšanai. Skolotāju praktiskajā konferencē piedalījās 130
skolotāji.
Profesionālās pilnveides kursu nodarbības vadīja Latvijas Universitātes SIIC
docētāji, vadošie pētnieki.

