
Laucesas pamatskolas darbs  2020.gadā 
 

Skolēnu skaits  • 73 skolēni un 16 pirmsskolas bērni 

Izglītības programmas • Skola īsteno 2 izglītības programmas: 
       - Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121) 
       - Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) 

Kadru sastāvs  •  Skola ir nodrošināta ar nepieciešamiem kadriem, strādā 14 pedagogi un 8 
tehniskie darbinieki. Visiem pedagogiem ir atbilstoša kvalifikācija, 13 pedagogiem 
ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 1 pedagogs iegūst augstāko izglītību. 

• Atbalsta personāls: logopēds (0,2 likmes), skolas māsa (0,2 likmes). 

Informācija par 
lielākajiem īstenotajiem 
projektiem 

• ESF projekts Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”. Šo projektu koordinē Daugavpils novada pedagogs - karjeras 
konsultants. Projekta ietvaros organizētas tikšanās ar dažādu profesiju 
pārstāvjiem, kuri palīdz izglītojamajiem apzināt savas spējas un intereses, tiek 
sniegtas konsultācijas un atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē. 
Izglītojamie apmeklē atvērto durvju dienas profesionālajās izglītības iestādēs. 

• ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai".  Projekta aktivitāšu ietvaros ir sniegts atbalsts 7 skolēniem 
matemātikā, latviešu valodā, krievu valodā, ķīmijā. Projektā strādā 5 skolotāji.  

Skolēnu ēdināšanas 
organizācija 

• Visi skolēni  un 5-6 gadīgie bērni nodrošināti ar bezmaksas ēdieniem Skola 
piedalījās programmās: «Skolas piens» un «Skolas augļi» 

Skolēnu medicīniskā 
apskate 

• Skolas medmāsa  sadarbojas ar ģimenes ārstiem, veic skolēnu antropoloģisko 
apskati, skolēnu redzes asumu kontroli.   Gada laikā nebija konstatēts kašķis un 
pedikuloze.  

Skolas apkures sezona  • Skola bija labi sagatavota apkures sezonai.  

Skolēnu autobusi  • Pagasta autobusi visu gadu nodrošina skolēnu savlaicīgo pievešanu  līdz skolai un 
mājām. 



Mācību darbs Skolēnu zināšanas kvalitāte 
• skolēnu vidējā balle 2019.gadā – 6,24; 
• Centralizētā eksāmena latviešu valodā skolēnu vidējā balle – 5,3; 
 

Skolas piedāvājumi  • 100% skolēnu piedalās skolas  interešu izglītības programmās (pulciņos);  
• 1.-5.klašu skolēni nodarbojas ar sporta dejām un pulciņš pagasta mērogā organizē  

skates priekš pagasta iedzīvotājiem; 

Informācijā par 
institūcijām, ar 
kurām ir noslēgti 
sadarbības līgumi 
izglītības programmu 
īstenošanai 

• skolēni regulāri izmanto pagasta bibliotēkas fondu un informācijas tehnoloģijas; 
• skola izmanto pagasta kluba spoguļzāli sporta deju nodarbībām; 
• Daugavpils novada Naujenes Mūzikas skola māca skolēnus spēlēt uz stīgu  un 

pūšamiem instrumentiem. 
 



2019./2020. mācību gadā  

Laucesas pamatskola ieguva 3. godalgoto vietu  

starp Daugavpils novada pamatskolām pēc olimpiāžu rezultātiem 

 

 

 



Barikāžu aizstāvju  atceres diena 
 



Laucesas pamatskolas skolēni piedalījās latviešu valodas aģentūras izsludinātajā 
konkursā “Mans bērnības stāsts.” Radošo darbu konkursā piedalījās skolēni no Latvijas 

un latviešu skolām pasaulē. Skolēni rakstīja pārspriedumus un zīmēja zīmējumus. 
Labākie skolēnu radošie darbi tika apkopoti un izdoti krājumā. Šajā grāmatā publicēti 

mūsu skolas skolēnu – Annas Macuka , Anastasijas Ņikitina , Renatas Oboļeviča .  



Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros visi  Laucesas pamatskolas 
skolēni šogad apmeklēja Daugavpils teātri. 



Laucesas pamaskolas sadarbība ar Laucesas pagasta bibliotēku  
pēc programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”. 



Laucesas pamatskolas 2020./2021.m.g. dienasgrāmatas vāka dizaina 
autore Anastasija Ņikitina. 



Ekskursija uz Daugavpils cietoksni, Marko Rotko mākslas 
centru (projekts «Latvijas skolas soma») 



              Anna Macuka - Visaktīvākā skolniece -2020 



Daugavpils novada mākslas konkursa « Rādi rotājot» laureāti 



Daugavpils  mākslas konkursa « Skaistākais zoodārza iemītnieks» laureāti 



Daugavpils mākslas konkursa « Latvija manā sirdī» laureāti 



Ziemassvētku noskaņojums pirmsskolas grupā 


