
TABORES PAMATSKOLA



Tabores pamatskola atrodas 
bijušā vācu barona Engelharda 

muižas ēkā, kas tika uzcelta
  1875.gadā.

Kara gados šī ēka saglabājās 
tikai pateicoties tam, ka tajā 

atradās kara hospitālis.

Tabores muiža 1930.gadā

Tabores 
pamatskolas vēsture

Tabores muiža 1937.gadā



Engelhardu ģimene no Vācijas mūsu skolā, 2005.gads



Skolas teritorijas platība 6,22 ha



Skolas kapitālremonti 

 2006.g. skolas kapitālais remonts;
 2013.g. skolas ēkas jumta remonts;
 2013.g.-2014.g. kapitālais remonts pēc skolas elektrokomunikāciju nomaiņas;
 2014.g. skolas zāles remonts;

Tā mūsu skola izskatījās līdz 2006.gadam… Tā izskatās tagad…



2012.gadā tika realizēts projekts „ Sporta laukums”,
 kura platība 672m2 ( 21mx32m), ar sintētisko  sporta segumu.



2011.g.-2012. g  bija realizēts Hipotēku bankas projekts «Mēs paši»
Pēc projekta bija labiekārtots bērnu rotaļu laukums.



Pēc Tabores pagasta jauniešu projekta realizācijas
 bija ierīkota lapene skolas parkā 



2014.gadā 
realizēts pagasta 

projekts
 «Estrāde» 



Skola ir vienīgais kultūras centrs Tabores pagastā. Skolēni un 
skolotāji sadarbībā ar pagasta kultūras darba organizatoru piedalās visu 
pagasta masu pasākumu  organizēšanā :

- Ziemassvētki
- Meteņi
- Senioru diena
- Līgo
- Pagasta svētki
- Svētku koncerts, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai

Skolas aktivitātes pagasta mērogā



Sporta deju pulciņš. Pulciņa vadītāja J. Posternaka



60% skolēnu piedalījās sporta 
deju sacensībās Daugavpils 

olimpiskajā centrā. Dalību maksu 
apmaksāja Tabores pārvalde.



«Bērnu vasaras laukums»



• Skola audzē augļus: bietes,
     burkānus, kāpostus 
• Skolas ābeļu dārzs: rudenī bērni 
     nodrošināti ar svaigiem āboliem



Tabores pamatskolas pedagoģiskais kolektīvs



Skolas tradīcijas 



Zinību diena



Sporta diena



Rudens kompozīciju izstāde



Skolotāju diena



Mārtiņdiena



Balle: «Rudens noskaņojums»



Katru gadu skola organizē ekskursijas , kuru laikā iepazīstina skolēnus 
 ar Latvijas vēsturi, kultūru un dabu. 



Skola piešķir nozīmīgu  uzmanību skolēnu patriotiskai audzināšanai: 
skolēni  katru gadu gatavo svētku koncertu, veltot Latvijas republikas 
proklamēšanas gadadienai priekš pagasta iedzīvotājiem, 9 gadus 
piedalās Starptautiskajā  skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkursā « 
Vēsture ap mums», kura  kurators  ir Valsts prezidents. Latvijas Valsts 
valodas aģentūras izdotās grāmatiņās jau trešo reizi iekļauti mūsu skolēnu 
radošie darbi. 



Svētku koncerts , veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 
(priekš pagasta iedzīvotājiem)



Skola 9 gadus piedalās Starptautiskajā skolēnu pētniecisko darbu 
konkursā” Vēsture ap mums”, Rīgā. Konkursa kurators Valsts Prezidents. 
Darbu vada skolotāja Marija Petrovska



«Ziemassvētku pasaka» 



Svētā  Valentīna diena



Joku diena



Mātes diena



Pēdējais zvans



Izlaiduma vakars



PALDIES PAR UZMANĪBU!
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