
IZGLĪTĪBA 

Kopējā  statistiskā  informācija 

 Rēzeknes  novadā  uz  01.09.2016. darbojas  sekojošas  izglītības  iestādes: 

Pagasts Vidusskola 
Pamat 

skola 

Struktūr 

vienības  

 

Pirmssko

las 

izglītības 

iestādes 

PI 

grupas 

skolās 

Internāt 

skolas 

(nodrošina 

pamatizglītīb

as apguvi) 

Audriņu pagasts  1  1   

Bērzgales pagasts   1 1   

Čornajas pagasts    1   

Dricānu pagasts 1   1   

Feimaņu pagasts  1   2  

Gaigalavas 

pagasts 
 1 

 
1   

Griškānu pagasts    1   

Ilzeskalna pagasts    1   

Kaunatas pagasts 1    1   

Lūznavas pagasts    1   

Maltas pagasts 1    1 2 1  

Mākoņkalna 

pagasts 
  

1 
   

Nagļu pagasts    1   

Nautrēnu pagasts 1   1   

Ozolaines pagasts   1 1   

Rikavas pagasts   1 1   

Sakstagala 

pagasts  
 1 

 
1   

Silmalas pagasts 1  1  1 2 1 

Stoļerovas 

pagasts 
 1 

 
 2  

Strūžānu pagasts  1  1   

Vērēmu pagasts 1 1   3 1 



Kopā 6 7 5 17 11 3 

 

 

 

 Vēl novada  teritorijā  darbojas 3 profesionālās  ievirzes izglītības  iestādes 

(Rēzeknes  novada  bērnu- jaunatnes  sporta  skola, Maltas  mūzikas  skola un Lūdzas 

bērnu mākslas skolas Nautrēnu filiāle). 

 

Vispārizglītojošo skolu skaits un pedagogu likmes Rēzeknes novadā uz  1.septembri 

(2009.-2016.gados – Rēzeknes  novadā). 

Gads Skolu skaits 
Skolēnu 

skaits 

Pedagogu likmes bez  

internātskolām 

Tai skaitā skolotāju 

likmes 

2009. 18 3273 553,537 411,254 

2010. 18 3026 498,964 437,365 

2011. 18 2930 493,28 429,87 

2012. 18 2773 464,32 400,70 

2013. 18 2659 443,725 394,306 

2014. 17 2621 441,91 395,553 

2015. 17 2562 430,407 378,568 

2016. 16 2404 289,229 252,743 

 

Izglītības iestādes pēc tās tipa 

Pamatskolas

Vidusskolas

struktūrvienības

Spec.skolas

PII



 

              Skolēnu skaits Rēzeknes novada skolās pa gadiem: 

 

 

Pavisam novada vispārizglītojošajās  skolās nodarbināti 414 pedagogi.  

 

Rēzeknes novada skolās  tiek  īstenots  ļoti  plašs  izglītības  programmu  klāsts: 

1.Vispārējās izglītības programmas 

Rēzeknes novada 13 vispārizglītojošajās skolās, neskaitot integrētās speciālās izglītības 

programmas, šobrīd  tiek  īstenotas 13 vispārējās izglītības programmas (skat.1.tabulā): 

1. Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111 – 3 skolās; 

2. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, kods 01011121 – 2 skolās; 

3. Pamatizglītības programma, kods 21011111 – 10 skolās; 

4. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma, kods 21011121 – 5 skolās; 

5. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību  un tehnikas  virziena programma, kods 

21013111 – 1 skolā; 

6. Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programma, kods 21014111 – 2 

skolās; 

7. Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma, kods 

21014121 – 1 skolā; 

8. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011 – 

4 skolās; 



9. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, 

kods 31011021 – 2 skolās; 

10. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma, kods 31013011 – 1 skolā; 

11. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma, kods 

31014011 – 2 skolās; 

12. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011013 – 

3 skolās; 



13. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, kods 31011023 – 1 skolā. 

1.tabula.Vispārējās izglītības programmu sadalījums Rēzeknes novada skolās                               

Nr.p.k. Skola 01011111 01011121 21011111 21011121 21013111 
21011411; 

21011421 
31011011 31011021 31013011 31014011 

31011013; 

31011023 

1. 
Audriņu 

pamatskola   
 +  

   
   

2. 
Dricānu 

vidusskola   
+   

 
+ 

 
  +(tālmācība);- 

3. 
Kaunatas 

vidusskola   
+ +  

 
+ 

 
   

4. 

L.Rancānes 

Makašānu 

Amatu 

vidusskola 

  
   +;- 

  
 +  

5. 
Maltas 

vidusskola  
+ + + + +;+ + + +  +;+ 

6. 

Nautrēnu 

vidusskola 
 

 +   
 

+   + +;- 



7. 

Tiskādu 

vidusskola 
 

+  +  
  

+ 
 

  

8. 
Feimaņu 

pamatskola 
+ 

 
+   

      

9. 
Gaigalavas 

pamatskola   
+   

      

10. 
Jaunstrūžānu 

pamatskola   
+   

      

11. 
Rēznas 

pamatskola 
+ 

 
+   

      

12. 

Sakstagala J. 

Klīdzēja 

pamatskola 
  

+ +  
      

13. 
Verēmu 

pamatskola 
+ 

 
+  

       



2.Speciālās izglītības programmas 

Rēzeknes novada 15 skolās, t.sk. trijās speciālajās izglītības iestādēs, tiek  īstenotas 11 

speciālās izglītības programmas (skat. 2.tabulā): 

1. Speciālās  pirmsskolas izglītības programma  izglītojamajiem  ar  smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības  

traucējumiem, kods 01015911 – 1 skolā; 

2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

fiziskās attīstības traucējumiem, kods 21015321 – 1 skolā (integrēti); 

3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma 

izglītojamiem ar valodas traucējumiem, 21015521 – 1 skolā (integrēti); 

4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem, kods 21015611 – 10 skolās, t.sk. deviņās– integrēti; 

5. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem, kods 21015621 – 3 skolās, t.sk., divās – integrēti; 

6. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības 

traucējumiem, kods 21015711 – 1 skolā; 

7. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar 

garīgās veselības traucējumiem, kods 21015721 – 1 skolā; 

8. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 21015811 – 5 skolās, t.sk. četrās – integrēti; 

9. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015821 – 3 skolās, t.sk. divās– 

integrēti; 

10. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015911 

– 1 skolā; 

11. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem, kods 21015921 – 1 skolā. 

No 13 vispārizglītojošajām skolām tikai vienā (L.Rancānes Makašānu Amatu v-sk) 

neīsteno integrētās speciālās izglītības programmas. 

 



2.tabula. Speciālās izglītības programmu sadalījums Rēzeknes novada skolās 

Nr.

p.k. 
Skola 

0101

5911 

2101

5321 

2101

5521 

2101

5611 

2101

5621 

2101

5711 

2101

5721 

2101

5811 

2101

5821 

2101

5911 

2101

5921 

1. 
Audriņu 

pamatskola 
  

  
   

 
+ 

  

2. 
Dricānu 

vidusskola 
  

 
+ 

   
+ 

   

3. 

Kaunatas 

vidusskola 

  
 

+ 
    

+ 
  

4. 

Maltas  

vidusskola 

 + + + + 
      

5. 
Nautrēnu 

vidusskola  

 

 
+ 

   
+ 

   

6. 

Tiskādu 

vidusskola 
 

 

  
+ 

      

7. 
Feimaņu 

pamatskola  

 

 
+ 

   
+ 

   

8. 
Gaigalavas 

pamatskola  

 

 
+ 

   
+ 

   

9. 
Jaunstrūžānu 

pamatskola  

 

 
+ 

 
   

   

10. 
Rēznas 

pamatskola  

 

 
+ 

   
  

  

11. 

Sakstagala 

Jāņa Klīdzēja 

pamatskola 
 

 

 
+ 

   
+ + 

  

12. 
Verēmu 

pamatskola  

 

 
+ 

       

13. 
Adamovas 

spec.  

 

 
+ 

 
+ 

     



internātpama

tskola 

14. 

Maltas spec. 

internātpama

tskola 

+ 

 

     
+ + + + 

15. 

Tiskādu 

spec. 

internātpama

tskola 

 

 

  
+ 

 
+ 

    

3. Profesionālās izglītības programmas 

Maltas speciālā internātpamatskola realizē 1.līmeņa profesionālās izglītības 

programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem: 

1. Ēdināšanas pakalpojumi (izglītības programmas kods 22811021), piešķiramā 

kvalifikācija Pavāra palīgs; 

2. Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (izglītības programmas kods 

22542021), piešķiramā kvalifikācija Palīgšuvējs; 

3. Koka izstrādājumu izgatavošana (izglītības programmas kods 22543041), 

piešķiramā kvalifikācija Galdnieka palīgs. 

Novada trijās speciālajās izglītības iestādēs (Adamovas speciālā internātpamatskola, 

Tiskādu speciālā internātpamatskola, Maltas speciālā internātpamatskola), kuras tiek 

finansētas no valsts budžeta, uz 2016.gada  1.septembri kopējais skolēnu skaits bija  281 (-

26).  

Jau  otro  gadu  vidusskolēni  apguva  B  kategorijas  autovadītāju  kursus, kurus  

apmaksā  novada  pašvaldība. 2015./2016.mācību  gadā  tos  apguva  84  skolēni 

(2014./2015.mācību  gadā – 106  skolēni). 

Sakarā ar to, ka novadā ir daudz skolu ar nelielu skolēnu skaitu (sešās  skolās  un  

četrās struktūrvienībās mācās mazāk kā 100 skolēni ) raksturīga ir apvienoto klašu sistēma. 

2016./2017.mācību gadā novada divpadsmit skolās  un četrās  struktūrvienībās  ir  94 

apvienotās klases  44 klašu  komplektos.  

 

Olimpiāde, eksāmeni. 

2016.gadā tika organizētas: 



 16 mācību  priekšmetu   Rēzeknes  un  Viļānu novadu  apvienotās  olimpiādes; 

 11 izglītības iestādēs 36 centralizētie  eksāmeni  182  skolēniem. 

Valsts  olimpiādēs  vislabākos  rezultātus  sasniedza  Maltas  vidusskolas 9.klases  

skolēns  Žanis  Lācis, kurš  vēstures  olimpiādes  valsts  posmā  ieguva  2.vietu. 

3.vietu  vēstures  olimpiādes  valsts  posmā  ieguva  Sakstagala  Jāņa  Klīdzēja 

pamatskolas  9.klases skolniece  Sabīne  Vovere, latviešu  valodas  un  literat;uras  

olimpiādē -  - Kaunatas  vidusskolas  9.klases  skolēns  Toni  Anželo  Fernandes, 

savukārt  krievu  valodas (svešvalodas)  olimpiādē – Maltas  vidusskolas  11.klases  

skolniece Vita  Tarasika.  

Marija  Kaļiņina (Maltas  v-sk, 12.kl.) ieguva 3.vietu  valstī  skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konferencē, bet Nautrēnu v-sk skolēnu grupa(Artūrs 

Trimalnieks(11.kl.), Kārlis  Barkāns(11.kl.), Aija  Urtāne (10.kl.), Lauris  Gorsāns 

(12.kl.), Jānis  Edgars Reinholds (10.kl.))  - 1.vietu  Valsts atklātajā  latgaliešu 

valodas un kultūrvēstures olimpiādē.  

Olimpiāžu  un  ZPD  konkursa laureāti  ar  saviem  skolotājiem, vecākiem   un  

novada  pašvaldības vadību  redzami  attēlā. 

 

Obligātajos  centralizētajos  eksāmenos  visaugstākos  rādītājus, pārsniedzot  

vidējos  rādītājus  valstī (lauku skolu grupā) kopumā,  sasniedza: angļu  valodā  -

Nautrēnu  vidusskola,   matemātikā – Nautrēnu  vidusskola, Maltas  vidusskola,  

Tiskādu  vidusskola, Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola  un Dricānu  



vidusskola,  latviešu  valodā -  Maltas  vidusskola, Lūcijas Rancānes Makašānu 

Amatu vidusskola    un  Nautrēnu  vidusskola,  krievu  valodā – Kaunatas  vidusskola, 

Nautrēnu  vidusskola, Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola  un  Maltas  

vidusskola, latviešu  valodā 9.klasei –Maltas  vidusskola, Kaunatas vidusskola, 

Sakstagala  Jāņa Klīdzēja, Audriņu  un Rēznas  pamatskolas. 

 

  



PEDAGOĢISKI METODISKAIS DARBS UN MŪŽIZGLĪTĪBA 

 

Metodiskais atbalsts 2016. gadā pedagogiem tika sniegts, izmantojot dažādas pieejas: 

 Rīkojot radošās darbnīcas, informatīvus un izglītojošus seminārus, kuros tika 

uzaicināti lektori gan no Latvijas augstākās un vidējās izglītības iestādēm,  gan 

no mācību centriem, kā arī psihologi un dažādu citu jomu speciālisti; 

 Organizējot intensīvās apmācības nometni- kursus, lai veicinātu pedagogus 

pievērst lielāku uzmanību starpdisciplinārās pieejas realizēšanai mācību procesā; 

 Organizējot pieredzes apmaiņas braucienus, tādējādi iepazīstot tuvāku un tālāku 

kaimiņu pieredzi izglītības darbā; 

 Rīkojot skolu Metodisko dienu divreiz gadā, tā motivējot pedagogus dalīties 

pieredzē un veicināt pedagoģiskās kapacitātes paaugstināšanu; 

 Rūpējoties par daudzveidīgu piedāvājumu pedagogu profesionālajai pilnveidei; 

 Iesaistoties  starptautisku projektu realizācijā. 

Sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju, Bērnu tiesību aizsardzības 

inspekciju un  Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu un, izmantojot vietējos 

resursus, ir notikuši 17 izglītojošie semināri, praktikumi un radošās darbnīcas, 

kuru mērķauditorija bija dažādu mācību priekšmetu skolotāji un klašu 

audzinātāji. Valodu skolotājiem  tika dota iespēja apmeklēt teātra izrādes un 

diskutēt par drāmas kā metodes izmantošanu klasē. 

2016. gadā  Rēzeknes novada pašvaldībā saskaņotas 17 pedagogu profesionālās 

pilnveides A programmas, kuras apguva 565 pedagogi. Tās ir: 

1) „Aktualitātes mūzikas mācīšanā” (24 stundas ) 

2) “Daba kā intelektuālās un estētiskās izglītošanas resurss” (8 stundas) 

1) „IT tehnoloģiju izmantošana pirmsskolas izglītības iestādes darba 

organizācijas pilnveidei” (24 stundas) 

2) „Globālā izglītība sākumskolai un pirmsskolai- izziņa un integrācija mācību 

procesā” (18 stundas) 

3) „Efektīvas metodes skolēnu mācīšanās prasmju attīstīšanai mācību stundās” 

(24 stundas)  

4) “Globālā izglītība kā aktualitāte mūsdienīgā mācību procesā” (48 stundas) 

5) “Interešu izglītības nodarbību pilnveidošana un dažādošana, izmantojot 

modernās tehnoloģijas” (6 stundas) 

6) “TRIZ metodika talantīgās domāšanas īpašību attīstīšanai” (24 stundas) 



7) “Starpdisciplinaritātes komponents kompetenču pieejā balstītā mācību 

procesā jeb mācīsim bērniem mācīties!” (28 stundas) 

8) “Mācību stundu vērošana un atgriezeniskās saites sniegšana skolotāju 

profesionālajai pilnveidei” (8 stundas) 

9) “Audzināsim ar prieku: efektīvas pedagoģiskās saskarsmes psiholoģiskās 

likumsakarības” (6 stundas) 

10) “Animāciju veidošana” (12 stundas) 

11) “Psiholoģisks atbalsts darbā ar bērniem un jauniešiem ar īpašām 

vajadzībām” (12 stundas) 

12) “Ikdiena  vecākiem un pedagogiem darbā ar bērniem un jauniešiem ar 

autiska spektra traucējumiem” (12 stundas) 

13) “Izdegšanas sindroms skolotāja profesionālajā darbā” (12 stundas) 

14) “Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem un jauniešiem ar 

speciālajām vajadzībām” (36 stundas) 

15) “Digitālo resursu prasmīga izmantošana matemātikas apguvē 5.un 6. klasē” 

(8 stundas) 

16) “Kāds ir ceļš uz mācīšanas pieejas maiņu skolā?” (24 stundas) 

17) “Bērnu tikumu izkopšana audzināšanas procesā pirmsskolas vecumā” (6 

stundas) 

35 pedagogi, kuri strādā ar bērniem, izmantojot speciālās izglītības 

programmas, apguva profesionālās pilnveides kursus par disleksiju un disgrāfiju un 

25 pedagogi no Maltas un Nautrēnu vidusskolām izglītojās Latvijas Universitātes 

realizētajā pedagogu profesionālās pilnveides A programmā „Sociāli emocionālā 

audzināšana” (36 stundas). 

Sadarbojoties ar Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju papildus tika noorganizēta septiņu 

IZM finansēto pedagogu profesionālās pilnveides programmu apguve: bioloģijas, 

dabaszinību, matemātikas, fizikas, ģeogrāfijas, latviešu valodas, angļu valodas 

skolotājiem. 

Sadarbojoties ar „Fondu ASNI” turpinājās semināru cikls „TRIZ metodika 

talantīgās domāšanas attīstīšanai” (Jūlijs Muraškovskis, Jurģis Muraškovskis). 

2016. gada pavasara brīvdienās notika Skolu metodiskā diena Feimaņu 

pamatskolā, bet rudens brīvdienās Kaunatas vidusskolā. Metodisko dienu programmas 

tradicionāli  tiek veidotas tā, lai pedagogi iepazītu skolu pieredzi, uzzinātu par 



tradīcijām, aktualitātēm un novitātēm katrā atsevišķā skolā, kā arī rīkotu meistarklases 

dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. 

2016. gada oktobrī Rēzeknes novadā viesojās Dobeles novada 

direktoru vietnieki mācību un audzināšanas darbā. Feimaņu pamatskolā 

(Mazās lauku skolas ikdienas izaicinājumi un risinājumi), Maltas spec. 

internātpamatskolā (bērnu ar īpašām vajadzībām gatavošana dzīvei), Maltas 

vidusskolas apmeklējuma laikā skolas vadības komanda darbu tika 

noorganizējusi tā, lai visiem ir interesanti, jo Dobeles kolēģi iepazinās ne tikai ar 

skolas piedāvājumu, iespējām un nākotnes vīziju, bet varēja apmeklēt arī dažādas 

nodarbības.  

2016. gada martā Rēzeknes novada izglītības pārvaldes darbinieki devās 

pieredzes apmaiņas braucienā: apmeklēja Alūksnes novadu, viesojās Alūksnes novada 

vidusskolā, kur iepazinās ar projektu iespējām informācijas tehnoloģiju jomā, tikās ar 

speciālās izglītības centra darbiniekiem, kur pārrunāja darba specifiskos jautājumus. 

Tālāk IP darbinieki apmeklēja Varsku (Igaunija), kur notika tikšanās ar Igaunijas 

izglītības darbiniekiem, lai dalītos pieredzē par bērnu ar speciālajām vajadzībām 

integrēšanu klasē. 

2016.gada 1.aprīlī novada vēstures skolotāji viesojās Balvu novadā. Šī 

pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija iepazīt interaktīvo projektu realizāciju, 

lasītprasmes veicināšanas iespējas vēsturē un citos mācību priekšmetos, kā arī 

apmeklēt dažādus vēsturiskos objektus. 

No 2016.gada 10.-12.augustam notika intensīvo apmācību nometne 5.-9. 

klašu skolotājiem ‘Mācīsim mācīties: EI! ES!”, kurā notika starpdisciplināras 

nodarbības savstarpēji integrējot latviešu valodu, matemātiku, dabaszinības un 

datoriku. Piedalījās 24 dažādu mācību priekšmetu skolotāji no Rēzeknes novada. 

Nodarbības vadīja Apdāvināto bērnu fakultatīvās skola  pedagoģes Marika Melne un 

Ārija Viļuma, Radošuma pils trenere Ilga Kušnere un Alūksnes novada vidusskolas 

skolotāja Līga Krūmiņa. 

2016. gada rudenī Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 

organizēja vispārizglītojošo mācību iestāžu starpdisciplināro mācību ideju konkursu. 

Tā mērķis bija motivēt izglītības iestādes ieviest starpdisciplināro mācīšanos kā 

novitāti mācību procesā.  

Uzdevumi: 1) aktualizēt nepieciešamību izmantot starpdisciplināru pieeju, lai padarītu 

mācību procesu jēgpilnu; 2) pilnveidot prasmes starpdisciplināru nodarbību/projektu 



plānošanā un idejas pasniegšanā; 3) rosināt pedagogu sadarbību, aktīvi iesaistoties 

plānošanas, organizatoriskajā, realizācijas un prezentēšanas darbībā;  4) popularizēt  

labāko praksi novada mērogā 

Konkursam tika pieteiktas 6 starpdisciplinārās idejas. Sakstagala Jāņa Klīdzēja 

vidusskolas un Nautrēnu vidusskolas pedagogu komandas tika apbalvotas ar 

motivācijas balvu un idejas tiks realizētas praksē, kā arī un prezentētas 2017. gada 

pavasarī. Maltas vidusskolas projekts saņēma finansiālu atbalstu projekta idejas 

īstenošanai nepieciešamo materiālu iegādei. 

2016. gada oktobrī Rēzeknes novada matemātikas, fizikas un informātikas 

skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Pērnavas apriņķi (Igaunija). Pirmais 

pieturas punkts bija Staiceles vidusskola Ziemeļvidzemē, kur tika vērotas stundas un 

noritēja savstarpēja pieredzes apmaiņa gan par darbu komandā, gan par mācību un 

interešu izglītības norises jautājumiem. Igaunijā tika apmeklētas Hādemestes 

vidusskola, Surju pamatskola, Mai pamatskola un Koidulas valsts ģimnāzija. Ļoti 

interesanta bija tikšanās ar Pērnavas apriņķa izglītības pārvaldes speciālistiem, kuri 

pastāstīja par starpinstitucionālu sadarbību izglītības procesa realizācijā, savukārt 

vides izglītības centrā “Pernova” pedagogi varēja novērtēt modernas mācību bāzes 

iekārtojumu un tehnisko aprīkojumu. 

Mūžizglītība tika realizēta galvenokārt kā semināri vecākiem un kā un 

semināri nodarbinātajiem( piemēram-“Darbs ar grūto klientu”). 

2016. gadā maijā beidzās ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.1(K1) 

pieaugušo izglītības sektora projekta “Apskāviens nākotnei” (Līguma Nr. 2014- 1-

LV01-KA104-000218), realizācija. Projekta ietvaros  pieaugušo izglītotāju komanda 

2016. gadā novadīja nodarbības vecākiem septiņās Rēzeknes novada skolās. 

Visu gadu turpinājās darbs ERASMUS + K2 projekta “My best idea” 

ietvaros. Projekta galvenais uzdevums ir pedagogu un speciālistu kapacitātes 

stiprināšana tādu jomu kā uzņēmējspēja, starpdisciplinaritāte  un digitālā portfolio 

veidošana iedzīvināšanai mācību procesā. No 26. līdz 30. aprīlim Rēzeknes novada  

pašvaldībā viesojās Pitea( Zviedrija) un Laives (Itālija) pašvaldību kolēģi, kuri 

projekta ietvaros gan klausījās lekcijas, piedalījās praktiskās nodarbībās un apmeklēja 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu, mākslinieci Gundegu Rancāni un keramiķi 

Pēteri Gailumu. Rēzeknes novada  Izglītības pārvalde  un Sakstagala Jāņa Klīdzēja 

pamatskola šajā projektā prezentē ieguldīto darbu starpdisciplināro mācību pieejas 

ieviešanā.  



Darbība bērnu tiesību aizsardzības jomā 

 

Aktivitāte Rādītājs Rezultāts 

Sadarbībā ar vispārējās un 

pirmsskolas izglītības 

iestādēm noorganizētas  

tikšanās ar pedagogiem, 

skolēniem un vecākiem.  

26 Dalība vecāku sapulcēs, sarunas ar 

skolēniem, tikšanās ar pedagogiem  par 

bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, par 

bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību,  

par vecāku atbildību bērnu audzināšanas un 

izglītošanas jautājumos; sniegta palīdzība 

konfliktsituāciju risināšanā.  

Vecāku izglītošana projekta “Apskāviens 

nākotnei” ietvaros. 

Pārraudzības vizītes novada 

izglītības iestādēs 

13 Neattaisnotie mācību stundu kavējumi; 

savstarpējās attiecības un konfliktu 

risināšana; mācību darbs sākumskolā un 

pirmsskolā; diennakts grupu darbs PII. 

 Konsultācijas  bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumos 

 

Pastāvīgi 

Sniegtas individuālas konsultācijas 

vecākiem (aizbildņiem), pedagogiem, 

sociālā dienesta darbiniekiem, bāriņtiesu 

pārstāvjiem un citiem novada pagastu 

pārvalžu speciālistiem bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumos.  

Starpinstitucionālās 

sadarbības padomes 

sociālajam riskam pakļauto 

bērnu/jauniešu atbalstam 

darbība 

 

12 Izskatīti 17 gadījumi un, sadarbojoties 

vairākām institūcijām, rasti risinājumi 

dažādos jautājumos, kas saistīti ar  bērnu 

tiesību aizsardzību. 

Sadarbībā ar Sociālo dienestu dalība un 

dalīšanās pieredzē ar Alojas novada sociālā 

dienesta speciālistiem pieredzes apmaiņas 

seminārā par Strapinstitucionālās sadarbības 

padomes darbību. 

Obligāto izglītības vecumu 

sasniegušo bērnu uzskaite 

 4 reizes gadā Informācijas precizēšana VIIS datu bāzē un 

pārbaudīšana  par bērniem, kuri nav 



ieradušies izglītības iestādēs, kuri, saskaņā 

ar IKVD datiem, nav minēti nevienā 

izglītības iestādē (uz 30.12.2015. – 191 

obligāto izglītības vecumu sasniegušais, no 

tiem 190 skolēns izbraucis no valsts). 

Informācijas sagatavošana, 

sniegšana un apkopošana 

Pēc 

pieprasījuma 

Apkopota informācija par dažādiem ar bērnu 

tiesību aizsardzību saistītiem jautājumiem 

no novada pašvaldības izglītības iestādēm, 

pagastu pārvaldēm, IKVD, IZM, citām 

institūcijām. 

Darbība Rēzeknes novada 

pašvaldības administratīvās 

komisijas darbā 

Saskaņā ar 

sēžu grafiku 

Izskatīti administratīvie pārkāpumi, tai 

skaitā lietas par bērnu aprūpes pienākumu 

nepildīšanu, par smēķēšanu un alkohola 

lietošanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, par 

izglītības iestādes iekšējās kārtības, par 

Rēzeknes novada pašvaldības saistošo 

noteikumu pārkāpumiem. 

 

Sadarbībā ar nevalstiskajām 

organizācijām labdarības 

pasākumu organizēšanā 

bērniem  

7 

pasākumi 

Sadarbībā ar biedrību „Eņģeļi ar mums” 

noorganizētas divas nometnes 22  bērniem 

invalīdiem un viņu vecākiem; Sadarbībā ar 

Latvijas un Norvēģijas LION CLUB, 

biedrībām „Boņuks” un „Rika” sniegta 

humānā palīdzība 74  novada ģimenēm no 

11 pagastiem. 

Sadarbība ar sociālo dienestu, 

bāriņtiesām, Valsts policiju 

un citām institūcijām 

Pastāvīgi Sadarbībā ar sociālajiem darbiniekiem 

nodrošināta izglītības apguve bērniem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem un 

vairākiem smagiem fiziskās veselības 

traucējumiem, nodrošināti nepieciešamie 

atbalsta pasākumi un ierīces bērnam 

invalīdam ar smagiem fiziskās attīstības 

traucējumiem. Apsekotas sociālā riska 



ģimenes un veicināta šo ģimeņu sadzīves 

apstākļu un ģimenes mikroklimata 

uzlabošana.u.c. 

Pašvaldību savstarpējo 

norēķinu par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem 

dokumentācijas  aprites 

nodrošināšana 

Pastāvīgi, 

31 pašvald. 

Nodrošināta dokumentācijas aprite – 

sagatavoti līgumi, sarakstes dokumenti, 

pārbaudīti un saskaņoti izglītojamo  saraksti. 

 

 

  



INTEREŠU IZGLĪTĪBA 

 

Interešu izglītība – personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju 

īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Interešu izglītība 

nodrošina saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmē personiskās 

un nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem 

iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un 

savas skolas, novada sabiedriskās, kultūras un sporta veidošanā. Interešu izglītība ir 

preventīvais darbs, kas novērš negatīvo tendenču (narkomānija, alkoholisms, 

noziedzības u.c.) attīstību jaunatnes vidū. Interešu izglītības nodarbībās bērni un 

jaunieši var iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildus izglītību. Interešu 

izglītības saturu nosaka pieprasījums, interešu izglītības iestāžu un citu šādu izglītību 

realizējošu struktūrvienību piedāvājums, darba tirgus, valsts sociālās, ekonomiskās un 

kultūrvēsturiskās situācijas specifika. 

            2016./2017. mācību gadā Rēzeknes novadā interešu izglītību pamatā īsteno 

novada 17 vispārizglītojošās izglītības iestādes, 1 bērnu un jauniešu centrs (Maltā), 6 

pagastu pārvaldes (Lendžu, Griškānu, Ilzeskalna, Čornajas, Dricānu un Strūžānu). 

2016./2017.mācību gadā Rēzeknes novadā no valsts mērķdotācijas un novada 

līdzekļiem īstenotas tiek 236 interešu izglītības programmas, kas atrodas pie skolām 

(213), pagastos (10) un Maltas bērnu un jauniešu centrā (13).  Tas ir daudz, ņemot 

vērā, ka vienā pulciņā ir nepieciešami 10-12 skolēni un apmeklējot šos pulciņus, teju 

katrs Rēzeknes novada skolēns no visiem 2123  skolēniem var apmeklēt kādu no 

pulciņiem.  

            Kopumā Rēzeknes novadā pulciņu ir kultūrizglītības programmās (58%). Tās 

ir dejas (tautas dejas, modernās dejas, līnijdejas), mūzika (kori, vokālie ansambļi, 

popgrupas, instrumentālie ansambļi, folkloras kopas, ģitāristi), teātri (daiļlasītāji, 

teātra sports, skolas teātris, dramatiskie kolektīvi) un mākslas nodarbības (vizuālā un 

lietišķā māksla, gleznošana, aušana, tekstildarbi utt.), sporta izglītības programmas 

(19%) (sporta spēles, slēpošana un tūrisms), tehniskās modelēšanas izglītības (13%) 

(lego, robotika, modelēšana) vides izglītības (5%) (dabas draugi, ornitoloģija) un 

citās (5%) (mazpulki, metodiskā darba, skolas avīzes) programmās. (sk.1.tabulu). 



  

1.tabula 

      Interešu izglītības programmās tiek iesaistīti bērni un jaunieši vecumā no 5 

līdz 25 gadiem.  

            Piešķirtais finansējums no valsts mērķdotācijas ir 15,80 likmes pedagogu 

atalgojumam uz visām Rēzeknes novada interešu izglītības programmu realizācijas 

vietām. Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldībai, tika atrasts papildus finansējums 

(2,8 likmes), lai vēl vairāk ļaut bērniem darboties neformālajā izglītībā. 

           Rēzeknes novadā darbojas dažādi pulciņi – kori, vokālie ansambļi, 

instrumentālie ansambļi, tautas dejas, folkloras kopas, popgrupas, solisti, vizuālā un 

lietišķā māksla, noformēšana, interjera dizains, darbs ar tekstilu, gleznošana, rotkaļi, 

keramika, mākslas valoda, teātri, skatuves runa, novadpētniecība, jaunsargi, mazpulki, 

tehniskā modelēšana, avīzes izdošana, sporta dejas, riteņbraucēji, basketbols, 

volejbols, slēpošana. 

            Rēzeknes novadā interešu izglītības pulciņi darbojas arī tur, kur nav izglītības 

iestādes vai tā tika slēgta samazinoties skolēnu skaitam. Tādi ir: Griškānu pagastā – 

foto un kokapstrāde, Lendžu pagastā – kokapstrāde, Ilzeskalna pagastā – distanču 

slēpošana, florbols, Stružānu pagastā – bērnu vokālais ansamblis, Dricānu pagastā – 

video jaunrade, Čornajas pagastā – ģitāristi, teātris un eksotiskās dejas. 

            Rēzeknes novadā ir daudz kultūrizglītojošie kolektīvi, kas piedalās ne tika 

Rēzeknes novada pasākumos, bet arī Valsts nozīmes konkursos, festivālos, dziesmu 

svētkos utt. 

Tautas deju kolektīvi – 22 

Skolu kori – 4 

Kultūrizglītības 
programmas 58% 

Sporta izglītības 
programmas 19% 

Tehniskās modelēšanas 
programmas 13% 

Vides izglītības 
programmas 5% 

Citas 5% 



Mūsdienu deju kolektīvi – 7 

Rēzeknes novada Pūtēju orķestris – 1 

Maltas pagasta Pūtēju orķestris - 1 

Mazie mūzikas kolektīvi, (ansambļi, popgrupas, instrumentālie ansambļi)  - 35 

Folkloras kopas - 7 

Teātri, dramatiskie kolektīvi -28 

Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņi - 32 

            Pēdējo gadu laikā pieaug gan interešu izglītības realizēto programmu, gan 

tajās iesaistīto bērnu skaits. Interešu izglītībā iesaistīties skolēniem traucē skolēnu 

autobusu pārvadājumu grafika noteikumi, kad visām klasēm ir jāatstāj izglītības 

iestāde vienā laikā, neatkarīgi no interešu pulciņu nodarbībām. 

Izglītības pārvaldes organizētie interešu izglītības pasākumi 2016.gadā 

Mūzikas konkursi, koncerti: 

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 

 

Latviešu  tautas dziesmu sadziedāšanās  sacensība “Dziesmu dziedu kāda bija” 

 

Dejošanas un spēlmaņu sacīkstes “Vedam danci”   



 

Muzikantu konkurss “Klaberjakte” 

 

Rēzeknes novada skolu koru skate 

 

Rēzeknes novada skolu tautas deju skate 



 

  Prasmju un talantu šovs “Vara Talants” Bērzgalē   

 

Danču vakars folkloras kopām un stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa”  

 



 

 

Muzikālā prāta banka pamatskolēniem 

 

Vizuālā un lietišķā māksla:  

Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „LIDICE” 

     

Skatuves runas konkursi: 

Skatuves runas konkurss 



 

Literāro kompozīciju konkurss  

 

Skolu teātru skate 

 

 Vides izglītības konkursi:  

Vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi!” 

 



 

Vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē” 

 

Izglītojošie pasākumi: 

“Erudīts 2016” vidusskolēniem «Eiropas Savienības 28 valstis»  

 

Uzvarētāji ”Erudīts 2016” Nautrēnu vidusskolas komanda, kas devās uz «Summer 

sound» festivālu Liepājā. 

Konkursa «Erudīts» dalībnieku ekskursija Vidzeme, Latvija  



 

Konkurss pamatskolu komandām «Mana Latvija 2016»  

 

 Konkurss sākumskolu komandām «Mini mīklu 2016» 

 

Konkurss vidusskolēniem «Ar sirdi Rēzeknes novadā 2016»  

 

 

 



Koru sadziedāšanās svētki „Mana dziesma Latvijai”  

 

Iniciatīvu konkursi: 

Skolas varēja pieteikties uz Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

konkursa par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai Tehniskajā 

jaunradē 2016.gadā. Kopā saņemti 9 pieteikumi un atbalstīti tika 6 projekti. 

    

 

Valsts nozīmes pasākumi: 

Stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa” 

Rūta Vonoga (Nautrēnu viduskola) I pakāpes diploms (Dižā stāstniece)

 

Jānis Sarnovičs (Gaigalavas pamatskola) I pakāpes diploms (Dižais stāstnieks) 



Enija Kuzminska (Kaunatas vidusskola) I pakāpes diploms (Dižā stāstniece) 

 

Edgars Vonogs (Nautrēnu vidusskola) II pakāpes diploms (Lielais stāstnieks) 

 

Raivo Svilāns (Gaigalavas pamatskola) II pakāpes diploms (Lielais stāstnieks) 

 

Sintija Nedušenko (Rēznas pamatskola) III pakāpes diploms (Mazā stāstniece)

 



 

CSDD sacensības jaunajiem velosipēdistiem Rēzeknē  

Piedalījās Rēzeknes novada Bērzgales un Rikavas pamatskolu komandas. 

    

Domājot par prioritātēm interešu izglītībā mūsu Rēzeknes novadā, tad vairāk 

vēlamies attīstīties tehniskās jaunrades jomā. Šobrīd ir panākta vienošanās ar 

Rēzeknes augstskolu par tehniskās jaunrades pulciņu realizēšanu uz RTA materiālās 

bāzes, kur bērni un jaunieši no skolām katru otro sestdienu dodas uz Rēzekni, lai 

darbotos šajos pulciņos. Augstskolas piedāvājums - 7 programmas: robotika (2 

grupas),  interjera dizains (2 grupas), elektronika, ķīmija, mazie inženieri, vides izlūki, 

iepazīsti savu organismu (kopā 9 grupas), katrā grupā no 15-20 skolēniem. Kopā 120 

skolēni no Rēzeknes novada skolām -  Tiskādi, Nautrēni, Kaunata, Rēzna, Kruķi, 

Gaigalava, Liepas, Jaunstrūžāni, Feimaņi, Bērzgale, Verēmi. Norises vietas: RTA 

inženieru fakultāte, ekonomikas fakultāte, pedagoģijas fakultāte. Nodarbības divas 

reizes mēnesī (novembris-aprīlis, katra otrā sestdiena) 

 

 

 

 

  



PIRMSSKOLAS  IZGLĪTĪBA 

 

2016. gadā Rēzeknes novada pašvaldībā pirmsskolas izglītības jomā darbojās 18 

pirmsskolas izglītības iestādes un 6 skolas, kuras īsteno pirmsskolas izglītības 

programmas. Pirmsskolas izglītības programmas apguve tika  nodrošināta 857  

pirmsskolas vecuma bērniem vecumā no 1,5 - 7g.   

 

Pirmsskolas izglītojamo skaitu veido: 

 575  bērni līdz 5 gadu vecumam; 

 282 5 – 6 gadu vecuma bērni. 

 

Pirmsskolas izglītojamo skaita vecumstruktūra 

 Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2016. gadā 

 

Pirmsskolas izglītības programmu apguve:  

 709  bērni apguva pirmsskolas izglītības programmu;  

 148  bērni apguva mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu.  

 

67% 

33% 

bērni līdz 5 gadu vecumam 5 – 6 gadu vecuma bērni 



 

Pirmsskolas izglītojamo skaits sadalījumā pēc apgūtās pirmsskolas izglītības 

programmas Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2016.gadā 

 

 

Pirmsskolas izglītojamo skaits Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādes 

laika periodā no 2011. līdz 2016. gadam 

Pirmsskolas izglītības mācību satura mērķis ir: sekmēt bērna vispusīgu un harmonisku 

attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo 

zināšanu un prasmju apguvē,  pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un 

mācīšanos darot. 

2016.gadā, novada pirmsskolas izglītības iestādes, mācību un audzināšanas darbā 

strādāja pēc šādām prioritātēm: 

 Bērnu patstāvības un pašapkalpošanās iemaņu veidošana un sistemātiska 

nostiprināšana gan rotaļnodarbībās, gan ārpusnodarbību laikā. 

85% 

15% 

bērni apguva pirmsskolas izglītības programmu

bērni apguva mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu

599 550 517 485 513 575 

457 476 494 
438 343 282 

2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads

bērni līdz 5 gadu vecumam 5 – 6 gadu vecuma bērni 



 PII komandu darbu aktualizēšana globālo jautājumu integrācijai izglītības 

procesā. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādēs ir noritējis aktīvs darbs, realizējot pirmsskolas 

izglītības programmas gan ikdienas mācību procesā, gan kopjot tautas tradīcijas 

dažādos tematiskajos svētku pasākumos un aktīvi piedaloties novada pirmsskolas 

vecuma bērniem rīkotajos pasākumos. 

 

Nodrošinot  pirmsskolas skolotāju un iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču 

pilnveidi, tika organizēti izglītojoši semināri, pieredzes apmaiņas braucieni. Tika 

sniegta metodiskā palīdzība pirmsskolas skolotājiem, iestāžu vadītājiem un 

konsultācijas vecākiem. 

 

Kopumā tika rīkoti: 

Pasākumi Skaits Rezultāts 

Informatīvi un izglītojoši 

semināri pirmsskolas iestāžu 

vadītājiem 

8 Apzinātas pirmsskolas darba  

aktualitātes un svarīgi  jautājumi pie 

kuriem jāstrādā, lai mērķtiecīgi 

nodrošinātu izglītojamajiem  iespēju 

kvalitatīvi sagatavoties 

pamatizglītības apguvei  

Apmācību semināri 

pirmsskolas skolotājiem 

9 Skolotājiem tika piedāvāts  piedalīties 

apmācību seminārā par fizisko 

aktivitāšu daudzveidību un 

pielietojumu pirmsskolas mācību un 

audzināšanas procesā, dota iespēja 

apgūt dabas pedagoģijas atziņas un  

to svarīgo lomu pirmsskolā.   

Pieredzes apmaiņas 

braucieni  PII vadītājiem un 

pirmsskolas skolotājiem 

4 Deva iespēju iepazīt Rēzeknes 

novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestāžu un  citu novadu 

pirmsskolas izglītības iestāžu darba 

organizēšanas un vadīšanas tendences 



un labākās idejas pārņemt savam 

darbam. 

Novada pirmsskolas vecuma 

bērniem tika organizēti 

pasākumi: 

 „Talantu Parāde” 

Rēzeknes novada 

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

audzēkņiem 

 

 

 Zibakcija „Augam 

stipri un veseli 

Latvijā” Rēzeknes 

novada pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

audzēkņiem 

 

5 pasākumi: 

 Ozolaines 

KN 

Dricānu KN 

Nagļu PII 

Mākoņkalna 

PII 

Bērzgales KN 

 

Visās 

Rēzeknes 

novada 

pašvaldības 

PII un skolās, 

kuras īsteno 

pirmsskolas 

izglītības 

programmas 

Pasākumos piedalījās liels skaits 

pirmsskolas vecuma bērnu. Ikvienam 

bērnam tika sniegta iespēja parādīt 

savu fizisko veiklību,  apjaust savas 

spējas, prasmes, zināšanas, talantus 

un parādīt tos plašākai sabiedrībai, 

radot un gūstot prieku par savu 

veikumu 

 

 

Novada pirmsskolas izglītības iestādes aktīvi iesaistījās  dažādos projektos gan 

Latvijā, gan ārvalstīs. 

2016. gadā turpinājās 2015.gada 1.aprīlī  uzsāktā projekta  „Global Schools: 

EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education” („Globālās skolas: EYD 

2015 Globālā mācīšanās pamatizglītībā.”)  Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345#,  

īstenošana, kas tiks pabeigta 2018.gada 31.martā.. Šajā projektā ir iesaistītas 24 

Rēzeknes novada izglītības iestādes, to skaitā 11 PII un 7 skolas, kuras īsteno 

pirmsskolas programmas. Projekta mērķa grupas ir bērni vecumā no 5 – 11 gadiem un 

pirmsskolas, sākumskolas pedagogi. 

 



2016.gada pavasarī, Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes dalījās darba pieredzē ar Pitea (Infjarden pašvaldība), Zviedrija, pirmsskolas 

skolotājiem. Šīs aktivitātes notika ERASMUS K1 projekta ietvaros. Šī projekta 

aktivitāšu ieguvumi ir: komunikācijas prasmes; lepnums par paveikto; ciemiņu 

uzņemšanas pieredze;  idejas turpmākai sadarbībai, kā arī svešvalodu prasmju 

nostiprināšana un stimuls turpmākajam darbam. 

 

2015. gadā tika īstenots NORD PLUS projekts „Be active, be creative, be in 

nature!”, NP JR-2015/10087, kurš deva iespēju Griškānu PII gūt sadraudzības 

partnerus Pitea (Infjarden pašvaldība), Zviedrijā. 2016.gadā Griškānu PII pirmsskolas 

skolotāji un  Roknas pirmsskolas izglītības iestādes (Zviedrija) pedagogi turpināja 

veiksmīgo sadarbību realizēt E Twinning projektā. 

 

 

  



IZGLĪTĪBAS ATBALSTA CENTRS 

   Pedagogu un skolu atbalsta personāla izglītošanas  virzienā tika organizētas 

sekojošas aktivitātes: 

 Mācību semināri: (13) 

 Novadītas  2 metodiskās apvienības speciālajiem skolotājiem (16 skolotāji) 2 

MA psihologiem (10), 1 MA logopēdiem (10 skolotāji) 

 Vecāku dienu  vadīšana  - 1 

   Informācijas vākšana:  

 Par strādājošiem Rēzeknes novada skolās speciālistiem 

 Skolām, kas realizē speciālās izglītības programmas 

Specialīzētas palīdzības sniegšana bērniem un pedagogiem virzienā visa gada 

garumā notika  

 Skolotāju informēšana, izglītošana par pedagoģiska procesa psiholoģiskajiem 

aspektiem 57 

 Vecāku informēšana , izglītošana par ģimenes audzināšanas un socializācijas 

procesa jautājumiem. 91 

 Novadītas 27 vecāku sapulces. 

 Konsultatīvais darbs. 

 Vienreizējas izskaidrojoši informatīvas konsultācijas ( iepriekšēja 

pierakstīšana ) 293 cilvēks 

 Individuālās un grupu konsultācijas – 123 

 Individuālās bērnu konsultācijas - 153 

 Izbraukumi uz skolām un PII – 82 

 Bērnu ar  speciālām vajadzībām korekcijas darbs – 271 nodarbības  

 Metodiskās palīdzības sniegšana mācību priekšmetu skolotājiem (23 

pedagogiem)  

Palīdzība problēmsituāciju risināšanas stratēģisko plānu izstrāde: 

 Savstarpējas pieredzes apmaiņas nodrošināšana. Metodisko materiālu izdale 

skolām. (26 izglītības iestādes) 

 Bērnu ar uzvedības traucējumiem korekcijas darbs - 27 

 Darbs ar audzēkņiem, kas neattaisnotu iemeslu dēļ kavē mācību iestādi- 19 

 Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām – 13 



 Savstarpējo attiecību veidošanas problēmas – 5 

 Starpinstitucionālā padomes sēde -8 

 Preventīvi izglītojošais darbs PII  un skolās -11 izgl.iestād. (Džimbas un 

antimobinga programma).  

Semināri skolotājiem un vecākiem.  

 

  

“Džimbas  skolas absolventi” 

 

 

  



DARBS AR JAUNATNI RĒZEKNES NOVADĀ 2016.GADĀ 

Darbs ar jaunatni pagastos 

 21 pagastā izveidotas vai veidojas jauniešiem piemērotas telpas brīvā laika 

pavadīšanai un neformālās izglītības aktivitāšu veikšanai.  

 Darbu ar jaunatni pagastos ikdienā veic 15 jaunatnes koordinatori.  

 Rezultāti – pēdējā gada laikā dažādu projektu ietvaros jauniešiem piesaistīts 

~79 000 Eur finansējums resursu iegādei un dažāda veida pasākumu un 

aktivitāšu organizēšanai pagastos (LAD LEADER, NVA, „Erasmus +”, 

novada projekti).  

Nevalstiskās organizācijas 

Novadā vairāk vai mazāk aktīvi darbojas17 jauniešu nevalstiskās organizācijas. 

 Aktīvākās no tām ir biedrības „Interešu centrs Izaugsme” (Verēmi), „Jaunieši 

Rogovkai”, “Rogovkieši” (Nautrēnos), „LOBS”(Dricānos), „Latgales multimediju 

darbnīca” (Ozolainē), „Lead 4 Real”(Kaunatā), “Aktīvisti”, “Lubānas 

vilnis”(Gaigalavā), “Muosys MM” (Pušā), kas realizējušas Rēzeknes novada 

izsludinātos projektus kā arī vairākus cita finansējuma projektus (NVA, „Jaunatne 

darbībā” u.tml.) 

Novada Skolu jaunatnes parlaments. 

Darbojas skolēnu pašpārvalde (sanāksmes 1 reizi mēnesī), kurā ir iesaistītas arī 

pamatskolu pašpārvaldes. 

To dalībnieki piedalās novada jauniešu pasākumu, aktivitāšu plānošanā un 

organizēšanā. 

Dalība projektos un aktivitātēs: 

 

 Dalība Norvēģijas Sarkanā Krusta apmācībās “Winter camp 2016 – “Winter 

friends – a friend with winter”” - cilvēku glābšanas pamatus apgūšana āra 

vides apstākļos ziemas laikā dažādās ekstremālās situācijās, jauniešu veselīga 

dzīvesveida nozīme ikdienā. 

 Latgales reģiona mācības par mentoringu „SOLIS KOPĀ” - mentoringa 

kustības attīstības veicināšana darbā ar jauniešiem, radot jaunatnes darbiniekos 

izpratni par mentoringu, sniedzot prasmes un zināšanas mentora pienākumu 

veikšanai. 



 Dalība Erasmus+ projektu plānošanas “DYPALL Network –Developing 

Youth Participation at Local Level” sadarbības tīkla apmācībās “Transferring 

positive practices of Democratic Youth Participation Models from European 

to Local Level” , par jauniešu līdzdalības veicināšanas metodēm Eiropas un 

vietējā mērogā.   

 Dalība “Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju 

pilnveidošanas sekmēšana” jeb Award jauno vadītāju apmācībās - pasaulē 

vadošās jauniešu pašaudzināšanas Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu 

programmas Award jauno vadītāju apmācības, kurās tika apgūts viens no 

neformālās izglītības rīkiem, kas palīdz jauniešiem sagatavoties patstāvīgai 

dzīvei un darba, izaicinot pašiem sevi sasniegt savus mērķus. 

 Dalība nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) brīvprātīgo darba veicēju 

godināšanas ceremonijā „Gada brīvprātīgais 2016”, kurā tika apbalvoti 2016. 

gada aktīvākie brīvprātīgie, kas veikuši ievērojamu darbu sabiedrības labā, kā 

arī brīvprātīgajiem draudzīgākās nevalstiskās organizācijas un pašvaldības no 

visas Latvijas, t.s. uzaicinātas tika arī Rēzeknes novada brīvprātīgās jaunietes. 

 Dalība konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2016” apbalvošanas ceremonijā, 

kur tikai sveikti konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2016“ nomināciju 

pārstāvji no Rēzeknes novada pašvaldības, darbā ar jaunatni iesaistītie, 

jaunatnes organizācijas un biedrības, kas, veicot darbu ar jaunatni, sniedz 

nozīmīgu ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. 

 Dalība Latvijas Veselības nedēļas organizēšanā Rēzeknes novada teritorijā 

laika posmā no 2016. gada 23.-29.maijam. 

 Atbalsts Jaunsardzes un informācijas centra rīkotajai jauniešu militārajai spēlei 

“Jaunie Rīgas sargi”. 

  



JAUNIEŠU ORGANIZĒTAS AKTIVITĀTES NOVADĀ 

„RN mini Hokeja līga” 

 

 

„Jaunatnes diena” Kaunatas atpūtas bāzē “Jaunais Dinamietis” 

 

 

Skrējiens “Rāzna – Muokūņkolns 2016” 

 

 

 



„Rēzeknes novada svētki – strītbola turnīrs” 

 

 

Rēzeknes novada brīvprātīgie jaunieši taku skrējienā“Mākoņkalna 

Stirnu buks” 

 

 

Rēzeknes novada brīvprātīgie jaunieši Rēzeknes pusmaratonā 

 



 

Rēzeknes novada skolu pašpārlvalžu Draugubols 

 

Rēzeknes novada stipro skrējiens “BĀKYS TROKĪS” 

 

Jauniešu militārā spēle 

“Jaunie Rīgas sargi” 

 



Orientēšanās seriāls “EZERZEME” 

 

 

Jauniešu muzikālā parāde “MANC AKORC” 

 

Video konkurss „Rēzeknis nūvods – jaunīšim draudzīga vide” 

 

 

 



Pašvaldības jauniešu projektu konkursi 

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss – iesniegti 33 projekti,  

atbalstīts 23 – 7000 Eur; 

 

Jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektu konkurss – iesniegti 

19 projekti, atbalstīti 13 – 12000 Eur; 

 

Jauniešu darba prakses vasaras periodā – iesniegti 31 pieteikumi, 



ieņemti darbā 16 jaunieši, kas pagastos organizēja jaunatni vasaras 

periodā – 6000 Eur; 

Jaunatnes inventāra iegādes projektu konkurss – iesniegti 43 projekti, 

atbalstīti 27 – 14000 Eur; 

Konkurss „Aktīvākais jaunatnes pagasts” – iesniegti pieteikumi no 11 

aktīvākajiem pagastiem – 4500 Eur; 

Konkurss „Jaunais uzņēmējs” – iesniegtas 6 un atbalstītas  

3 jauniešu idejas – 4500 Eur 

 


