
Izglītības pārvaldes paveiktais 2012.gadā 

 

Kopējā  statistiskā  informācija 

 Rēzeknes  novadā  darbojas  sekojošas  izglītības  iestādes: 

Pagasts Vidusskola 
Pamat 

skola 

Struktūr 

vienības 

(pamat 

skolu 

posms) 

Pirmsskol

as 

izglītības 

iestādes 

PI 

grupas 

skolās 

Internāt 

skolas 

(nodrošina 

pamatizglītība

s apguvi) 

Audriņu pagasts  
1(mācības 

krievu val.) 

 
1   

Bērzgales 

pagasts 
  

1 
1   

Čornajas 

pagasts 
  

 
1   

Dricānu pagasts 1   1   

Feimaņu pagasts  1   2  

Gaigalavas 

pagasts 
 1 

 
1   

Griškānu 

pagasts 
  

1 
1   

Ilzeskalna 

pagasts 
  

 
1   

Kaunatas 

pagasts 

1 

(divplūsm

u) 

 

 

1   

Lendžu pagasts  1   1  

Lūznavas 

pagasts 
  

 
1   

Maltas pagasts 

2, t.sk.  

1(mācības  

krievu 

val.) 

 

 

1 2 
1 

(divplūsmu) 



Mākoņkalna 

pagasts 
  

 
1   

Nagļu pagasts    1   

Nautrēnu 

pagasts 
1  

 
1   

Ozolaines 

pagasts 
  

1(mācība

s krievu 

val.) 

1   

Rikavas pagasts   1 1   

Sakstagala 

pagasts  
 

1(divplūsm

u) 

 
1 1  

Silmalas pagasts 

1(mācības 

krievu 

val.) 

 

1 

(mācības 

krievu 

val.) 

1 3 
1(mācības 

krievu val.) 

Stoļerovas 

pagasts 
 1 

 
1   

Strūžānu 

pagasts 
 1 

 
1   

Vērēmu pagasts 1 1   4 1 

Kopā 7 8 5 19 13 3 

 

Vēl novada  teritorijā  darbojas 2 profesionālās  ievirzes izglītības  iestādes 

(Rēzeknes  novada  bērnu- jaunatnes  sporta  skola  un Maltas  mūzikas  skola), kā  arī    

viena  Austrumlatgales Profesionālās  vidusskolas  filiāle (līdz  31.08.2012.  bija  2 

filiāles). 

Rēzeknes novada skolās  mācības notiek latviešu un krievu valodās. 

Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pēc mācību valodas: 

 

 Gads 
Skolēnu 

skaits 

Mācību  valoda 

latviešu krievu 

2012./13.mācību 

gada sākums 
2773 1976 (+6) 797 (-163) 



 

 

 

Vispārizglītojošo skolu skaits un pedagogu likmes Rēzeknes novadā (2009.-

2012.gados – Rēzeknes  novadā). 

Gads 
Skolu 

skaits 

Skolēnu 

skaits 
Pedagogu likmes 

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 

 

 

Pavisam novada vispārizglītojošajās  skolās nodarbināti     530   pedagogi.  

 

 Novada trijās speciālajās izglītības iestādēs (Adamovas speciālā 

internātpamatskola, Tiskādu speciālā internātpamatskola, Maltas speciālā 

internātpamatskola), kuras tiek finansētas no valsts budžeta, uz 2012.gada  

1.septembri kopējais skolēnu skaits bija  320.  

Sakarā ar to, ka novadā ir daudz skolu ar nelielu skolēnu skaitu (septiņās  

skolās  un  piecās struktūrvienībās mācās mazāk kā 100 skolēni) raksturīga ir 

apvienoto klašu sistēma. 2011./2012.mācību gadā novada deviņās skolās  un  piecās  

struktūrvienībās  ir  60 apvienotās klases  30 klašu  komplektos.  

 

2012.gadā tika organizētas: 

 23 mācību  priekšmetu   Rēzeknes  un  Viļānu novadu  apvienotās  olimpiādes; 

 12 izglītības iestādēs 57 centralizētie  eksāmeni  364  skolēniem. 

Valsts  olimpiādēs  vislabākos  rezultātus  sasniedza  Nautrēnu  vidusskolas (1.vieta 

latviešu  valodā  un  literatūrā, 3.vieta vēsturē, Atzinība  matemātikā)  un  Dricānu  

vidusskolas (Atzinība  ekonomikā)  skolēni. Savukārt  reģionālajā  zinātniski  

pētniecisko  darbu  konferencē – Lūcijas  Rancānes  Makašānu  Amatu vidusskolas  

(3.pakāpes  diploms) skolnieces. 



Obligātajos  centralizētajos  eksāmenos  visaugstākos  rādītājus sasniedza: 

Dricānu  vidusskola  - angļu  valodā  un  matemātikā, Nautrēnu  vidusskola- latviešu  

valodā, Kaunatas  vidusskola – krievu  valodā, Sakstagala Jāņa Klīdzēja  pamatskolā – 

latviešu  valodā 9.klasei. 

 

 

Pirmsskolas izglītība 

  

2012. gadā Rēzeknes novada pašvaldībā darbojās 19 pirmsskolas izglītības iestādes un 

astoņas  skolas, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Pirmsskolas 

izglītības programmas apguve tika   nodrošināta 1026 pirmsskolas vecuma bērniem 

vecumā no 1,5 - 7g.  Feimaņu pamatskolā darbojās  rotaļgrupa, kuru  apmeklēja 15 

bērni vecumā no 3 - 4 gadiem. 

 

Pirmsskolas izglītojamo skaitu veido: 

 550 bērni līdz 5 gadu vecumam; 

 476  -     5 – 6 gadu vecuma bērni. 

 

Pirmsskolas izglītojamo skaita vecumstruktūra Rēzeknes novada pirmsskolas 

izglītības iestādēs 2012. gadā 

 

Pirmsskolas izglītības programmu apguve:  

 857 bērni apguva pirmsskolas izglītības programmu;  

 169 bērni apguva mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu.  



 

Pirmsskolas izglītojamo skaits sadalījumā pēc apgūtās pirmsskolas izglītības 

programmas Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2012. gadā 

 

 

 

Pirmsskolas izglītojamo skaits Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādes 

laika periodā no 2009. līdz 2012. 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. 



2012.gadā, novada pirmsskolas izglītības iestādes, mācību un audzināšanas darbā 

strādāja pēc šādām prioritātēm: 

 Integrētās nodarbības – pamats bērna prasmju  un iemaņu veidošanai 

kopveselumā; 

 Izglītojamo izaugsmes dinamikas atspoguļošana (II. pusgads) 

Pirmsskolas izglītības iestādēs ir noritējis aktīvs darbs, realizējot pirmsskolas 

izglītības programmas gan ikdienas mācību procesā, gan kopjot tautas tradīcijas 

dažādos tematiskajos svētku pasākumos.  

 

 

 

 

Nodrošinot  pirmsskolas skolotāju un iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču 

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

tika noorganizēti: 

 

Pasākumi Skaits Rezultāts 

 

Informatīvi un izglītojoši 

semināri pirmsskolas 

iestāžu vadītājiem 

 

 

5 

Apzinātas pirmsskolas 

darba  aktualitātes un 

svarīgi  jautājumi pie 

kuriem jāstrādā, lai 



mērķtiecīgi nodrošinātu 

izglītojamajiem  iespēju 

kvalitatīvi sagatavoties 

pamatizglītības apguvei 

 

 

Apmācību semināri 

pirmsskolas skolotājiem 

 

 

6 

 Skolotāji tika izglītoti 

bērnu drošības, dzimumu 

līdztiesības jautājumos. 

Tika sniegtas zināšanas par 

pedagogu sadarbību un  

atbalstošu komunikāciju  ar 

vecākiem pirmsskolas 

izglītības iestādē 

 

 

Pieredzes apmaiņas 

braucieni  PII vadītājiem 

un pirmsskolas skolotājiem 

 

 

3 

Deva iespēju iepazīt 

pirmsskolas izglītības darba 

organizēšanas un vadīšanas 

tendences un labākās idejas 

pārņemt savam darbam. 

 

 

Novada pirmsskolas 

bērniem tika noorganizēts 

pasākums „Jautrās notis” 

 

 

1 

Pasākumā piedalījās 70 

bērni. Bērniem tika sniegta 

iespēja apjaust savus 

talantus un parādīt tos 

plašākai sabiedrībai, radot 

un gūstot prieku par savu 

veikumu 

 

 

Tika veikts izpētes darbs par palīdzību bērniem ar logopēdiskiem traucējumiem. 

Rezultātā tika rosināts rast iespēju veikt izmaiņas logopēdu likmju apmēros, lai 

nākamajā gadā tiktu sniegta palīdzība  lielākam skaitam bērnu  ar logopēdiskiem 

traucējumiem. 



Novada pirmsskolas izglītības iestādes aktīvi iesaistījās zinošu speciālistu 

piedāvātajā bērnu izglītošanas „Džimbas drošības programmā”. 

Tika sniegta metodiskā palīdzība pirmsskolas skolotājiem, iestāžu vadītājām, 

konsultācijas vecākiem. 

 

Pedagoģiski metodiskais darbs un mūžizglītība 2012. gads 

     Lai nodrošinātu  mērķtiecīgu pedagoģisko darbību, Rēzeknes novada pašvaldības 

Izglītības pārvalde pedagogu metodiskajā darbā izvirzīja šādas galvenās  prioritātes: 

2012. mācību gada 1. pusgadā(2011./2012.m.g.)   

1.-6. klašu posmā: 

             * Pētniecisko prasmju attīstīšana 

1.-9. klašu posmā: 

             * Lasīšanas veicināšana, izmantojot daudzveidīgus metodiskos paņēmienus, 

darba un sadarbības formas, tādējādi pilnveidojot lasītprasmes stratēģijas un 

rosinot interesi 

10.-12. klašu posmā: 

              *Problēmjautājumu risināšanas prasmju un analītiskās domāšanas 

veicināšana 

 

2012. mācību gada 2. pusgadā (2012./2013.m.g.)  

1.-4. klašu posmā: 

 Darbs ar talantīgajiem bērniem daudzpusīgu spēju attīstīšanā; 

 Integrētās  nodarbības- pamats domāšanas prasmju un pētniecisko iemaņu 

veidošanai. 

5.-9.klašu posmā: 

 Integrētās  starpdisciplinārās mācības radošuma attīstīšanai un motivācijas 

mācīties veicināšanai; 

 Komunikatīvo prasmju attīstīšana mācīšanās un mācīšanas stratēģiju 

pilnveidošanai. 

Vidusskolas posmā ( 10.-12. kl.): 

 Tolerances veicināšana – konstruktīvu savstarpējo attiecību veidošanas 

pamats;  

 Mācīšanās procesa plānošanas  un pašvērtēšanas  prasmes   kā 

līdzatbildības un pašmotivācijas veidotājas. 



 

Metodiskais atbalsts pedagogiem tika sniegts, izmantojot dažādas pieejas: 

 Rīkojot informatīvus un izglītojošus seminārus, kuros tika uzaicināti lektori  

gan no Latvijas lielākajām augstskolām, gan no mācību centriem, kā arī 

psihologi un dažādu citu jomu speciālisti. 

  Lai veicinātu pedagogus pievērst lielāku uzmanību pētniecisko prasmju 

attīstīšanai skolēnos, tika organizēti dabas izziņas pasākumi un mācību 

ekskursijas.  

 Ar mērķi iepazīt tuvāku un tālāku kaimiņu pieredzi izglītības darbā, tika 

organizēti pieredzes apmaiņas braucieni 

 Ierosmei darboties radoši tika uzklausīti gan lektori, gan sarīkotas radošās 

darbnīcas u.c. ( skat. 1. tabulu). 

Lai izzinātu pedagogu vajadzības, uzklausītu kritiku un apkopotu idejas, kā arī 

turpmākā darbībā veiktu korekcijas, tika veiktas divas aptaujas: Sākumskolas un 

pirmsskolas skolotāju aptauja un Aptauja  skolām par pedagogu metodiskā darba 

organizāciju Rēzeknes novadā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012. gadā notikušie pasākumi 

1. tabula 

Nosaukums Skaits Apraksts 

Pieredzes apmaiņas 

braucieni( ar mācību 

ekskursijas 

elementiem) 

3 Pieredzes  apmaiņas braucienos devās izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki mācību un audzināšanas darbā, 

vēstures, angļu un vācu valodas skolotāji. Braucienu galamērķi bija: Preiļi un Aglona; Skaistkalne un Birži ( 

Lietuvā); Madona, Mārciena un Kalsnava; Druviena un Līgatne Braucienu programmās neiztrūkstoši tika plānots 

apmeklēt arī  dažādus objektus, kuri jāzina pedagogiem un jāprot parādīt skolēniem, piemēram- karsta kritenes, 

Vienkoču parks, Padomju slepenais bunkurs, Kalsnavas arborētums u.c. 

 

        

Radošās darbnīcas 8 Radošuma  dienas  ietvaros noorganizētas 8 radošās darbnīcas( pērļošana, kanzaši, papīra plastika telpu 

noformēšanai, aplikācija, tērpu aksesuāru izgatavošana  u.c.), kuras vadīja pedagogi no novada izglītības iestādēm 



   

Izglītojoši semināri ( 

ar pieaicinātu lektoru) 

16 Semināri dažādām pedagogu un iestāžu darbinieku grupām par  aktualitātēm novitātēm izglītības jomā, par 

pedagoģisko ētiku, par starpdisciplināru mācību satura apguvi,  par  skolēnu ēdināšanas organizēšanu, par 

radošuma un domāšanas attīstīšanu utt. Lektori: V. Sīle, K. Bikše, E. Kramiņš,  K. Oganisjana, Ļ. Jakovele u.c. 

     

Informatīvie semināri 11 Semināri dažādām pedagogu grupām par aktualitātēm izglītības jomā, koros tika nodota informācija arī no VISC . 

Mūžizglītības 

semināri 

3 Semināru – praktikumu tēmas bija „Maigā Bio- Enerģētika”, „Tērpa papildināšanas aksesuāru izgatavošana”,  „ 

Dekupāža”. 



Konkursi pedagogiem 1 Pedagogu radošo darbu skatē – konkursā „ Dari tāpat, dari vēl labāk!” tika iesniegti seši darbi. Konkursa – skates 

laureāti ir:  Kaunatas vidusskolas skolotāja Dace Zagorska, Maltas 1. vidusskolas skolotāja Antoņina Vasiļjeva un 

Gaigalavas 

pamatskolas 

skolotāja Jolanta Dundeniece. 

                  

Dabas izziņas 

pasākumi sadarbībā 

ar  DAP Latgales 

reģionālo 

administrāciju 

14 No februāra līdz maijam dabas izziņas pasākumos, kuros tika piedāvātas 7 teorētiskās un 7 praktiskās nodarbības 

piedalījās 11 skolu skolēni un to pedagogi. 

Apmācību 

programmas 

3 12 pedagogi  apguva apmācību programmu „E- apmācības sistēmas „Gen Exis” iekļaušana mācību procesā”, bet 

36- par mācību materiālu izmantošanu un sagatavošanu e- vidē 

8 novada pedagogi  pedagogi izglītoti „Radošuma pils” organizētajos kursos par radošās domāšanas attīstību 

Mācību ekskursija 2 Mācību ekskursija „Mācību takas un to izveide sava novada izpētei” tika noorganizēta ģeogrāfijas, bioloģijas un 



dabaszinību skolotājiem. Septiņi sociālo zinību skolotāji devās mācību ekskursijā uz Eiropas parlamentu Briselē. 

      

 



 

 

 

Kopējais pedagogu skaits, kuri 2012. gadā  ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas paaugstināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” ietvaros  ieguva pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi bija- 69, no tiem- 7 pedagogi ieguva 4. kvalitātes pakāpi, 47- 3. 

kvalitātes pakāpi un 15 pedagogi- 2. kvalitātes pakāpi( skat.  attēlu). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Attiecīgo  kvalifikācijas  pakāpi  ieguvušo  pedagogu  skaits(%). 

 

 



    Projekta “Step2Peak,  Activate&Respond2Kids - SPARK“  ( līg. Nr. 2011-1-HR1_ COM13_008132)  ietvaros par darbu ar talantīgajiem 

bērniem  sarīkoti 2 semināri( Lektori I. Miķelsone- LiepU, E. Kālis, L. Roķe- RPIVA) pedagogiem- kopumā izglītoti 82 pedagogi un 2 semināri( 

lektori L. Roķe, E. Kālis- RPIVA, K. Bikše) 77 vecākiem( Verēmu pamatskola, Maltas 1. vidusskola). Tika noorganizēts arī pasākums “Talantu 

parāde: mēs savam novadam!”, kurā tika aicināti piedalīties dažādās jomās talantīgi un apdāvināti Rēzeknes novada pašvaldības skolēni. 

10 pedagogi apmeklēja Horvātijas  Sisak- Moslavinas apgabalu, kur iepazina  pieredzi darbā ar talantīgajiem bērniem. 

      

Tika noorganizēta vasaras skola- nometne 40 Rēzeknes novada pašvaldības talantīgajiem un apdāvinātajiem bērniem, kurā nodarbības vadīja arī 

Apdāvināto bērnu fakultatīvās skolas skolotājas M. Melne un K. Blūmentāle. Vasaras skolas- nometnes darbība dokumentēta DVD. 



           



 

 

Speciālās izglītības atbalsta centra darbība: 

 

Pedagogu un skolu atbalsta personāla izglītošana 

Tika organizētas sekojošas aktivitātes: 

Mācību semināri: (10) 

 „Izglītības programmu veidi, PAA diagnosticēšana PII” , piedalījās 36 

pedagogi; 

 „PMK darbs un kartība jaunumi un aktualitātes” , piedalījās 27 pedagogi; 

 „Atbalsta pasākumu piemērošana ikdienā un pārbaudījumu darbos” 27 

pedagogi; 

 „Skolotāju emocionālās līdzsvara  atgūšana” , piedalījās 19 pedagogi; 

 „ Mācību motivācija”, piedalījās 17 pedagogi; 

 „Skolotāju un vecāku sadarbība”, piedalījās 24 pedagogi; 

 Seminārs PII vadītājiem par sociālā pedagoga darbu atbalsta centrā un 

informācija par „Džimbas drošības programmu”; 

 Seminārs „Bērna personīgā drošība” sociālās zinības skolotājiem   

 Seminārs „ Sociālā pedagoga darbs izglītības atbalsta centrā, preventīvie 

pasākumi skolās” direktoru vietniekiem audzināšanas darbā;   

 Seminārs „Tiesību akti skolas un ģimenes sadarbības veicināšanai” izglītības 

atbalsta personālam.  

 Novadītas  4 metodiskās apvienības speciālajiem skolotājiem , 4 MA 

psihologiem , 3 MA logopēdiem; 

 

Informācijas vākšana: 

Tika izveidota un izanalizēta  datu bāze  

  Par  strādājošiem Rēzeknes novada skolās speciālistiem 

  Bērnu veselības stāvoklis Rēzeknes novada PII un vispāizgl.iest. 

  Skolām , kas  realizē speciālās izglītības programmas 

  Izglītojamo runas un valodas izpēte novada izglītības iestādēs.  

  Datu bāzes pilnveidošana ( sociālais portrets skolās) 

 



Metodiskās bāzes paplašināšana: 

 Izglītības atbalsta centra bibliotēkā ievākta jauna specializētā mācību un 

metodiskā literatūra (4 vien.) 

 Izgatavots diagnosticējošais materiāls:   

1. 3-6 gadīgo bērnu psihisko procesu attīstības diagnostika; 

2. Smilšu kaste;  

3. MFAD (Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika). 

 

Specializētās palīdzības sniegšana bērniem un pedagogiem 

Visa gada garumā notika  

 Skolotāju informēšana, izglītošana par pedagoģiska procesa psiholoģiskajiem 

aspektiem (122 skolotāji). 

 Vecāku informēšana , izglītošana par ģimenes audzināšanas un socializācijas 

procesa jautājumiem (98 skolotāji). 

 Novadīta 51 vecāku sapulce. 

 

Konsultatīvais darbs: 

 Vienreizējas izskaidrojoši informatīvas konsultācijas - 317 cilvēki 

 Individuālās un grupu konsultācijas – 102 

 Individuālās bērnu konsultācijas - 93 

 Izbraukumi uz skolām un PII – 28 

 Bērnu ar  speciālām vajadzībām korekcijas darbs – 187 nodarbības  

 Metodiskās palīdzības sniegšana mācību priekšmetu skolotājiem  

 PMK un konsultācijas - 28 sēdes (80 bērni) 

 Savstarpējas pieredzes apmaiņas nodrošināšana. Metodisko materiālu izdale 

skolām. 

 Bērnu ar uzvedības traucējumiem korekcijas darbs – 7 nodarbības 

 Darbs ar audzēkņiem, kas neattaisnotu iemeslu dēļ kavē mācību iestādi – 10 

skolēni  

 Sadarbība ar  valsts un pašvaldības institūcijām – 7 tikšanās  

 Preventīvi izglītojošais darbs PII un skolās- 6 izgl.iestād. izbraukums 3 dienas 

nedēļā. 

 



SECINĀJUMI 

 

 Analizējot  2012.gada  Rēzeknes  novada izglītības atbalsta centra darbību 

var secināt, ka aktuālākās tēmas,  uz  kurām tika vērsta īpaša uzmanība, ir  

„skolotāju un vecāku  sadarbība”, „bērna  drošas sociālās  vides  izveide”, 

„preventīvais darbs ar skolēniem ar  uzvedības  traucējumiem un atkarību 

izraisošās vielas un to negatīvo  ietekmi uz  personības attīstību un dzīves  

kvalitāti”, „bērnu ar speciālām vajadzībām integrācija PII”, „individuālo 

plānu izveide”, „pirmsskolas audzēkņu sagatavotības līmeņa  diagnostika  

skolai”, „bērnu  valodas un runas  attīstība”. 

 Pateicoties sociālā pedagoga  darbībai,  novada skolās tiek risinātas sociālā 

rakstura problēmas un veicināta sadarbība starp valstiskām un 

nevalstiskām institūcijām.  

 Kā novitāti var minēt sociālā pedagoga vadītās „Džimbas drošības 

programmas” nodarbības, kas māca  pirmsskolas un jaunāko klašu skolas  

vecuma bērniem par  personīgo drošību attiecībās ar  svešiniekiem. 

 Tika novērots pozitīvs  rezultāts  mācību sasniegumos  skolēniem, kas  

mācās  speciālajās izglītības programmās  pēc  izstrādātiem 

individuālajiem plāniem. 

 Pateicoties izveidotai datubāzei par novada atbalsta personālu un skolēnu 

speciālām vajadzībām un veselības stāvokli, var secināt, ka strauji pieaug 

bērnu ar valodas  traucējumiem  skaits. Šajā sakarā, tika plānoti pasākumi 

skolotāju izglītošanai darbā ar bērniem , kam konstatēti dažāda veida 

traucējumi vai tika piešķirtas speciālās  programmas.   

 2012.gadā grasi palielinājās individuālo konsultāciju un korekcijas 

nodarbību skaits bērniem  ar  grūtībām mācībās un  uzvedības 

traucējumiem.  Kā arī pieauga pieprasījums  no PII iestādēm  pēc  centra  

speciālistu pakalpojumiem. 

 Salīdzinājumā ar 2011. gadu  pieauga  arī pašvaldības PMK apmeklējušo 

bērnu skaits. Bērniem , kuriem ir  grūtības  nokļūt  uz  pašvaldības PMK, 

komisijas  speciālisti rīko  arī izbraukuma sēdes, lai veiktu izpēti 

audzēknim pierastajā vidē.  

 



 

Interešu izglītība  

 

 

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. 

2012.gadā Rēzeknes novadā interešu izglītību pamatā īstenoja novada 23 

vispārizglītojošās izglītības iestādes, 5 pirmskolas izglītības iestādes, 1 bērnu un 

jauniešu centrs (Maltā), 3 pagastu pārvaldes (Sakstagala, Ilzeskalna, Čornajas), kā arī 

10 jauniešu centri, 7 sabiedriskās organizācijas. 

2012.gadā Rēzeknes novadā no mērķdotācijas līdzekļiem tika īstenotas 239 

interešu izglītības programmas, kas atrodas pie skolām, pirmsskolas izglītības 

iestādēm, pagastos un jauniešu centros.  Tas ir daudz, ņemot vērā, ka vienā pulciņā ir 

nepieciešami 10-12 skolēni un apmeklējot šos pulciņus, teju katrs Rēzeknes novada 

skolēns no visiem 2453 skolēniem var apmeklēt kādu no pulciņiem. Protams, 

aktīvākie skolēni apmeklē 4 vai 5 pulciņus, līdz ar to, būs kāds, kurš, dažādu iemeslu 

dēļ, neapmeklēs pulciņa nodarbības. 

Kopumā Rēzeknes novadā pulciņu ir kultūrizglītības programmās (67%). 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, apgleznošana, gleznošana, aušana, tekstildarbi u.tt.), sporta izglītības 

programmas (19%) (sporta spēles, slēpošana un tūrisms), vides izglītības (5%)(dabas 

draugi, ornitoloģija) un tehniskās modelēšanas izglītības (5%) (velosipēdisti, 

modelēšana) un citās (4%) (mazpulki, metodiskā darba, skolas avīzes) programmās.  



 

Kultūrizglītības
programmas 67%

Sporta izglītības
programmas 19%

Vides izglītības
programmas 5%

Tehniskās
modelēšanas
programmas 5%

citas
programmas 4%

 

 

Interešu izglītības programmās tiek iesaistīti bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 25 

gadiem.  

Piešķirtais finansējums no valsts mērķdotācijas sastāda 21,4 likmes pedagogu 

atalgojumam uz visām Rēzeknes novada interešu izglītības programmu realizācijas 

vietām. Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldībai tika atrasts papildus finansējums (5 

likmes), lai vēl vairāk ļaut bērniem darboties neformālajā izglītībā. 2012.gadā tika 

atbalstīts pirmsskolas izglītības iestāžu pieprasījumi realizēt pulciņa nodarbības 

bērnudārzos.  

Rēzeknes novadā darbojas dažādi pulciņi - kori, vokālie ansambļi, instrumentālie 

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

lietišķā māksla, noformēšana, interjera dizains, darbs ar tekstilu, ādas plastika, rotkaļi, 

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

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

volejbols, slēpošana, dambrete, šahs.  

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

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

koris, slēpošana, ansamblis, florbols. Sakstagala pagasta Ciskādos – basketbols 

zēniem un meitenēm, muzeja pedagoģiskā darbība, Čornajā – tautas dejas, rokdarbi. 

 

 

 



Interešu izglītības realizēto programmu un iesaistīto bērnu skaits: 

 

Mācību gads          Programmu skaits Iesaistīto audzēkņu skaits*  

2006/2007  245  2025  

2007/2008  251  2772  

2008/2009  230  2530  

2009/2010  122  1665  

2010/2011  178  1950  

2011/2012  217  2200 

2012/2013 239      2453 

 

*interešu izglītībā kopējo audzēkņu skaitu veido katrā atsevišķā pulciņā iesaistīto 

audzēkņu skaits kopā, līdz ar to netiek ņemts vērā fakts, ka viens audzēknis var 

darboties vairākos pulciņos vienlaikus. 

 

Rēzeknē ir daudz kultūrizglītojošie kolektīvi, kas piedalās ne tika Rēzeknes 

novada pasākumos, bet arī Valsts nozīmes konkursos, festivālos, dziesmu svētkos utt. 

 

Tautas deju kolektīvi – 24 

Skolu kori – 7 

Mūsdienu deju kolektīvi – 5 

Rēzeknes novada Pūtēju orķestris – 1 

Mazie mūzikas kolektīvi, (ansambļi, popgrupas, instrumentālie ansambļi)  - 24 

Folkloras kopas - 9 

Teātri, dramatiskie kolektīvi -25 

Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņi - 22 

 

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 2012.gadā 

 

Mūzikas konkursi, koncerti: 

 Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 

 Latviešu  tautas dziesmu sadziedāšanās  sacensība “Dziesmu dziedu kāda bija” 

 Prasmju un talantu šovs “Vara Talants” Rēzeknē 

 Dejošanas un spēlmaņu sacīkstes “Vedam danci” 

 Muzikantu konkurss “Klaberjakte” 

 Rēzeknes novada skolu koru skate 

 Rēzeknes novada skolu tautas deju skate 

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

 Muzikālā prāta banka pamatskolēniem  

 Mūsdienu deju koncerts – skate 

 Ziemeļlatgales un Kūkovas novada folkloras kopu sarīkojums Dricānos 

 Jauno kristīgo vokālistu konkurss „Dziesmu spārni” 

 

Vizuālā un lietišķā māksla: 

 Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „LIDICE” 

 Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „Cik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā” 

 

Skatuves runas konkursi: 

 Skatuves runas konkurss 

 Literāro kompozīciju konkurss  

 Skolas teātru skate 

 Leļļu teātru skate 

 Teātrasports  

 

Vides izglītības konkursi:  

 Vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi!” 

 Vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē” 

  



Izglītojošie pasākumi: 

 “Erudīts 2012” vidusskolēniem «Latgalieša CV – no sendienām līdz 

mūsdienām»  

 Uzvarētāji ”Erudīts 2012” Nautrēnu vidusskolas komanda  

 Konkurss pamatskolu komandām «Mana Latvija 2012» 

 Konkurss sākumskolu komandām «Mini mīklu 2012» 

 Metodiskā darba izstrādņu skate pedagogiem 

 

Iniciatīvu konkursi: 

Skolu jaunatnes talantīgākie un aktīvākie kolektīvi varēja pieteikties uz Rēzeknes 

novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursa par finansējuma piešķiršanu bērnu 

un jauniešu individuālajām un kolektīvu iniciatīvām 2012.gadā. Kopā saņemti 7 

pieteikumi un atbalstīti tika visi. 

Valsts nozīmes pasākumi: 

Pūtēju orķestru koncerts Jelgavā 

Piedalījās Rēzeknes novada pūtēju orķestris „Vikords”, vadītājs Romāns Ivanovs 

 

Folkloras kopu nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, pulkā teku Jelgavā. 

Piedalījās Rēzeknes novada skolu jaunatnes 7 folkloras kopas 

 

CSDD sacensības jaunajiem velosipēdistiem Rēzeknē  

Piedalījās Rēzeknes novada Nautrēnu, Kaunatas vidusskolas, Gaigalavas, Rikavas 

pamatskolu komandas. 

 

Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda” Gulbenē 

Piedalījās Rēzeknes novada 11 tautas deju kolektīvi. 

 

Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes Kultūras nama Vokālais 

ansamblis „Knifs” guva labus rezultātus vairākos Valsts un reģiona nozīmes 

konkursos, Tai skaitā 2.vieta Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” visā Latvijā. 

Vadītāja Guntra Kuzmina. 

 



2012.gadā notika Rēzeknes novada pašvaldības realizētais starptautiskais 

projekts «New Latvia in the expierienced Europe», ko fiansēja Starptautisko 

programmu aģentūra un kas pulcināja 35 jauniešus no Latvijas, Lietuvas, Polijas, 

Itālijas, Spānijas valstīm. 

 

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 RA materiālās 

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

darbotos šajos pulciņos. Augstskolas piedāvājums: 7 programmas (Mehatronika (2 

grupas), elektronika, vides dizains, interjera dizains, programmēšana, alternatīvā 

enerģija, vides izlūki (kopā 8 grupas), katrā grupā no 15-20 skolēniem, kopā 130 

skolēni no Rēzeknes novada skolām Tiskādi, Dricāni, Nautrēni, Kaunata, Rēzna, 

Malta, Kruķi, Gaigalava, Liepas, Sakstagals, Audriņi, Jaunstrūžāni, Feimaņi 

(2012.gadā). 

Norises vietas: RA inženieru fakultāte, ekonomikas fakultāte, pedagoģijas 

fakultāte. Nodarbības divas reizes mēnesī (oktobris-aprīlis, katra otrā sestdiena) 

 

Darbība bērnu tiesību aizsardzības jomā 

 

Aktivitāte Rādītājs Rezultāts 

Sadarbībā ar vispārējās un 

pirmsskolas izglītības iestādēm 

noorganizētas  tikšanās ar 

pedagogiem, skolēniem un 

vecākiem. Sadarbība ar SIA 

„Bērnu Oāze” struktūrvienības 

Mākoņkalns speciālistiem un 

pedagogiem. 

28 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. 

 Konsultācijas  bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumos 

74 Sniegtas individuālas konsultācijas 

vecākiem (aizbildņiem), pedagogiem, 

sociālā dienesta darbiniekiem, 

bāriņtiesu pārstāvjiem un citiem 



novada pagastu pārvalžu speciālistiem 

bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.  

Dalība Rēzeknes tiesas sēdēs 4 Piedalīšanās tiesas sēdēs, kur izskata 

audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 

piemērošanu 7 nepilngadīgām 

personām. 

Obligāto izglītības vecumu 

sasniegušo bērnu uzskaite 

 4 reizes 

gadā 

Informācijas precizēšana un 

pārbaudīšana  par bērniem, kuri nav 

ieradušies izglītības iestādēs, kuri 

minēti nevienā izglītības iestādē (uz 

01.09.2012. – 145 obligāto izglītības 

vecumu sasniegušais, no tiem 132 

skolēns izbraucis no valsts) un 

informācijas nosūtīšana  Izglītības 

kvalitātes valsts dienestam. 

Informācijas sagatavošana, 

sniegšana un apkopošana 

Pēc 

nepiecieša

-mības 

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 administratīvajā 

komisijā 

12 sēdes Izskatīti administratīvie pārkāpumi, tai 

skaitā lietas par bērnu aprūpes 

pienākumu nepildīšanu, par smēķēšanu 

un alkohola lietošanu, ja to izdarījis 

nepilngadīgais, par skolas iekšējās 

kārtības noteikumu pārkāpumiem. 

Publikācijas Rēzeknes novada 

mājas lapā 

2 Materiāli vecākiem „Par drošu vasaru” 

un „No bērnudārza uz skolu” 

Sadarbība ar nevalstiskajām 

organizācijām labdarības 

pasākumu organizēšanā bērniem 

6 Atbalstīta biedrības „Eņģeļi ar mums” 

nometne 25 bērniem invalīdiem un 

viņu vecākiem;  

Sadarbībā ar biedrību „Ascendum” 

dalība projektā „Bērniem tuvāks leļļu 



teātris”. Noorganizētas 2 ekskursijas ar 

mērķi iepazīties ar Rīgu un apmeklēt 

Rīgas leļļu teātri 80 bērniem no 2 

izglītības iestādēm. 

Sadarbībā ar Latvijas un Norvēģijas 

LION CLUB, biedrībām „Boņuks” un 

„Rika” sniegta humānā palīdzība 160  

novada ģimenēm no 19 pagastiem. 6 

novada ģimenes no dažādiem 

pagastiem  saņēma dāvanā 

datorkomplektus. 

Lekcijas un nodarbības 

skolēniem novada izglītības 

iestādēs 

17 Sadarbībā ar biedrību „Esi brīvs!” 

noorganizētas 2 interaktīvas nodarbības 

skolēniem par atkarību profilaksi. 

Sadarbībā ar ārstu narkologu J.Korsaku 

noorganizētas 15 nodarbības par 

atkarību profilaksi skolēniem. 

Apmācības pašvaldības un 

pašvaldības institūciju 

speciālistiem, kuri izskata lietas, 

kas saistītas ar bērnu tiesību 

aizsardzību 

2 Noorganizēta apmācību apmeklēšana 

12 Rēzeknes novada pašvaldības 

speciālistiem – izglītības iestāžu 

vadītājiem, struktūrvienību vadītājiem, 

direktoru vietniekiem, jaunatnes lietu 

speciālistam. 

Sadarbība ar Latvijas Bērnu 

fondu 

25 25 Rēzeknes novada bērni ar speciālām 

vajadzībām saņem ikmēneša pabalstu 

no sponsoriem Norvēģijā, Vācijā un 

Anglijā. Tiek koordinēta un 

nodrošināta vēstuļu apmaiņa ar 

sponsoriem, visu ar sponsorēšanu 

saistīto jautājumu risināšana 

Noorganizēts brauciens uz cirka izrādi 

Rīgā 40 novada bērniem. Cirka izrāde 

bērniem bija bez maksas. Transportu 



nodrošināja pagasta padome. 

Sadarbība ar sociālo dienestu, 

bāriņtiesām, Valsts policiju un 

citām institūcijām 

Pastāvīgi Izstrādāti Rēzeknes novada pašvaldības 

2012.gada 5.aprīļa noteikumi Nr.8„Par 

kārtību, kādā notiek starpinstitucionālā 

sadarbība bērnu tiesību aizsardzības 

jomā 

Rēzeknes novada pašvaldībā”. 

Sadarbībā ar sociālajiem darbiniekiem 

nodrošināta izglītības apguve 3 

bērniem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem un vairākiem smagiem 

fiziskās veselības traucējumiem. 

Sadarbībā ar sociālo dienestu sastādītas 

7 sociālās korekcijas programmas 

jauniešiem, kuri ilgstoši kavē skolu. 

 

 

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija 

Rēzeknes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija darbojas 

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pakļautībā un  veic Rēzeknes 

novada pašvaldības un Viļānu novada pašvaldības  teritorijā dzīvojošo izglītojamo 

pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu 

diagnosticēšanu. 

Aktivitāte Rādītājs Rezultāts 

Pedagoģiski medicīniskās 

komisijas sēdes,  

tai skaitā izbraukuma sēdes 

28 

 

6 

Izvērtēti 80 izglītojamie: 

Sniegti atzinumi par atbilstošākās 

izglītības programmas ieteikšanu 35 

izglītojamajiem, tai skaitā 3 speciālās 

pirmsskolas izglītības programmas, 31 

speciālās pamatizglītības programmas, 

1 vispārējās izglītības programma; 

ieteikta 33 ilgstoši slimojošo 



izglītojamo mācību organizēšana 

izglītojamā dzīves vietā; konsultēti 8 

izglītojamie; mainītas izglītības 

programmas 4 izglītojamajiem. 

Rēzeknes novada pašvaldības 

Pedagoģiski medicīniskās 

komisijas darba analīzes 

sagatavošana un iesniegšana  

Valsts pedagoģiski 

medicīniskajā komisijā 

5 Sagatavotas un iesniegtas I un II 

pusgada un gada darba analīze.  

Sagatavotas un iesniegtas I un II 

pusgada darba analīzes par mācību 

organizēšanu izglītojamo dzīves vietā. 

Dalība IP un izglītības atbalsta 

centra rīkotajos semināros 

4 Informācija izglītības iestāžu 

vadītājiem, skolu atbalsta 

speciālistiem par aktualitātēm 

pedagoģiski medicīniskās komisijas 

darbā. 

Apmeklētas izglītības iestādes, 

kas realizē speciālās izglītības 

programmas 

6 Analizēts Rēzeknes novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošo izglītības iestāžu darbs 

izglītojamo ar speciālām vajadzībām 

izglītošanā, lai tie saņemtu izglītību 

atbilstoši veselības stāvoklim, spējām 

un attīstības līmenim un izglītojamo ar 

speciālajām vajadzībām individuālo 

izglītības plānu sagatavošana. 

Sadarbība ar citām pašvaldībās 

pedagoģiski medicīniskās 

komisijas pakalpojumu 

sniegšanā 

2 Pamatojoties uz sadarbības līgumu, 

veikta Viļānu novada pašvaldības 

izglītības iestāžu izglītojamo izpēte. 

Noslēgts līgums par pedagoģiski 

medicīniskās komisijas pakalpojumu 

sniegšanu ar SIA „Bērnu Oāze” 

Zilupes novada struktūrvienību 

„Lauderi”. 

 



Absolventu tālākizglītība 

 

KOPSAVILKUMS 

par absolventu tālākizglītību 

2011./2012.mācību gads 

 

 Palielinās to absolventu skaits, kuri neturpina izglītību. Īpaši satraucoša 

situācija ir pamatskolu beigušo vidū. Šie skaitļi izvirza jautājumu, ko darīs tie 

skolēni, kuriem nav vēlme turpināt mācīšanos un kuri nepietiekamas izglītības 

dēļ papildinās riska grupas. 

 Daļa absolventu ir iesaistās algotā darbā. Iesaistīšanos algotā darbā izsauc gan 

ģimenes materiālais stāvoklis, gan arī pašu skolēnu vēlme iegūt papildus 

līdzekļus. 

 Vērojamas arī situācija, kad daļa pamatizglītību un vidējo izglītību ieguvušo 

tālāko izglītību turpina tikai vienu gadu vai pat īsāku laiku. Iemesli tam ir 

dažādi – vēlme nopelnīt, vilšanās izvēlētajā mācību iestādē vai profesijā, 

ģimenes materiālie apstākļi, neprasme patstāvīgi risināt radušās problēmas u.c.    

 

Vispārējo vidējo izglītību ieguvušie 

                                                                  

 

 

 

 

 

 2012. 

Absolventu skaits 

kopā: 

167 

no tiem :  

Augst. māc. iest. 68 

Koledžās 18 

Prof.māc.iest. 20 

Mācās kursos 2 

Neturpina izglītību 59 



Pamatizglītību ieguvušie 

 

                                                                

 

 

 

KOPSAVILKUMS 

pēc absolventu izvēlēto 

  mācību iestāžu atrašanās vietas  

2011./2012.mācību gads 

 

 Sociāli ekonomiskie apstākļi  valstī lielai daļai iedzīvotāju ir maz labvēlīgi. 

Tādēļ vērojama absolventu izvēlētās izglītības iestādes   atrašanās vietas  

(tuvāk mājām) visai būtiska ietekme 

 

Vispārējo vidējo izglītību ieguvušie 

 2012. 

Absolventu skaits 

kopā: 

295 

no tiem:   

Iegūst vidējo izgl. 146 

Iegūst prof., arodizgl. 129 

Atkārtoti 9.kl. 1 

Neturpina izglītību 19 

 2012. 

Absolventu skaits 

kopā: 

106 

no tiem izvēlējušies 

mācību iestādes: 

 

Rēzeknē, Rēzeknes 

nov, Viļānu nov. 

42 

Latgales reģionā 26 

Citā Latvijas reģionā 11 

Rīgā 27 



                                                                  

 

Pamatizglītību ieguvušie 

 

                                                                

 

 

 

 

Pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem  

pakalpojumiem 

 

 Nodrošināta dokumentu sagatavošana un nosūtīšana par pašvaldību 

savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem  pakalpojumiem; 

 Katru ceturksni saskaņoti izglītojamo saraksti (pārbaudīts izglītojamo mācību 

statuss un deklarētā dzīves vieta), ja nepieciešams, veikti grozījumi līgumos ar 

citām pašvaldībām pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu 

sniegtajiem  pakalpojumiem; 

 2012. 

Absolventu skaits 

kopā: 

275 

no tiem izvēlējušies 

mācību iestādes: : 

 

Rēzeknē, Rēzeknes 

nov, Viļānu nov. 

215 

Latgales reģionā 38 

Citā Latvijas reģionā 12 

Rīgā 9 



 Lielākais Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā deklarēto izglītojamo 

skaits, kuri apmeklē citas pašvaldības izglītības iestādes ir: Rēzeknes pilsētā  – 

967, Viļānu novada pašvaldībā – 66, Rīgas pilsētā – 41 izglītojamais. 

 

Savstarpējo norēķinu  Noslēgti 

līgumi ar 

pašvaldībām 

Personu 

skaits, par 

kurām tiek 

veikti 

norēķini 

 Izglītojamie deklarēti  Rēzeknes novada 

administratīvajā teritorijā, bet apmeklē citas 

pašvaldības  izglītības iestādes 

34 1167 

Skolēni deklarēti citas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, bet apmeklē Rēzeknes 

novada pašvaldības izglītības iestādes 

41 402 

 

 

 

Darbs ar jaunatni  

 

Darbs ar jaunatni pagastos 

Uz doto brīdi 15 Rēzeknes novada pagastos ir izveidotas vai veidojas jauniešiem 

piemērotas telpas brīvā laika pavadīšanai un neformālās izglītības aktivitāšu 

veikšanai. Darbu ar jaunatni pagastos ikdienā jau veic 12 jaunatnes koordinatori. Ir arī 

rezultāti – pēdējā gada laikā dažādu projektu ietvaros jauniešiem piesaistīts ~ 55 000 

Ls finansējums resursu iegādei un dažāda veida pasākumu un aktivitāšu organizēšanai 

pagastos.  

Nevalstiskās organizācijas. 

Novadā vairāk vai mazāk aktīvi darbojas 7 jauniešu nevalstiskās organizācijas. 

Aktīvākās no tām ir biedrības „Jaunieši Rogovkai”, „Kukuži” un „Lead 4 Real”, kas 

realizējušas vairākus jauniešu projektus (LAD LEADER, NVA, „Jaunatne darbībā” 

u.tml.) 

 



Novada Skolu jaunatnes parlaments. 

Jau trešo gadu darbojas skolēnu pašpārvalde (sanāksmes 1 reizi mēnesī). To 

dalībnieki piedalās jauniešu pasākumu, aktivitāšu plānošanā un organizēšanā. 

 

Jauniešu organizēti pasākumi novadā. 

„RN mini Hokeja līga” – 80 dalībnieki 

„Manc Akorc” (kopā ar pilsētas domi) – 100 dalībnieki; 

 „Neformālās izpletņlēcēju apmācības” – 30 dalībnieki; 

„Jaunatnes diena” Kaunatā – ap 300 apmeklētāji; 

„Rēzeknes novada svētki” – 15 brīvprātīgie jaunieši; 

Skrējiens „Rāzna – Muokūņkolns” – 55 dalībnieki; 

„RN Jaunatnes forums” – 60 dalībnieki; 

 „Ģitāristu Forums”  – 30 dalībnieki; 

„Uzņēmējdarbības nedēļa” – 150 dalībnieki. 

 

Pašvaldības jauniešu projektu konkursi: 

Jaunatnes projektu konkurss „Slidotavu/mini hokeja laukumu izveidei pagastos” – 

8 pagastos izveidotas slidotavas/mini hokeja laukumi; 

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss – iesniegti 27 projekti, atbalstīts 21; 

Jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektu konkurss – iesniegti 17 projekti, 

atbalstīti 7; 

Jauniešu darba prakses vasaras periodā – iesniegti 16 pieteikumi, pieņemti darbā 8 

jaunieši, kas pagastos organizēja jaunatni vasaras periodā. 

Jaunatnes inventāra iegādes projektu konkurss – iesniegti 28 projekti, atbalstīti 16; 

Konkurss „Aktīvākais jaunatnes pagasts” – iesniegti pieteikumi no 9 aktīvākajiem 

pagastiem. 

 

Dalība projektos: 

NVA projekts „Jaunatnes brīvprātīgais darbs” – sadarbībā ar biedrībām 

„Kukuži” un „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” tika piesaistīti 45 jaunieši, kuri 

piedalījās dažādu jauniešu atpūtas, interešu, sporta un kultūras pasākumu 

organizēšanā pagastos un novada mērogā. 



Šogad tika realizēts programmas „Jaunatne darbībā” starptautisks apmaiņas 

projekts „New Latvia in the Eperienced Europe”, kura ietvaros Rēzeknes novadu 

apmeklēja jaunieši no Itālijas, Spānijas, Polijas un Lietuvas. 

 

Plusi 

Jauniešu ieinteresētība, idejas; 

Pašvaldības (tajā skaitā arī pagastu pārvalžu) atbalsts un  finansējums darbam ar 

jaunatni; 

Pieejams dažādu Eiropas struktūrfondu finansējums („Jaunatnes darbībā”, LEADER, 

NVA u.tml.). 

Mīnusi 

Sabiedrībā joprojām trūks izpratnes. Dažādām sabiedrības grupām nemitīgi jāskaidro, 

kāpēc darbs ar jaunatni ir nepieciešams; 

Jaunieši bieži saskaras ar pārlieku lielu birokrātiju; 

Nepilnības izglītības sistēmā (satura ziņā), kas neveicina jauniešu kvalitatīvu 

iesaistīšanos darba tirgū. 

 

 

 

Rēzeknes novada pašvaldības IP Jaunatnes lietu budžeta izlietojums 2012.gadā. 

Jaunatnes lietu budžets 2012.gadā – 24 686  Ls 

 

Pagasts    Iesaistīto jauniešu skaits* Finansējums no IP** 

Audriņu    60     180 

Bērzgales    120     2160 

Čornajas    30     100 

Dricānu    180                                        1650 

    

Feimaņu    70     1390 

Gaigalavas    80     1820 

Griškānu    10     60 

Ilzeskalna    80     1230 

Kantinieku    2     0 

Kaunatas    200     2790 



Lendžu    10     60 

Lūznavas    10     60 

Maltas     220     1810 

Mākoņkalna    30     120 

Nagļu     10     60 

Nautrēnu    250     2680 

Ozolaines    120     870 

Ozolmuižas    60     1210 

Pušas     50     630 

Rikavas    40     440 

Sakstagala    60     500 

Silmalas    120     1060 

Stoļerovas    80     880 

Strūžānu    100     1520 

Verēmu    70     1100 

 

Viļāni     60     100 

 

Administrācijas izdevumi  

(kanceleja, komandējumi)       220 

  

Kopā:     2112***     24 700 Ls 

 

* RN pašvaldības Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu organizētajos pasākumos, 

aktivitātēs un administrētajos projektos iesaistīto jauniešu skaits 2012.gadā. 

** 85 % jeb 21 000 Ls no budžeta sastāda projektu konkursi jauniešiem (iniciatīvu, 

nometņu, inventāra, „vasaras darba prakses”, „hokeja laukumu izveide”, „aktīvākais 

pagasts”). 

*** RN pavisam kopā reģistrēti 6300 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem. 



Sports 

 
Rēzeknes novadā 2012.gadā tika novadītas 32 sacensības dažādos sporta 

veidos: hokejā, volejbolā, futbolā, basketbolā, šahā, dambretē, šautriņu mešanā, 

novusā, florbolā un citur. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 2510 sportisti. 

Rēzeknes novada sportisti veiksmīgi startēja vairākās sporta sacensībās ārpus 

novada, tai skaitā: Rēzeknes novada komanda ieņēma 1. vietu Latgales kausa izcīņas 

telpu futbolā; Latvijas pašvaldības veterānu sporta spēlēs, ir izcīnītas vairākas 

godalgotās vietas distanču slēpošanā, vieglatlētikā, rokasbumbā. 

2012.gadā mūsu sportistiem bija iespēja pārbaudīt savu meistarību arī 

starptautiskajās sacensībās Lietuvā un ielu futbola festivālā Vācijā.  

 

 


