
Izglītības pārvalde, 2020 

Pedagoģiski metodiskais darbs un Mūžizglītība 

Izstrādātas un realizētas Rēzeknes novada IP saskaņotas 13 pedagogu 
profesionālās pilnveides programmas, to starpā- sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu 
centru, Pieaugušo izglītības iestādi „Radošuma pils”, Austrumlatvijas Tehnoloģiju 
vidusskolu.  Digitālajā pratībā 6 st. kursus apguvuši  visi Makašānu amatu 
vidusskolas pedagogi;  sadarbībā ar Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu 60 
pedagogi apguvuši kursus par digitālajām iespējām attālinātajā mācību procesā;  17 
Maltas vidusskolas skolotāji par interaktīvā ekrāna izmantošanu.  Kopumā šajās 
programmās izglītoti 479 pedagogi. Regulāri aktualizēti Skola2030 piedāvātie kursi 
un pedagogi aicināti tajos piedalīties. 

Mūžizglītība realizēta: bērnu tiesību aizsardzības kursi izglītības iestāžu tehniskajiem 
darbiniekiem, skolotāju palīgiem pirmsskolas iestādēs. 

Notikuši klātienē 14  mācību jomu semināri un  pieredzes meistarklase attālināti 
sākumskolas pedagogiem. 

Noorganizēts 1 pieredzes apmaiņas brauciens bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājiem. 

Izstrādātas un noorganizētas 3  pedagogu aptaujas( divas pavasarī, viena- rudenī): par 
gatavību ieviest lietpratībā balstītu mācību procesu, attālinātā mācību procesa norisi 
un digitālo pratību. Balstoties uz atziņām tajās, rīkoti izglītojšie semināri un kursi. 

Koordinēta sadarbība ar  12 mācību jomu koordinatoriem, organizējot jaunā mācību 
satura apspriešanu un ieviešanu, rīkojot seminārus pedagogiem, daloties pieredzē. 

Licencētas 8 interešu izglītības  programmas īstenošanai uz 2 gadiem.  

Rēzeknes novadā turpinājās darbs pie Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/
001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ieviešanas. 
Projekta ietvaros  amata pienākumus  pildīja četri pedagogi karjeras konsultanti. 
Projektā 2019. gada iesaistītas trīspadsmit novada skolas: Maltas vidusskola, 
Nautrēnu vidusskola, Tiskādu vidusskola, Kaunatas vidusskola, Lūcijas Rancānes 
Makašānu amatu vidusskola, Rēznas pamatskola, Sakstagala Jāņa Klīdzēja 
pamatskola, Verēmu pamatskola un Dricānu vidusskola. Rudenī uzsāktas individuālās 
konsultācijas. 

Interešu izglītības pasākumi 

1.Koru sadziedāšanās mēģinājumi (3 reizes) ar virsdiriģentu piedalīšanos (Edmunds 
Grāvītis, Edgars Vītols, Kaspars Ādamsons, Gints Cepelnieks, Arvīds Platpers) – 



Maltas vidusskolas un Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas kori (pievienojās Ludzas un 
Kārsavas novada kori).  

2.Tautas deju modelēšanās mēģinājumi (3 reizes) ar deju virsvadītāju piedalīšanos 
(Dagmāra Bārbale, Rūta Lauce, Jānis Kalniņš). 

3.Tautas deju priekšskate, gatavojoties II kārtai – piedalās 13 Rēzeknes novada 
izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi (arī Viļānu novada deju kolektīvi un 
Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas tautas deju kolektīvs). 

4.Tautas deju skate II kārta, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem -  piedalījās 12 Rēzeknes novada izglītības iestāžu deju kolektīvi (arī 
Viļānu novada deju kolektīvi un Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas tautas deju 
kolektīvs). 

5.Tradicionālās dejošanas konkurss „Vedam danci” – piedalījās 6 Rēzeknes novada 
izglītības iestāžu folkloras kopas (arī Rēzeknes nu Krāslavas novada folkloras kopas). 

6.Stāstnieku video konkurss „Teci, teci valodiņa” – piedalījās 7 Rēzeknes novada 
izglītības iestāžu folkloras kopu dalībnieki (kā arī 9 dalībnieki no Rēzekne un Viļānu 
novada folkloras kopām). 

7.Vokālo ansambļu konkurss „Balsis” – piedalījās 4 Rēzeknes novada izglītības 
iestāžu vokālie ansambļi. 

8.Skatuves runas konkurss – piedalījās 51 Rēzeknes novada izglītības iestāžu 
dalībnieks (14 dalībnieki tika izvirzīti uz II kārtu). 

9.Talantu šovs „Vara Talants” – piedalījās 114 Rēzekne novada izglītības iestāžu 
audzēkņi. 

10.Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Radi rotājot” – tika iesūtīts 81 
darbs (uz II kārtu izvirzīti – 42 darbi). 

11.Erudīcijs konkurss vidusskolēniem „Erudīts 2020” (notika 2.spēles) – piedalījās 10 
komandas no Rēzeknes novada, Viļānu novada un ATV vidusskolas. 

12.Tika izsludināt divi projekti materiāltehniskās bāzes papildināšanai – vizuālajā 
mākslā un tehniskajā jaunradē. 

13.Tika noorganizēts seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas un interešu 
izglītības jomā. 

Izglītības atbalsta Centrs 



Speciālisti apguva jaunas metodikas: Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta 
testu bērniem (WISC-IV) / Psychological assessment with Wechsler Intelligence Test 
for Children (WISC-IV) 

MFAD  (Minhenes funkcionālā diagnostika 0-3)  

Iegūti sertifikāti: Silto smilšu nodarbību speciālisti  

Dalība projektos:  

• “Proti un dari” mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā: mērķa grupas jauniešu 
uzrunāšana un konsultēšana, profilēšana; Pumpurs 

• Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas 
pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, 
aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina 
ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un 
vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un 
sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. 

·        Izbraukumi uz skolām un PII – 47 

·        Skolotāju informēšana, izglītošana par pedagoģiska procesa psiholoģiskajiem 
aspektiem (SKOLAS UN PII  - Maltas vsk. Ozolaines PII, Silmalas PII, Ilzeskalna 
PII, Stoļerovas PII, Verēmu psk., Kaunatas vsk, Čornajas PII, Gaigalavas PII, Dricānu 
PII, Liepu psk.,Nautrēnu vsk., Feimaņu psk., Rēzeknes novada speciālā psk.)  

·        Vecāku informēšana , izglītošana par ģimenes audzināšanas un socializācijas 
procesa jautājumiem, ieteikumu sagatavošana par izglītojošā procesa organizāciju 
mājās, par ģimenes emocionālā līdzsvara saglabāšanu ģimenē COVD-19 laikā, par 
atbalsta pasākumiem, utl.  (gan klātienē, gan attālināti) 

Darbs ar jaunatni 2020 

1. Konkursa izsludināšana “Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balva 2019″ 
(pieteikumu izvērtēšana, apkopošana) 

2. Biedrības “LOBS” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)  
projekta “Tehniskās video nodarbības organizēšana Rēzeknes novada 
jauniešiem”, atskaites – noslēguma pārskata apstiprināšana. 

3. “Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balva 2019″ apbalvošanas pasākums (tika 
pieteikts 51 nominants deviņās nominācijās.  

https://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=6173
https://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=6173
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4. Izsludināts jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss 2020, pieteikumu 
izvērtēšana un rezultātu apkopošana. ( saņemti tika 28 projektu pieteikumi, 
apstiprināti tika 23 projekti) 

5. Projektu konkurss par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma 
iegādei jaunatnes projektiem 2020, pieteikumu izvērtēšana un rezultātu 
apkopošana. ( saņemti tika 27 projektu pieteikumi, apstiprināti tika 24) 

6. Izsludināts atklāta projektu konkursa „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU 
PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES 
INICIATĪVU PROJEKTOS”, pieteikumu izvērtēšana un rezultātu 
apkopošana. (saņemti tika 8 projekti, apstiprināti tika 5 projekti) 

7. Izsludināts konkurss par finansējuma piešķiršanu jaunatnes nometņu un 
neformālo apmācību projektiem 2020, pieteikumu izvērtēšana un rezultātu 
apkopošana. (saņemti tika 12 pieteikumu un visi tika apstiprināti) 

8. Izsludināta akcija Rēzeknes novada jauniešiem ,, Esi aktīvs un iesaisties sava 
pagasta vides sakārtošanā”. Akcijas dalībnieki tiek aicināti izmēģināt plogingu 
– videi draudzīgu fitnesa/ skriešanas veidu – atkritumu savākšanu skriešanas 
laikā. (Akcijā piedalījās 14 dalībnieki no sešiem Rēzeknes novada pagastiem. 
Kopā akcijas dalībnieki „plogingojot” pavadīja vairāk nekā 15 stundas un 
noskrēja 66.76 kilometrus, savācot vairākus atkritumu maisus.) 

9. Izsludināts konkurss par finansējuma piešķiršanu jauniešu darba praksēm 
vasaras periodā 2020. (Vasaras darba prakses projekta ietvaros tika 
nodrošinātas 172 darba vietas, 22 Rēzeknes novada pagastos) 

10. Rēzeknes novada jaunieši piedalījās sporta sacensībās Lietuvā.  

(Latgales reģionu pārstāvēja komandas no Daugavpils un Rēzeknes pilsētām, 
kā arī Daugavpils, Preiļu un Rēzeknes novadiem. Latgales reģiona jauniešu 
komandas ieguva 10 godalgotas vietas (4 komandas ieguva 1.vietu, 4 
komandas – 2.vietu, bet 2 komandas – 3.vietu). Brauciena organizēšana un 
dalība pasākumā. 

11. Rēzeknes novada jaunatnes diena “Kroņu spēles” pasākuma organizēšana. 
(pasākumā piedalījās vairāk kā 200 dalībnieki un 100 līdzjutēji) 

12. Izsludināts jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss biedrībām un 
nodibinājumiem 2021. (saņemti tika 8 projektu pieteikumi, apstiprināti tika 3 
projekti) 

13. Fotokonkurss “Rēzeknes novads TAVĀM ACĪM” 

14. Ziemassvētku labdarības akcija 



15. Sagatavots Rēzeknes novada jauniešu domes nolikums. 

16. Dalība jaunatnes darbinieku supervīzijās. 

17. Rēzeknes novada jaunatnes darbinieku apmācības “Darbs ar “smagajiem” 
jauniešiem” organizēšana. 

18. Jaunatnes gada balvas 2019 nominantu brauciena organizēšana uz Lietuvu 
Vichy akvaparku. 

19. Rēzeknes novada jauniešu dalība Daugavpils jauniešu festivālā “Artišoks”, 
brauciena organizēšana. 

20. Biedrības “Sedna” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)  
projekta “Prieks būt dabā”, atskaites – noslēguma pārskata apstiprināšana. 

21. Rēzeknes novada jaunatnes darbinieku sapulces organizēšana, vadīšana. 

22. Dalība Latgales skolēnu pašpārvalžu forumā Daugavpilī. 

23. Darbs ar NEET jauniešiem projekta  “Proti un dari” ietvaros. 

24. Jaunatnes gada balvas 2019, 3. Vietas ieguvēju pasākuma organizēšana šķēršļu 
trasē “Garkalni”. 

25. Rēzeknes novada novada kausa izcīņa Inline hokejā “Red Puck 2020”, dalība 
pasākuma organizēšanā. 

26. Ziemas prieka festivāls “Snīga Cylvāks”, dalība pasākuma organizēšanā. 

27. Rēzeknes novada dambretes līgas jauniešiem (jauniešu centros) organizēšana. 

28.  Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes jaunatnes budžeta 2021. gadam 
sastādīšana. 

29. Dalība Erasmus+  DYPALL projekta noslēguma konferencē YDA 604834-
EPP-1-2018-1-PT-EPPKA3-EU-YTH-TOG. 

Sporta pasākumi 

Neskatoties uz ļoti “sarežģītu gadu”, Rēzeknes novada teritorijā tika novadīti 
sekojošas sacensības: 

1. Rēzeknes novada atklātais čempionāts galda tenisā; 

2. Rēzeknes novada atklātais turnīrs florbolā, 2020.gada; 



3. 2020.gada Latgales 3. Līgas Čempionāts; 

4. Rēzeknes novada pludmales volejbola sporta svētki; 

5. “RĒZEKNES NOVADA COMPAK SPORTING GRAND PRIX 2020” 

sacensības šaušanā; 

6. Rēzeknes novada 2020. gada atklātais čempionāts šahā; 

7. Rēzeknes novada 2020.gada kausa izcīņa inline hokejā; 

8. Rēzeknes novada “VOĻIKS RIKAVĀ” sacensības pludmales volejbolā; 

9. Rēzeknes novada kausa izcīņa pludmales volejbolā, 2020.gada; 

10. Rēzeknes novada V.Ragozina piemiņas futbola turnīrs; 

11. Rēzeknes novada “Rudens Kauss” sacensības volejbolā. 

Rēzeknes novada sportisti veiksmīgi startēja vairākās sporta sacensībās ārpus novada 

- futbolā, volejbolā, inline hokejā, basketbolā un Latvijas pašvaldības veterānu sporta 

spēlēs, kur paradīja labus sasniegumus, kā arī ir izcīnītas vairākas godalgotās vietas. 

Ar Rēzeknes novada palīdzību “INVALĪDU UN VIŅU DRAUGU APVIENĪBAS 

„IMPULSS” piedalījās atklātajā novusa turnīrā starp cilvēkiem ar invaliditāti 

Alsungā. 

Rēzeknes novada skolu komandas piedalījas “LATGALES REĢIONA SKOLĒNU 

FINĀLSACENSĪBAS” basketbolā, tautas bumbā un krosā, kopā 5.sacensību 

pasākumi. 

Izglītības iniciatīvu centra, Britisch Council un Rēzeknes novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes īstenotā projekta “Darbīgās kopienas” aktivitātes 2020.gadā. 

➢ Izglītības iniciatīvu centra seminārs Rēzeknes novada pedagogiem 
„Izglītības iestāde darbīgā kopienā”, 13.-14.01.2020., 21 dalībnieks 

➢ Izglītības iniciatīvu centra darbnīca Rēzeknes novada kopienas aktīvistiem 
„Sociālā uzņēmējdarbība” , 21.01.2020., 22 dalībnieki 



➢ Izglītības iniciatīvu centra seminārs  Rēzeknes novada pedagogiem un 
kopienas aktīvistiem „Sociālais taisnīgums vietējā kopienā”, 
 03.-04.03.2020., 20 dalībnieki 

  
➢ Kopienas resursu centra “Pi Boņa” atvēršana Sakstagala Jāņa Klīdzēja 

pamatskolas teritorijā, 27.05.2020., 25 dalībnieki 

➢ Izglītības iniciatīvu centra nodarbība kopienas aktīvistiem „Kā atrast prieku 
darīt”, 19.06.2020., 25.08.2020., 13 dalībnieki 

➢ Sakstagala pagasta kopienas aktivitāte “Ģimeņu prasmju grozs ”Pēterdienas 
ceļojums””, 29.06.2020., 49 dalībnieki 

➢ Izglītības iniciatīvu centra vebinārs pedagogiem „Dzīvā bibliotēka”, 
29.04.2020., 12 dalībnieki  

➢ Izglītības iniciatīvu centra nodarbība/ meistarklase Rēzeknes novada 
pedagogiem „Neirografika”, 29.10.2020., 20 dalībnieki 

➢ Darbs pie Kopienas resursu centra izveides Nautrēnu vidusskolas telpās, 
01.10.- 31.12.2020.  

Mācību darbs 

1) 40  10.-11.klašu  skolēni  saņēmuši  motivācijas  naudas  balvas; 

2) Kā  atbalsts  talantīgajiem skolēniem  pasniegtas  trīs individuālās  un  viena 
kolektīvā  balva; 

3) 86  vidusskolēniem  bijusi  iespēja  apgūt  B  kategorijas  autovadītāju  kursus, 
ko finansējusi  pašvaldība 

Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos 

Nodrošināta un koordinēta programmas „ Latvijas skolas soma” aktivitāšu ieviešana  
Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs  atbilstoši  programmas saturam.  
Skolēni piedalījās 130 norisēs, iepazīstoties ar Latvijas valstiskuma attīstības un 
saglabāšanas liecībām, kultūras vērtībām un to laikmetīgajām izpausmēm, Latvijas 
dabu un kultūrainavu.  Nodrošināta finansējuma izlietošanas nodrošināšana un 
dokumentu aprite, atskaišu  un publicitātes sagatavošana. 

Turpinās sadarbība ar biedrību „ Eņģeļi ar mums”  izglītojošu, attīstošu un  labdarības 
pasākumu organizēšanā bērnu  ar speciālajām vajadzībām un viņu ģimeņu atbalstam. 



Izglītoti Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie 
darbinieki Bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Turpinās sadarbība ar vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēm ,  sniedzot 
konsultācijas pedagogiem, skolēniem un vecākiem, citiem speciālistiem  par 
dažādiem jautājumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Rēzeknes novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija veic Rēzeknes 
novada pašvaldības un Viļānu novada pašvaldības  teritorijā pastāvīgi dzīvojošo 
izglītojamo pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu 
diagnosticēšanu. Notikušas 38 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, tai skaitā 
izbraukuma sēdes izglītības iestādēs, konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar 
Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību, speciālo izglītību un atbalstu bērniem ar 
īpašām vajadzībām.. 
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