
IZGLĪTĪBA 

 

Kopējā  statistiskā  informācija 

 Rēzeknes  novadā  uz  01.09.2018. darbojas  sekojošas  izglītības  iestādes: 
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Audriņu pagasts  1     

Bērzgales pagasts   1 1   

Čornajas pagasts     +  

Dricānu pagasts 1   1   

Feimaņu pagasts  1   +  

Gaigalavas 

pagasts 
 1 

 
1   

Griškānu pagasts    1   

Ilzeskalna pagasts    1   

Kaunatas pagasts 1    1   

Lūznavas pagasts     +  

Maltas pagasts 1    1 + 1  

Mākoņkalna 

pagasts 
  

 
 +  

Nagļu pagasts     +  

Nautrēnu pagasts 1   1   

Ozolaines pagasts   1 1   

Rikavas pagasts   1  +  

Sakstagala 

pagasts  
 1 

 
1   

Silmalas pagasts 1  1  1 + 1 

Stoļerovas 

pagasts 
 1 

 
 +  

Strūžānu pagasts  1  1   



Vērēmu pagasts 1 1   + 1 

Kopā 6 7 4 12 10 vietās 3 

 

 Vēl novada  teritorijā  darbojas 2 profesionālās  ievirzes izglītības  iestādes 

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

Ludzas bērnu mākslas skolas Nautrēnu filiāle  un  Rēzeknes  bērnu  mākslas  skolas  

Sakstagala, Gaigalavas  un  Kaunatas  filiāles.  

Vispārizglītojošo skolu skaits un pedagogu likmes Rēzeknes novadā uz  

1.septembri (2009.-2018.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 

2017. 16 2292 269,4 236,39 

2018. 16 2191 266,74 235,77 

 

Skolēnu  skaits  Rēzeknes  novada  skolās  pa    gadiem: 

Gads Skolēnu skaits 

2009. 3273 

2010. 3026 

2011. 2930 

2012. 2773 

2013. 2659 

2014. 2621 

2015. 2562 

2016. 2404 

2017. 2292 

2018. 2191 

 



 

Pavisam novada vispārizglītojošajās skolās nodarbināti 398 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 15 vispārējās izglītības programmas 

(skat. 1.tabulā): 

1. Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111 – 5 skolās; 

2. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, kods 01011121 – 3 

skolās; 

3. Pamatizglītības  pirmā  posma (1.-6.klase) programma, kods 11011111 – 1 

skolā; 

4. Pamatizglītības programma, kods 21011111 – 10 skolās; 

5. Pamatizglītības pirmā  posma (1.-6.klase)  mazākumtautību izglītības 

programma, kods 11011121 – 1 skolā; 

6. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma, kods 21011121 – 5 

skolās; 

7. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību  un tehnikas  virziena programma, 

kods 21013111 – 1 skolā; 

8. Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programma, kods 21014111 – 1 

skolā; 
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9. Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma, 

kods 21014121 – 1 skolā; 

10. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 

31011011 – 4 skolās; 

11. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību 

programma, kods 31011021 – 2 skolās; 

12. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma, kods 31013011 – 1 skolā; 

13. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma, kods 

31014011 – 2 skolās; 

14. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 

31011013 – 1 skolā; 

15. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (tālmācība), 

kods 31011014 – 1 skolā. 

 

 

 

 



1.tabula.Vispārējās izglītības programmu sadalījums Rēzeknes novada skolās                               

Nr.p.k

. 
Skola 

01011111;

01011121 

11011111

21011111 

11011121

21011121 
21013111 

21011411; 

21011421 

31011011 31011021 31013011 31014011 31011013 31011014 

1. 

Audriņu 

pamatskola 

+;+  -;+ 

 

 

 

     

2. 

Dricānu 

vidusskola  

-;+  

 

 +     + 

3. 

Kaunatas 

vidusskola  

-;+ -;+ 

 

 +      

4. 

L.Rancānes 

Makašānu 

Amatu 

vidusskola 

 

  

 

+;-    +   

5. Maltas 

vidusskola, 

-;+ -;+ -;+ + -;+ + + +    



tās str. 

Liepu p-sk 

-:- -;- -;- 

6. 

Nautrēnu 

vidusskola, 

t.sk. str. 

Bērzgales p-

sk 

 

-;+    +   + +  

7. 

Tiskādu 

vidusskola, 

tās str. 

Kruķu s-sk 

-;+  

-;+ 

+;-  

 

 

+     

8. 
Feimaņu 

pamatskola 
+;- -;+  

 

 

      

9. 

Gaigalavas 

Pamatskola, 

tās str. 

Rikavas s-sk 

 

-;+ 

+;- 

 

 

 

      

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 12 

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. Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem 

ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015621 – 1 skolā (integrēti); 

3. Speciālās pamatizglītības    izglītības programma izglītojamiem ar valodas 

traucējumiem, 21015511 – 1 skolā (integrēti); 

4. Speciālās pamatizglītības  mazākumtautību   izglītības programma 

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

5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem, kods 21015611 – 11 skolās, t.sk. desmit – integrēti; 

6. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

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

7. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības 

traucējumiem, kods 21015711 – 1 skolā; 

8. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar 

garīgās veselības traucējumiem, kods 21015721 – 1 skolā; 

9. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 21015811 – 6 skolās, t.sk. piecās – integrēti; 

10. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015821 – 4 skolās, t.sk. trijās– 

integrēti; 

11. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015911 

– 1 skolā; 

12. 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 
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1. 
Audriņu 

pamatskola 
 + 

  

   

 

+ 

  

2. 
Dricānu 

vidusskola 
  

 

+ 

   

+ 

   

3. Kaunatas 

vidusskola 

  

 

+ 

    

+ 

  

4. 

Maltas 

vidusskola, 

tās str. 

Liepu p-sk 

  

-;+ 

-;+ 

+ 

- 

+ 

+    

- 

+   

5. 

Nautrēnu 

vidusskola, 

tās str. 

Bērzgales p-

sk 

 

 

 

+ 

+    

+ 

-    

6. 

Tiskādu 

vidusskola, 

tās str. 

Kruķu s-sk 

 

 

  

+ 

+       

7. 
Feimaņu 

pamatskola  

 

 

+ 

   

+ 

   

8. 

Gaigalavas 

Pamatskola, 

tās str. 

Rikavas s-sk 

 

 

 

+ 

-    

+ 

+    



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 2018.gada  1.septembri 

kopējais skolēnu skaits bija  248 (-23).  

            Jau  otro  gadu  vidusskolēni  apguva  B  kategorijas  autovadītāju  kursus, 

kurus  apmaksā  novada  pašvaldība. 2017./2018.mācību  gadā  tos  apguva  90  skolēni 

(2017./2018.mācību  gadā – 91  skolēns). 

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. 

2018./2019.mācību gadā novada skolās ir  105 apvienotās klases  44 klašu  komplektos.  

 

Olimpiādes, eksāmeni. 

2018.gadā tika organizētas: 

 19 mācību  priekšmetu   Rēzeknes  un  Viļānu novadu  apvienotās  

olimpiādes; 

 10 izglītības iestādēs 36 centralizētie  eksāmeni  212 skolēniem. 

Valsts  olimpiādēs  vislabākos  rezultātus  sasniedza  Maltas  vidusskolas  

11.klases  skolēns  Žanis  Lācis, kurš  ieguva  2.pakāpes diplomu  krievu  valodas  

olimpiādē  valstī  un  1.pakāpes  diplomu  starptautiskajā  krievu  valodas  olimpiādē  

Maskavā ( skolotāja  Regīna  Bikoviča). Maltas  vidusskolas  8.klases  skolniece  

Dagne  Tuče  ieguva  3.pakāpes  diplomu  valstī  mājturības  un tehnoloģiju  

olimpiādē (skolotāja  Rita  Siņavska), bet  Nautrēnu  vidusskolas 12.klases  skolniece  

Sandra  Timša  vēstures  olimpiādes  valsts  posmā  ieguva  Atzinību ( skolotāja  

Valentīna  Turlaja).  

Valsts atklātajā  latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiādē  1.vietu - 

Nautrēnu  v-sk skolēnu  grupa (Sandra  Timša, Armands  Ivulāns, Aija  Urtāne , 

Laima  Magiča, Santa  Gricāne) [skolotāja Veronika Dundure], bet  2.vietu  valstī  

ieguva Dricānu  vidusskolas  skolēnu  grupa (Jānis  Lamašs, Ija  Obrumane, Jānis  

Vespers , Vilma  Kolneja, Keitija Kindzule) [skolotāja Silvija  Laizāne]. 



Kaunatas  v-sk  komanda  “ Surikāti” – projekta  “ Esi  līderis” 2018.gada  

Līdera  Lielā  balva  valstī  laureāti (Ērika  Peļņa , Linda  Keisele , Inguss  Sutins ) 

[skolotājas  Irēna  Selivončika  un  Marija  Mukāne]. 

Olimpiāžu  un  konkursu laureāti  ar  saviem  skolotājiem, vecākiem, skolu  

direktoriem   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 – Kaunatas  vidusskola, Nautrēnu vidusskola  un  

Tiskādu vidusskola,  latviešu  valodā -  Nautrēnu  vidusskola  un  Kaunatas  

vidusskola,  krievu  valodā – Maltas  vidusskola  un Kaunatas  vidusskola, latviešu  

valodā (mazākumtautību  izglītības programmas) 9.klasei – Kaunatas vidusskola. 

  



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. 

            2018. gadā Rēzeknes novadā interešu izglītību pamatā īstenoja novada 16 

izglītības iestādes (tai skaitā struktūrvienības un speciālās internātpamatskolas), 1 

bērnu un jauniešu centrs (Maltā), 7 pagastu pārvaldes (Lendžu, Griškānu, Ilzeskalna, 

Čornajas, Dricānu, Mākoņkalna un Stružānu). 

          2018./2019. mācību gadā Rēzeknes novadā no mērķdotācijas līdzekļiem tiek 

īstenotas 293 interešu izglītības programmas, kas atrodas pie skolām, 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 

2188 skolēniem var apmeklēt kādu no pulciņiem. Protams, aktīvākie skolēni apmeklē 

4 vai 5 pulciņus, bet būs arī kāds, kurš, dažādu iemeslu dēļ, neapmeklēs pulciņa 

nodarbības. 

            Kopumā Rēzeknes novadā visvairāk interešu izglītības programmu ir 

kultūrizglītības programmās (53%); tās ir dejas (tautas dejas, modernās dejas, 

breakdance), 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, 

keramika, tekstildarbi utt.); sporta izglītības programmas (22%) (sporta spēles, 

orientēšanās, koriģējošā vingrošana, florbols, slēpošana un tūrisms), tehniskās 

modelēšanas izglītības programmas (13%) (lego, elektronika, robotika, modelēšana) 



vides izglītības (3%) (dabas draugi, eko mode, ornitoloģija) un citas (9%) (mazpulki, 

debašu klubi, latgaliešu rakstu valoda, žurnālistika, kaligrāfija, novadpētniecības 

darbnīca, 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 15,539 likmes pedagogu 

atalgojumam uz visām Rēzeknes novada vispārizglītojošajām skolām, kas realizē 

interešu izglītības programmas. Finansējums no projekta “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) – 0,9 likmes. Pateicoties 

Rēzeknes novada pašvaldībai, tika atrasts papildus finansējums interešu izglītības 

programmu realizācijai (1,7 likmes), lai vēl vairāk ļautu 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, darbs ar tekstilu, gleznošana, kokapstrāde, keramika, 

mākslas valoda, teātri, skatuves runa, novadpētniecība, mazpulki, tehniskā 

modelēšana, robotika, elektronika, avīzes izdošana, sporta dejas, riteņbraucēji, 

basketbols, volejbols, tūrisms, florbols, slēpošana. 

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

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

tautas dejas, ģitāristi un bērnu vokālais ansamblis; Lendžu pagastā – kokapstrāde, 

0,53 

0,22 

0,13 

0,03 
0,09 

Kultūrizglītības 
programmas 

Sporta izglītības 
programmas 

Tehniskās jaunrades 
programmas 

Vides izglītības 
programmas 

Citas programmas 



Ilzeskalna pagastā – florbols, distanču slēpošana, robotika, Strūžānu pagastā – bērnu 

vokālais ansamblis un mūsdienu dejas, Dricānu pagastā – video jaunrade, Čornajā – 

rokdarbi, Ratniekos – teātris un estrādes dejas, Mākoņkalna pagastā – vizuālās un 

plastiskās mākslas pulciņš. 

        Sadarbojoties ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rēzeknes novada skolēniem 

2018./2019.gadā tiek piedāvātas tehniskās jaunrades programmas: 

Jaunie programmētāji, Dizains, Vides izlūki, Roboti, Jautrais pavāriņš, 

            Rēzeknes novadā ir daudz kultūrizglītojošo kolektīvu, kas piedalās ne tika 

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

svētkos utt. 

Tautas deju kolektīvi – 25 

Skolu kori – 4 

Mūsdienu deju kolektīvi – 19 

Rēzeknes novada Pūtēju orķestris – 1 

Maltas pagasta Pūtēju orķestris - 1 

Mazie mūzikas kolektīvi, (ansambļi, popgrupas, instrumentālie ansambļi)  - 45 

Folkloras kopas - 9 

Teātri, dramatiskie kolektīvi -26 

Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņi - 48 

            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 2018.gadā 

Mūzikas konkursi, koncerti: 

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 

 

 

 

Koru sadziedāšanās svētki „Baltā dziesma”  

 

 

 

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 tautas deju 1.-4. un 5.-9.klašu sadncis - skate 

 

 

  Prasmju un talantu šovs “Vara Talants” Bērzgalē   

 

 

Koru sadziedāšanās svētki „Mana dziesma Latvijai”  

 

 

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



  

 

Vizuālā un lietišķā māksla:  

 Vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas konkurss ”Dzimtais novads bērnu 

acīm” 

     

  

 

Teātra māksla: 

Skatuves runas konkurss 

 



Skolu teātru skate 

 

  

 Izglītojošie pasākumi: 

“Erudīts 2017” vidusskolēniem «Latvijas kultūrvēsturiskie novadi»  

 

Uzvarētāji ”Erudīts 2018” – Kaunatas vidusskolas komanda, kas devās uz Stokholmu.  

 

Konkursa «Erudīts» dalībnieku ekskursija uz Lietuvu 

 

 

 

 

 

 



Konkurss pamatskolu komandām «Mana Latvija 2018»  

 

 

Konkurss sākumskolu komandām «Mini mīklu 2018» 

 

 

Konkurss vidusskolēniem «Ar sirdi Rēzeknes novadā 2018»  

 

 

 

 

 

 

 



Tehniskā jaunrade un sports: 

Rēzeknes novada robotikas sacensības – Strūžānos 

 

 

 

 

Rēzeknes novada skolu bērnu un jauniešu tūrisma diena 

  

 

 Iniciatīvu konkursi: 

Skolas varēja pieteikties uz Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās un 

vizuāli lietišķās mākslas aktivitātēm 2018.gadā, kopā saņemti 20 pieteikumi, atbalstīti 

tika 9 projekti. Savukārt konkursā par finansējuma piešķiršanu tehniskās jaunrades 

aktivitātēm 2018.gadā, tika saņemti 11 pieteikumi, atbalstīti – 8 projekti.  

 



Valsts nozīmes pasākumi: 

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 

   Dricānu vidusskolas 8.-12.klašu, Verēmu pamatskolas 4.-5.klašu un Rēzeknes 

novada vokālais ansamblis (vecākā grupa) tika izvirzīti uz konkursa “Balsis” II kārtu 

Preiļos, kur Rēzeknes novada vokālais ansamblis “Skonai” ieguva augstāko pakāpi, 

savukārt Dricānu un Verēmu vokālie ansambļi II pakāpi. 

 

 

 

Skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss Rēzeknē (II 

kārta) 

I pakāpes diplomus ieguva Madara Kancāne (Feimaņu pamatskola), Milana 

Žagare (Maltas vidusskola), Valters Duplinskis (Nautrēnu vidusskola), Jānis Piveks 

(Verēmu pamatskola), Laura Greiškāne (Maltas vidusskolas struktūrvienība Liepu 

pamatskola), Iļja Gruznovs (Dricānu vidusskola), Dina Beleviča (Maltas 

vidusskola), savukārt Kristaps Kaupers  (maltas vidusskolas struktūrvienība Liepu 

pamatskola) ieguva II pakāpes diplomu. 

 

Jānis Piveks (Verēmu pamatskola) I pakāpes diploms 

 

 



Laura Greiškāne (Maltas vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola) I pakāpes 

diploms 

 

Tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte” 

Folkloras kopa “Rāznaviņa” (Kaunatas vidusskola) – I pakāpes diploms 

(Vislielākie muzikanti) 

 

 

Tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija”  

Angelīna Ļvivska (Rēznas pamatskola), Violeta Kuzņecova (Maltas vidusskolas 

struktūrvienība Liepu pamatskola), Agate Gžibovska (Maltas vidusskola), Ieva 

Sutina (Kaunatas vidusskola), Ērika Ruhmane (Kaunatas vidusskola), Everita 

Štekele (Maltas vidusskola), Alise Jaundzema (Gaigalavas pamatskola), Dainis 

Žukovs (Maltas vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola), Kaspars Bačkurs 

(Kaunatas vidusskola) –  iegūst II pakāpes diplomus. 

 

Tradicionālo deju konkurss “Vedam danci”  

Folkloras kopa “Rāznaviņa” (Kaunatas vidusskola), folkloras kopa “Purineņš” 

(Gaigalavas pamatskola) – I pakāpes diploms. 

 



  

 

Ilzeskalna PII folkloras kopa “Dancarīši” ieguva II pakāpes diplomu, savukārt 

folkloras kopa “Uobuļeiši” (Rēznas pamatskola) – III pakāpes diplomu. 

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās māksla: 

Vides objektu un mākslas darbu izstādē piedalījās skolēni no Maltas vidusskolas, 

Gaigalavas vidusskolas un Maltas BJC.  

 

Stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa” fināls Rīgā 

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

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

 

 

Elīna Poča (Gaigalavas pamatskola) II pakāpes diploms (Lielā stāstniece) 

 

 

 



Igors Ratniks (Rēznas pamatskola) II pakāpes diploms (Lielais stāstnieks) 

 

Elgars Razgalis (Jaunstrūžānu pamatskola) II pakāpes diploms (Lielais stāstnieks) 

 

 

Domājot par prioritātēm interešu izglītībā Rēzeknes novadā, tad vairāk vēlamies 

attīstīties tehniskās jaunrades jomā, līdz ar to ir izveidojusies sadarbība ar Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmiju. Arī šogad Rēzeknes novada skolēniem Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmijā ir iespēja apmeklēt tehniskās jaunrades pulciņus, kas tiek realizēti uz RTA 

materiālās bāzes. Bērni un jaunieši no skolām katru otro sestdienu dodas uz Rēzekni, 

lai darbotos šajos pulciņos. RTA piedāvājums - 6 programmas: robotika (2 grupas),  

interjera dizains, jaunie programmētāji, jautrais pavāriņš (2 grupas),  vides izlūki 

(kopā 7 grupas), katrā grupā no 15-20 skolēniem. Kopā 125 skolēni no Rēzeknes 

novada skolām -  Tiskādi, Nautrēni, Rēzna, Rikava, Gaigalava, Liepas, Jaunstrūžāni, 

Feimaņi, Verēmi, Kaunata. Norises vietas: RA inženieru fakultāte, ekonomikas 

fakultāte, pedagoģijas fakultāte. Nodarbības divas reizes mēnesī (novembris-aprīlis, 

katra otrā sestdiena) 

     



PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS JOMA 

Līdz 2018. gada septembrim Rēzeknes novada pašvaldībā pirmsskolas izglītības jomā 

darbojās 17 pirmsskolas izglītības iestādes un 7 vispārizglītojošās  skolas, kuras īsteno 

pirmsskolas izglītības programmas. Sākot ar 2018.gada septembri Rēzeknes novada 

pašvaldībā tiek optimizēts izglītības iestāžu tīkls un  pirmsskolas izglītības 

programmas tiek īstenotas 12 pirmsskolas izglītības iestādēs ar 4 pirmsskolas 

izglītības programmas realizācijas vietām un 8 vispārizglītojošās skolās. Pirmsskolas 

izglītības programmas apguve tika nodrošināta 956 pirmsskolas vecuma bērniem 

vecumā no 1,5 - 7g. 

Pirmsskolas izglītojamo skaitu veido: 

 585 bērni līdz 5 gadu vecumam; 

 381 5 – 6 gadu vecuma bērns. 

 

Pirmsskolas izglītojamo skaita vecumstruktūra 

 Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2018. gadā 

Pirmsskolas izglītības programmu apguve:  

 851 bērns apguva pirmsskolas izglītības programmu;  

 105 bērni apguva mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu. 

bērni līdz 5 

gadu 

vecumam 

64% 

5 – 6 gadu 

vecuma 

bērni 

36% 



  

Pirmsskolas izglītojamo skaits sadalījumā pēc apgūtās pirmsskolas izglītības 

programmas Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2018.gadā 

 

 

Pirmsskolas izglītojamo skaits Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādes laika 

periodā no 2014. līdz 2018. 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. 

2018.gadā, novada pirmsskolas izglītības iestādes, mācību un audzināšanas darbā 

strādāja pēc šādām prioritātēm: 

89% 

11% 

bērni apguva pirmsskolas izglītības programmu
bērni apguva mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu
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 Izglītības procesā aktualizēt Latvijas valsts simtgades nozīmīgumu, apzinot 

Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas, tādējādi veicinot 

pirmsskolnieku patriotisko audzināšanu; 

 Bērnu patstāvības un pašapkalpošanās iemaņu veidošana un sistemātiska 

nostiprināšana gan rotaļnodarbībās, gan ārpusnodarbību laikā. 

 

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 

7 

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 piedalījās apmācību 

semināros un praktiskajās nodarbībās, 

apgūstot globālās izglītības dažādās 

jomas un to pielietojumu pirmsskolas 

mācību un audzināšanas procesā.   

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: 

„Mazo talantu 

saiets”izglītojošs, izzinošs, 

radošs un muzikāls 

pasākums Rēzeknes novada 

pirmsskolas izglītības 

iestāžu audzēkņiemun 

pedagogiem “Gatavojoties 

Latvijas simtgadei”  

 

Zibakcija„Esi kustīgs!”  

Rēzeknes novada 

pirmsskolas izglītības 

iestāžu audzēkņiem 

 

2 pasākumi: 

 

Gaigalavas 

KN, 

Kaunatas TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

savus daudzpusīgos talantus,  fizisko 

veiklību, apjaust savas spējas, 

prasmes, zināšanas, un parādīt tos 

plašākai sabiedrībai, radot un gūstot 

prieku par savu veikumu 

 

Rēzeknes novada 

pirmsskolas skolotāju 

metodisko darbu skate 

saistībā ar globālās 

izglītības jautājumiem 

 

1 

Pirmsskolas skolotāju metodisko 

izstrādņu skatē piedalījās skolotāji no 

17 izglītības iestādēm. Materiālu 

klāsts bija interesants un 

daudzveidīgs. Visas metodiskās 



izstrādnes vērtēja komisija un 7 

labākās tika godalgotas. Viss 

metodisko materiālu apkopojums 

nonāk izglītības iestādēs, kur to 

veiksmīgi var izmantot pedagogi, lai   

nodrošinātu izglītības procesu 

bērniem saistošāku un aizraujošāku. 

Globālās izglītības projekta 

noslēguma pasākums 

 

1 

 

Projekta laikā izstrādāti un aprobēti 

mācību materiāli pirmsskolām un 

sākumskolām. Aprobācija notika 4 PII 

un 5 vispārizglīttojošās skolāsProjekts 

“Globālās skolas” deva iespēju 

apmācību semināros iegūto zināšanu, 

prasmju un iemaņunodošana 

kolēģiem,   audzēkņiem un  to 

vecākiem, veidojot globālās izglītības 

jautājumos izglītotu sabiedrību 

kopumā  

 

Novada pirmsskolas izglītības iestādes aktīvi iesaistījās dažādos projektos. 

2018. gadā turpinājās 2015.gada 1.aprīlī  uzsāktā projekta  „GlobalSchools: EYD 2015 

to embedGlobalLearninginPrimaryEducation” („Globālās skolas: EYD 2015 Globālā 

mācīšanās pamatizglītībā.”) Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345#,  īstenošana, kura 

noslēdzās 2018.gada 31.martā. Šajā projektā bija iesaistītas 24 Rēzeknes novada izglītības 

iestādes, to skaitā 11 PII un 7 skolas, kuras īsteno pirmsskolas programmas. Projekta 

mērķa grupas bija bērni vecumā no 5 – 11 gadiem un pirmsskolas, sākumskolas pedagogi. 

Projekta īstenošanas laikā tika izstrādāti izglītojoši mācību materiāli pirmsskolām un 

sākumskolām: Vannas pīlīte, kurp tu peldi? Mācību līdzeklis pirmsskolai un 

sākumskolai “Plastmasa” , Raibā tomātu pasaule – mācību līdzeklis pirmsskolai un 

sākumskolai , No meža līdz papīram- mācību līdzeklis pirmsskolai un sākumskolai 

Mācību metodiskie materiāli tika aprobēti Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs un vispārizglītojošās skolās. 

http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2018/03/Gramata_Vannas_pilite_kurp_tu_peldi21.02.2018.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2018/03/Gramata_Vannas_pilite_kurp_tu_peldi21.02.2018.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2018/03/Gramata_Raiba_tomatu_pasaule21.02.2018..pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2018/03/Gramata_Raiba_tomatu_pasaule21.02.2018..pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2018/03/Gramata_No_meza_lidz_papiram21.02.2018..pdf


Latvijas mērogā, jaunā mācību satura aprobācijā projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 

“Kompetenču pieeja mācību saturā” no Rēzeknes novada pašvaldības, visu 

2018.gadu, ar darbu un pieredzes dalīšanos, piedalījās Silmalas PII, Verēmu 

pamatskolas un Maltas vidusskolas pedagoģiskais sastāvs. Ar projekta atbalstu 

izglītības iestāžu komandas kopīgi plānoja un darbojās, lai nonāktu pie rezultāta. 

Ieviešot jauno mācību saturu izglītībā, katram bērnam un jaunietim tiks veidotas 

prasmes mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un radīta vēlmeturpināt 

mācīties mūža garumā. 

Lai pirmsskolas izglītības iestādēs veiksmīgāk notiktu pāreja uz jauno mācību saturu, 

visi novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji izgāja apmācības projekta ietvaros. 

2018.gada rudenī tika uzsākts pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās 

darbības novērtēšanas process. Ozolaines PII “Jāņtārpiņš” un Silmalas PII vadītāju 

darbs tika novērtēts ar ļoti labu vērtējumu. 

2018.gadā notika apmācības pirmsskolas jomas konsultantiem. Konsultanti aktīvi 

darbojas novada skaitliski lielākajās pirmsskolas izglītības iestādēs: Griškānu PII 

“Sprīdītis” un Maltas PII “Dzīpariņš”. 

  



IZGLĪTĪBAS ATBALSTA CENTRA DARBĪBA 

Rēzeknes novada pašvaldības IP izglītības atbalsta centra darbības pārskats par 

2018.gadu.  Daudz aktīvāki ir palikuši bērnu dārzi ,  jo pieaug skaits  bērnu ar 

dažādiem attīstības traucējumiem. (izbraucām praktiski katru nedēļu uz  

novērošanu un vecāku konsultēšanu) 

   Pedagogu un skolu atbalsta personāla izglītošanas  virzienā tika organizētas 

sekojošas aktivitātes: 

 Mācību semināri: (3) 

 Novadītas  4 metodiskās apvienības SKOLU ATBALSTA PERSONĀLAM 

(21) 

   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  

(SKOLAS UN PII  - Maltas vsk. Ozolaines PII, Silmalas PII,  Ilzeskalna PII, 

Nautrēnu PII, Stoļerovas PII, Verēmu psk., Kaunatas PII, Rikavas, Uļjanovas 

PII, Kaunatas vsk, Čornajas PII, Gaigalavas PII)  

 Vecāku informēšana , izglītošana par ģimenes audzināšanas un socializācijas 

procesa jautājumiem. 86 

 Novadītas 24 vecāku sapulces. 

 Konsultatīvais darbs. 

 Vienreizējas izskaidrojoši informatīvas konsultācijas ( iepriekšēja 

pierakstīšana ) 256 cilvēks 

 Individuālās un grupu konsultācijas – 127 

 Individuālās bērnu konsultācijas - 137 

 Izbraukumi uz skolām un PII – 72 



 Bērnu ar  speciālām vajadzībām korekcijas darbs – 256 nodarbības (Bērzgale, 

Ilzeskalns, Gaigalava, Malta, Verēmi, Liepas, Ozolaine, Viļani, Stoļerova) 

 Metodiskās palīdzības sniegšana mācību priekšmetu skolotājiem (14 

pedagogiem)  

Palīdzība problēmsituāciju risināšanas stratēģisko plānu izstrāde: 

 Savstarpējas pieredzes apmaiņas nodrošināšana.  

 Bērnu ar uzvedības traucējumiem korekcijas darbs - 24 

 Darbs ar audzēkņiem, kas neattaisnotu iemeslu dēļ kavē mācību iestādi- 14 

 Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām – 13 

 Savstarpējo attiecību veidošanas problēmas – 4 

 Starpinstitucionālā padomes sēde -4 

 Preventīvi izglītojošais darbs PII  un skolās -10 izgl.iestād. (Džimbas un 

antimobinga programma).  

Dalība projektos:  

 “Proti un dari” mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā: mērķa grupas 

jauniešu uzrunāšana un konsultēšana, profilēšana; Pumpurs 

 Dalība apmaiņas vizītē programmas Nordic-Baltic Mobility and Network 

Programme for Public Administration sekretariāta 04.07.2017 apstiprinātā 

projekta Nr. PA-GRO-1028 „Pieredzes apmaiņa Latvijas, Norvēģijas, 

Zviedrijas vecāku un skolotāju atbalsta sistēmas izveidei darbā ar bērniem ar 

īpašām vajadzībām” ietvaros 

 

 

  



PEDAGOĢISKI METODISKAIS DARBS UN MŪŽIZGLĪTĪBA  

Metodiskais atbalsts 2018. 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 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; 

 Piesaistot 10 mācību jomu koordinatorus un organizējot gan jaunā mācību satura 

apspriešanu, gan aptaujas, gan seminārus pedagogiem; 

 Rūpējoties par daudzveidīgu piedāvājumu pedagogu profesionālajai pilnveidei; 

 Iesaistoties starptautisku projektu realizācijā. 

Ir notikuši 11 izglītojošie semināri, praktikumi un radošās darbnīcas, kuru 

mērķauditorija bija dažādu mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji.  

2018. gadā Rēzeknes novada pašvaldībā saskaņotas 20 pedagogu 

profesionālās pilnveides A programmas: 

1) „ Bērna psihoemocionālā stāvokļa noteikšana, balstoties uz rokraksta paraugu” 

(12 stundas ) 

2) “Sadarbības veidošana bērnu tiesību un interešu nodrošināšanai” (8 stundas) 

3) „ Digitālie un praktiskie mācību līdzekļi pirmsskolā latviešu valodas, 

matemātikas un dabaszinību apguvei” (6 stundas) 

4) „ STEAM- instruments kompetenču pieejas īstenošanai” (12 stundas) 

5) „ Kā bērnam mācīt mācīties?” (6 stundas)  

6) “Kompetencēs balstīta matemātika pirmsskolā” (6 stundas) 

7) “Metālkalšanas tradīcijas, izstrādājumu veidi un pielietojums mākslā.” (6 

stundas) 

8) “Būtiskākie aspekti izglītības iestādes darba organizācijā un iestādes 

pašnovērtēšanā  ” (36 stundas) 

9) “Karjeras attīstības atbalsts skolēniem kompetencēs balstītā izglītībā” (6 

stundas) 

10) “Atbalsts pedagogiem ceļā uz kompetenču pieeju” (8 stundas) 



11) “Veiksmīgas audzināšanas pamatprincipi vērtībizglītības un tikumiskajā 
aspektā” (6 stundas) 

12) “Fizikas un matemātikas integrēšana starpdisciplinārās mācībās kompetencēs 

balstītas izglītības kontekstā” (6 stundas) 

13) ““Neglītais pīlēns” 21.gadsimta aktuālo kompetenču veicināšanai pirmsskolā 

un sākumskolā” (8 stundas) 

14) “Izglītojamo pašvadītas mācīšanās sekmēšana mācību stundās” (8 stundas) 

15) “Latvijas senvēsture Eiropas vēstures kontekstā” (8 stundas) 

16) “Rotaļnodarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai” (8 

stundas) 

17) “Teātra māksla izglītojamo pašizziņai un radošā potenciāla pilnveidošanai” 

(24 stundas) 

18) Efektīva mācīšanās un mācīšana kompetenču pieejā balstītā vispārējās 

izglītības satura ieviešanas kontekstā( 6 stundas) 

19) Līdzdalību veicinoša pieeja mācību procesā(8 stundas) 

20) Sadarbība kā caurviju prasme sākumskolā (8 stundas) 

Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu sastādītās pedagogu 

profesionālās pilnveides programmas apguva 741 pedagogi. Sadarbojoties ar 

Rēzeknes Valsts 1. Ģimnāziju, papildus tika noorganizēta sešu IZM finansēto 

pedagogu profesionālās pilnveides programmu apguve: bioloģijas, dabaszinību, 

matemātikas, fizikas, ģeogrāfijas, latviešu valodas, angļu valodas skolotājiem. 

2018. gada pavasara Audriņu pamatskolā notika Skolu metodiskā diena, 

bet rudens brīvdienās- Jaunstrūžānu pamatskolā. Metodisko dienu programmas 

tradicionāli  tiek veidotas tā, lai pedagogi iepazītu skolas vidi, pedagogu labāko 

pieredzi, uzzinātu par tradīcijām, aktualitātēm un novitātēm katrā atsevišķā skolā, 

kā arī rīkotu meistarklases dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. 

2018. gada oktobrī Rēzeknes novada izglītības pārvaldes darbinieki un skolu 

direktori devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Gulbenes novadu, kur iepazinās ar 

Gulbenes novada izglītības pārvaldes darbu, guva jaunas ierosmes, idejas utt. 

 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  pilda pieci pedagogi karjeras 

konsultanti. Projektā 2018. gada martā tika iesaistītas trīspadsmit novada skolas, no 



tām- Maltas vidusskola, Nautrēnu vidusskola, Tiskādu vidusskola, Kaunatas 

vidusskola, Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola, Rēznas pamatskola, 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, Verēmu pamatskola un Dricānu vidusskola, kā 

projekta izmēģinājumskolas. Visas pārējās skolas tika iesaistītas pasākumos.  

Projekta īstenošanas laikā notikuši visdažādākie karjeras attīstības atbalsta 

pasākumi: 

 Meistarklases 12 profesionālajās jomās, kurās iesaistīti 18 skolu skolēni; 

 4 izstādes, informācijas dienas; 

 Apmācības (pašizvērtēšana, mērķu plānošana), kurās iesaistītas 6 jaunieši; 

 Profesiju dienas- 2; 

 Diskusija- 1; 

 Ekskursijas- 6; 

 Grupu konsultācijas karjeras atbalstam- visās izmēģinājumskolās. 

Mūžizglītība tika realizēta izglītojot izglītības iestāžu tehniskos darbiniekus 

par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, pašvaldību darbiniekus par darba 

efektivitātes celšanu. 

Līdz 2018. gada maijam 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. 2018. gada pavasarī pedagogu un IP 

darbinieku grupas viesojās Pitea (Zviedrija) un Laives (Itālija), kur projekta ietvaros 

dalījās pieredzē, piedalījās galaprodukta: interneta vietnes izveidē, iepazina sadarbības 

partneru valstu kultūrvēstures objektus un tradīcijas. Šajā projektā Rēzeknes novada 

Izglītības pārvalde un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola prezentēja 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.  

18 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.  

Pārraudzības vizītes novada 

izglītības iestādēs 

11 Neattaisnotie mācību stundu kavējumi; 

savstarpējās attiecības un konfliktu 

risināšana; mācību darbs sākumskolā un 

pirmsskolā. 

Pedagogu un tehnisko 

darbinieku izglītošana  

482 cilv. Izglītoti Rēzeknes novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie 

darbinieki Bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

 Konsultācijas  bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumos 

 

Pastāvīgi 

Sniegtas individuālas konsultācijas bērnu 

tiesību aizsardzības jautājumos vecākiem 

(aizbildņiem), pedagogiem, sociālā dienesta 

darbiniekiem, bāriņtiesu pārstāvjiem un 

citiem novada pagastu pārvalžu speciālistiem  

Starpinstitucionālās sadarbības 

padomes sociālajam riskam 

pakļauto bērnu/jauniešu 

atbalstam darbība 

 

Pēc 

nepiecieša

mības 

Izskatīti gadījumi un, sadarbojoties vairākām 

institūcijām, rasti risinājumi dažādos 

jautājumos, kas saistīti ar  bērnu tiesību 

aizsardzību. 

 

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 . 

Informācijas sagatavošana, Pēc Apkopota, sagatavota un sniegta informācija 



sniegšana un apkopošana pieprasīju

ma 

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  

6 

pasākumi 

Sadarbībā ar biedrību „Eņģeļi ar mums” 

noorganizētas nometnes 22  bērniem 

invalīdiem un viņu vecākiem. 

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. 

Programma “Latvijas skolas 

soma” 

158 

pasākumi 

Nodrošināta un koordinēta Rēzeknes novada 

izglītības iestāžu skolēnu piedalīšanās 

aktivitātēs, atbilstoši  programmas “Latvijas 

skolas soma” saturam. Nodrošināta 

finansējuma izlietošanas nodrošināšana un 

dokumentu aprite, atskaišu  un publicitātes 

sagatavošana. 

 



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 pastāvīgi dzīvojošo 

izglītojamo pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu 

diagnosticēšanu. 

Aktivitāte Rādītājs Rezultāts 

Pedagoģiski medicīniskās 

komisijas sēdes,  

tai skaitā izbraukuma sēdes 

42 

 

5 

Izvērtēts 79 izglītojamais: 

sniegti atzinumi par atbilstošas izglītības 

programmas ieteikšanu 74 

izglītojamajiem, tai skaitā 7 speciālās 

pirmsskolas izglītības programma, 48 

speciālās pamatizglītības programmas, 8 

vispārējās izglītības programma; ieteikta 

18 ilgstoši slimojošo izglītojamo mācību 

organizēšana izglītojamā dzīves vietā; 

konsultēti 5 izglītojamie. 

Konsultāciju sniegšana 

jautājumos, kas saistīti ar 

Pedagoģiski medicīniskās 

komisijas darbību, speciālo 

izglītību un atbalstu bērniem 

ar īpašām vajadzībām. 

 

Pastāvīgi 

 

Konsultācijas izglītības iestāžu 

vadītājiem, pedagogiem, vecākiem 

(aizbildņiem), bāriņtiesu un sociālā 

dienesta darbiniekiem par dažādiem 

jautājumiem. 

Apmeklētas izglītības 

iestādes, kas realizē speciālās 

izglītības programmas 

6  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 

1 

pašvaldību 

Pamatojoties uz sadarbības līgumu, 

veikta Viļānu novada pašvaldības 

izglītības iestāžu izglītojamo izpēte.  

 

Absolventu tālākizglītība 

KOPSAVILKUMS 

par absolventu tālākizglītību 

2017./2018.mācību gads 

 

 Samazinājies to absolventu skaits, kuri neturpina izglītību.  

 Daļa absolventu, kuri neturpina izglītību, iesaistās algotā darbā. Iesaistīšanos 

algotā darbā izsauc gan ģimenes materiālais stāvoklis, gan arī pašu skolēnu 

vēlme iegūt papildus līdzekļus. 

 Daļa no pamatizglītību un vidējo izglītību ieguvušajiem tālāko izglītību 

turpina tikai vienu gadu vai pat īsāku laiku. Iemesli – vēlme nopelnīt, vilšanās 

izvēlētajā mācību iestādē vai profesijā, ģimenes materiālie apstākļi, neprasme 

patstāvīgi risināt radušās problēmas, motivācijas trūkums u.c.    

 

Vispārējo vidējo izglītību ieguvušie 

                                                                  

 

Pamatizglītību ieguvušie 

 

37% 

17% 
11% 

12% 

23% 
Augst.izgl.

Koledžas

Prof.izgl.

Nav informācijas

Neturpina izgl.

 2018. 

Absolventu skaits 

kopā: 

82 

no tiem :  

Augst. māc. iest. 30 

Koledžās 14 

Prof.māc.iest. 9 

Mācās kursos 0 

Neturpina izglītību 19 

Nav informācijas 10 

 2018. 



                                                                

 

  

48% 

35% 

16% 

1% 

Vid.izgl.

Prof., arodizgl.

Nav informācijas

Neturpina izgl.

Absolventu skaits 

kopā: 

204 

no tiem:   

Iegūst vidējo izgl. 98 

Iegūst prof., arodizgl. 71 

Atkārtoti 9.kl. 0 

Neturpina izglītību 3 

Nav informācijas 32 



Pašvaldību savstarpējie norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem  

pakalpojumiem 

 

 Nodrošināta dokumentu sagatavošana un nosūtīšana par pašvaldību 

savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem  pakalpojumiem; 

 Vienu reizi četros mēnešos 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; 

 Lielākais Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā deklarēto izglītojamo 

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

932, Viļānu novada pašvaldībā – 51 izglītojamie. 

 

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 

51 1256 

Izglītojamie deklarēti citas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, bet apmeklē Rēzeknes 

novada pašvaldības izglītības iestādes 

40 403 

 

 

 

  



DARBS AR JAUNATNI RĒZEKNES NOVADĀ 

Darbs ar jaunatni pagastos 

 18 pagastos izveidotas vai veidojas jauniešiem piemērotas telpas brīvā laika 

pavadīšanai un neformālās izglītības aktivitāšu veikšanai.  

 Darbu ar jaunatni pagastos ikdienā veic 18 jaunatnes koordinatori.  

 Rezultāti – 2018. gada laikā dažādu projektu ietvaros jauniešiem piesaistīts 

~180 000 Eur finansējums resursu iegādei un dažāda veida pasākumu un 

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

instrumenti, Kultūras ministrija, novada projekti).  

Nevalstiskās organizācijas 

Novadā vairāk vai mazāk aktīvi darbojas 17  jauniešu izveidotas un vadītas 

nevalstiskās organizācijas. 

 Aktīvākās no tām ir biedrības „Interešu centrs Izaugsme” “Lobs lobam”(Verēmi), 

“Esi vasals” (Ozolmuiža), “Rogovkieši” (Rogovka), „LOBS”(Dricāni), “EDEDE” 

(Ilzeskalns), „Silmalieši”(Silmala), “Jauniešu laiks” (Ozolaine), „Rāznas nacionālā 

parka biedrība”(Kaunata), “Aktīvisti”, “Lubānas vilnis”(Gaigalava), “Muosys MM” 

(Puša), 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).  

To dalībnieki piedalās novada jauniešu pasākumu, aktivitāšu plānošanā un 

organizēšanā. 

Dalība projektos un aktivitātēs: 

 

 Rēzeknes novada jauniešu dalība Rēzeknes novada projektā “Dzīvo veselīgi 

Rēzeknes novadā!”. 

 Dalība Erasmus+ “DYPALL Network –Developing Youth Participation at 

Local Level” sadarbības tīkla apmācībās un  iesaistīšanās ilgtermiņa Erasmus+ 

projektā “Youth Democracy Academy”. 



 Dalība Erasmus+ “DYPALL Network – Developing Youth Participation at 

Local Level” starptautiskā jauniešu līdzdalības sadarbības tīkla studiju vizītes 

otrajā posmā “Youth participation in rural areas”, par jauniešu līdzdalību 

lauku apvidos 

 Dalība jaunatnes darbinieku praktiskajā seminārā par neformālās izglītības 

metodēm “Metožu karuselis” 

 Dalība Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā konkursa "Labākais darbā 

ar jaunatni 2018" apbalvošanas ceremonijā, kur Rēzeknes novada pašvaldība 

tika nominēta kā “Darba ar jaunatni tradīcijām bagātākā pašvaldība” 

 Dalība nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) brīvprātīgo darba veicēju 

godināšanas ceremonijā „Gada brīvprātīgais 2018”, kurā tika apbalvoti 2018. 

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

arī brīvprātīgajiem draudzīgākās nevalstiskās organizācijas un pašvaldības no 

visas Latvijas, kurā piedalījās arī pārstāvji no Rēzeknes novada. 

 Dalība Latvijas Veselības nedēļas organizēšanā Rēzeknes novada teritorijā 

laika posmā no 2017. gada 28. maija līdz 3. jūnijam. 

 Dalība Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā “PROTI un 

DARI”. 

 

  



JAUNIEŠU ORGANIZĒTAS AKTIVITĀTES NOVADĀ 

„RN mini Hokeja līga” 
 

 

 

 

 

 

  Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva 2017 

 

„Jaunatnes diena” Ozolmuižas sporta laukumā 

  

Skrējiens “Rāzna – Muokūņkolns 2018” 



„Rēzeknes novada svētki – strītbola turnīrs” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes novada brīvprātīgie jaunieši Rēzeknes pusmaratonā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes novada skolu pašpārlvalžu Draugubols 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes novada stipro skrējiens “SARKAŅKOLNA TROKĪS” 

 

  

 



Orientēšanās seriāls “EZERZEME” 

 

Video konkurss „Par sevi, draugim i Rēzeknis nūvodu” 

 

Pašvaldības jauniešu projektu konkursi 

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss – iesniegti 29 projekti,  

atbalstīts 22 – 7000 Eur; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektu konkurss – iesniegti 

21 projekti, atbalstīti 13 – 10000 Eur; 

 

 

 

 

 

 

 

Jauniešu darba prakses vasaras periodā – iesniegti 20 pieteikumi, 

pieņemti darbā 17 jaunieši, kas pagastos organizēja jaunatni vasaras 

periodā – 8000 Eur; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunatnes inventāra iegādes projektu konkurss – iesniegti 30 projekti, 

atbalstīti 27 – 15000 Eur; 

 

 

 

 

 

 

 



Konkurss „Jaunais uzņēmējs” – iesniegtas 6 un atbalstītas  

3 jauniešu idejas – 4500 Eur 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības pārvalde, 2018 


