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Ievads 
 
Pēc Administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk ATR) pabeigšanas Latvijā, viens 

no svarīgākajiem jautājumiem jaunizveidotajos novados ir izglītības iestāžu pastāvēšana un 
attīstība. Šos jautājumus pašvaldības risina, apskatot izglītības iestāžu izmaksas, iespējas 
optimizēties, iedziļinoties situācijas analīzē un cenšoties veikt nākotnes prognozes. 
Konkrētas skolas pastāvēšanas vai iespējamās optimizācijas ekonomisko izdevīgumu vai 
neizdevīgumu var pamatot ne tikai ar izmaksām, ko parāda grāmatvedības dati, bet arī 
rūpīga situācijas, kurā atrodas skola, analīze, ņemot vērā skolas kā kultūras un izglītības 
centra nozīmi (it sevišķi laukos), darbavietas tajā un ar to saistīto nodokļu ienākšanu 
pašvaldības budžetā, iedzīvotāju piesaisti noteiktai apdzīvotai vietai ap šo skolu un 
daudziem citiem faktoriem, kas labvēlīgi vai nelabvēlīgi ietekmē sociālo vidi pašvaldībā.  

Riebiņu novada vispārējās izglītības attīstības stratēģija izstrādāta saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju 
„Gādāt par iedzīvotāju izglītību” (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 
audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību 
un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.),  15. panta 5. punktā minēto 
pašvaldības autonomo funkciju „Rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras 
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību” (organizatoriska un finansiāla palīdzība 
kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), 15. 
panta 6.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju „Nodrošināt veselības aprūpes 
pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”, 15. panta 7. punktā 
minēto pašvaldības autonomu funkciju „Nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo 
aprūpi)” (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām 
personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības 
palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku 
nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), 15. panta 21. punktā minēto pašvaldības autonomu 
funkciju „Organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu”, 
15. panta 22. punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju „Veikt attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti”, 99. pantā paredzēto, ka „Kopīgu 
uzdevumu risināšanai pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes. 
Šādas iestādes darbojas uz attiecīgo domju apstiprināta nolikuma pamata. Nolikums 
nosaka pašvaldību kopīgās iestādes (turpmāk — kopīgā iestāde) kompetenci, tās 
finansēšanas, uzraudzības, likvidēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek izstāšanās no 
kopīgās iestādes, un citus pašvaldību kopīgās iestādes darbības jautājumus” un Izglītības 
likuma 18. panta 3. punktā noteikto, ka „Novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai 
vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas 
kārtību, kā arī pamatojoties uz   Vispārējās izglītības likumu, Nacionālo Attīstības plānu 
(2007 – 2013), Nacionālo stratēģisko ietvardokumentu (2007-2013), Deklarāciju par Valda 
Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, Izglītības attīstības 
pamatnostādnēm 2007.-2013. gadam,   Mūžizglītības politikas pamatnostādnēm 2007.-
2013. gadam, Latgales stratēģiju 2030,Latgales programmu 2010 – 2017, Riebiņu novada 
attīstības programmu. 
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1. Izglītības politikas ietvars 

 
Nacionālais Attīstības plāns (2007 – 2013) 
Nacionālais Attīstības plāns (NAP) ir valsts plānošanas dokuments no 2007. līdz 2013. 
gadam, kas nosaka Latvijas galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrības 
svarīgākos uzdevumus ceļā uz tālāku mērķi politiķiem, ierēdņiem un ikvienam Latvijas 
iedzīvotājam, jo mērķi var sasniegt tikai stipra, vienota un par sevi pārliecināta sabiedrība. 
NAP izglītība ir definēta kā viena no galvenajām prioritātēm, kas parādās arī stratēģiskajā 
mērķī   –   izglītība   un   zināšanas   tautsaimniecības   izaugsmei   un tehnoloģiskai izcilībai. 
Stratēģiskā mērķa sasniegšanai ir noteiktas trīs prioritātes: 

 Izglītots un radošs cilvēks 

 Uzņēmumu tehnoloģiskā izcilība un elastība 

 Zinātnes un pētniecības attīstība 

Prioritātes „Izglītots un radošs cilvēks” nodrošināšanai galvenā loma ir Latvijas izglītības 
sistēmai, attīstot radošas un mērķtiecīgas personības, nodrošinot zināšanas un prasmes 
visa mūža garumā. Izglītības kvalitātei jāatbilst mūsdienu sabiedrības un tautsaimniecības 
augošajām prasībām, tāpēc aktualizējami šādi attīstības virzieni: 
1. Kvalitatīva un pieejama pirmsskolas un pamatizglītība, obligāta vidējā un 

konkurētspējīga augstākā izglītība 

2. Darbaspēka sagatavošana atbilstoši darba tirgus pieprasījumam 

3. Mūžizglītība cilvēka radošā potenciāla un dzīves kvalitātes izaugsmei 

4. Izglītības infrastruktūras modernizācija 

 
Nacionālais stratēģiskais ietvardokuments (2007-2013) 
Nacionālais stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gadu periodam (NSID) ir Latvijas 
līmeņa galvenais ES struktūrfondu (SF) un Kohēzijas fonda (KF) plānošanas dokuments, 
kas nodrošina kohēzijas politikas sasaisti ar nacionālajām prioritātēm un pamato šo 
prioritāšu izvēli, kā arī nosaka fondu apguves stratēģiju, vadības ietvaru, nodrošina 
koordināciju starp operacionālajām programmām OP un citiem finanšu instrumentiem. 
NSID uzsver, ka 2007.- 2013. gadu perioda svarīgākais uzdevums, kas veicams ar SF un KF 
palīdzību, ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus, kā arī tiešā veidā panākt izmaiņas, kas 
nodrošinātu zināšanu ietilpīgas ekonomikas veidošanos valstī. Tāpēc lielākais uzsvars SF 
un KF investīcijām 2007.-2013.gada periodā Latvijā liekams tieši uz tiem pasākumiem, kas 
attīsta zināšanas kā galveno izaugsmes resursu un veido labvēlīgus dzīves apstākļus 
cilvēkam kā šī resursa turētājam. 
Lai sasniegtu šo mērķi, SF un KF investīcijas tiek plānotas atbilstoši trim tematiskām asīm: 
1. Cilvēku resursu attīstība un efektīva izmantošana; 

2. Konkurētspējas palielināšana un virzība uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku; 
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3. Sabiedrisko pakalpojumu un infrastruktūras uzlabojumi kā priekšnoteikums valsts un 

tās teritorijas līdzsvarotai attīstībai. 

Kā horizontālās prioritātes noteiktas teritorijas līdzsvarota attīstība, makroekonomiskā 
stabilitāte, vienādas iespējas, ilgtspējīga attīstība, informācijas sabiedrība. 
 
Deklarācija par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 
Īstenojot valdības izvirzītās prioritātes, Ministru kabinets izglītības jomā kā mērķi izvirza 
talantus attīstošu un konkurētspējīgu izglītību, kas pieejama ikvienam visa mūža garumā un 
to, lai vispārējo izglītību jaunietis iegūtu līdz 18 gadu vecumam un pildāmie uzdevumi ietver 
arī šādus:  

 Izveidot starpnozaru programmu mazo skolu saglabāšanai, tām kļūstot par kopienu 

daudzfunkcionāliem centriem; 

 Nodrošināt priekšnoteikumus, lai katrs bērns var apgūt viņam dzīves laikā nepieciešamās 

iemaņas – valsts valodu, angļu valodu un vēl vismaz vienu valodu, daudzpusīgu kultūras 

pieredzi, IT kompetences, saziņas un sadarbības prasmes, radošumu veicinošas iemaņas, 

kritisko domāšanu, finanšu pratību un uzņēmējspēju, kā arī pilsonisko apziņu un prasmes. 

Skolās pilnībā īstenosim iekļaujošu izglītību; 

 Izstrādāt priekšnoteikumus pārejai uz obligātu vidējo – vispārējo vai profesionālo – 

izglītību. Sadarbībā ar vecākiem un pedagogiem izstrādāsim priekšnoteikumus mācību 

uzsākšanai 1.klasē bērniem no sešu gadu vecuma, paredzot saglabāt 12 gadu vidējo 

vispārējo izglītību. 

 

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.-2013. gadam 
Pamatnostādnes nosaka izglītības sistēmas attīstības mērķus turpmāko piecu gadu 
laikposmam un rīcības virzienus to īstenošanai, kā arī darbības rezultātus, politikas 
rezultātus un to sasniegšanas rādītājus. Izglītības attīstības pamatnostādnes izvirza 
pamatmērķi nodrošināt katram iedzīvotājam iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību mūža 
garumā atbilstoši individuālām interesēm, spējām un valsts ekonomiskās attīstības 
vajadzībām. 
 
 
Izglītības attīstības pamatnostādņu mērķi un rīcības virzieni ir –  

M
ē

rķ
i 

Paaugstināt 
izglītojamo 
vispārējo 
zināšanu, 

vērtībizglītības un 
dzīvesprasmju 

apguves kvalitāti 

Nodrošināt 
tautsaimniecības 

attīstības vajadzībām 
atbilstošu izglītības 

piedāvājumu 

Paplašināt izglītības 
iespējas dažādām 

iedzīvotāju grupām 
visos reģionos 

Stiprināt izglītības 
kvalitātes 

nodrošināšanas un 
vadības kapacitāti 

R
īc

īb
a

s 
v

ir
zi

e
n

i 
 

1. Kvalitatīvas 
pirmsskolas 
izglītības 
nodrošināšana, 
sagatavojot 
tālākajai izglītības 
ieguvei 

6. Karjeras izglītības 
pilnveide jauniešu 
motivētas un apzinātas 
tālākās izglītības 
iegūšanai un savas 
karjeras veidošanai 

11. Izglītojamo ar 
speciālām vajadzībām 
iekļaušana izglītības 
sistēmā 

16. Pedagogu 
izglītības un 
tālākizglītības 
sistēmas uzlabošana 
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2. Pedagoģiskā 
procesa 
efektivitātes 
paaugstināšana 
pamatizglītības 
posmā 

7. Profesionālās izglītības 
sistēmas modernizācija 
un prestiža 
paaugstināšana 

12. Atbalsta 
nodrošinājums 
izglītojamiem no 
sociālā riska grupām 

17. Pedagogu darba 
kvalitātes 
novērtēšanas un 
atbilstošas darba 
samaksas sistēmas 
izveide 

3. Vidējās 
izglītības satura 
un mācību 
sasniegumu 
vērtēšanas 
sistēmas 
pilnveide 

8. Augstākās izglītības 
konkurētspējas 
uzlabošana 

13. Interešu izglītības 
piedāvājuma 
paplašināšana 

18. Izglītības 
kvalitātes vērtēšanas 
sistēmas pilnveide 

4. Mācību 
priekšmetu 
kvalitatīvai 
apguvei atbilstošu 
mācību un 
metodisko 
līdzekļu 
nodrošinājums 

9. Zinātnes un 
pētniecības lomas 
palielināšana augstskolās 

14. Profesionāli 
orientētas pieaugušo 
un neformālās 
izglītības attīstība 

19. Savlaicīgas un 
kvalitatīvas 
informācijas 
nodrošinājums 
izglītības attīstības 
politikas veidošanai 

5. Vērtībizglītības 
īstenošana  
izglītības iestādēs 
sadarbībā ar 
skolēnu vecākiem 
(ģimeni) 

10. Darba tirgum 
atbilstošu praktisko 
iemaņu apguvei un 
mācību procesa 
nodrošināšanai 
nepieciešamās mācību 
un studiju materiālās 
bāzes pilnveide 

15. Latvijas 
mazākumtautību 
izglītības iespēju 
nodrošināšana 

20. Sadarbības un 
dialoga veicināšana 
ar ģimeni, citām 
institūcijām un 
sabiedrību izglītības 
jautājumu risināšanā 

 
 
 
 
Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007.-2013. gadam 
Pamatnostādnes iezīmē pāreju no esošās izglītības sistēmas uz mūžizglītības sistēmu 
Latvijā un īpaši vērstas uz cilvēku izglītību: mācīšanos un apmācību, tai skaitā formālo, 
neformālo, ikdienas, pēc obligātās izglītības vecuma, neatkarīgi no viņu pašreizējā vecuma 
un obligāto izglītību apliecinoša dokumenta esamības. Pamatnostādnes definē trīs 
mūžizglītības mērķus –  

 Nodrošināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, 

iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības, funkcionāliem 

traucējumiem. 

 Veidot pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības piedāvājumu, kas nodrošina ilgtspējīgas 

kompetences darbam, pilsoniskai līdzdalībai, personības izaugsmei un sekmē uz augstām 

prasmēm balstītu konkurētspējīgas zināšanu ekonomikas un demokrātiskas sabiedrības 

attīstību Latvijā. 

 Izveidot saskaņotu normatīvo aktu sistēmu un efektīvu resursu (tai skaitā finanšu) 

pārvaldi, ievērojot dalītās atbildības un nozaru politikas mijiedarbības principus, vienotas 

mūžizglītības sistēmas attīstībai. 
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Latgales stratēģija 2030 
Stratēģija nosaka Latgales reģiona attīstības politiku. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus un 
attīstības vīziju, definēti četri stratēģiskie virzieni jeb ilgtermiņa prioritātes, kas ir pamats 
saskaņotām darbībām un projektiem, un ietvars finansējuma piesaistei: Savienojumi, 
Efektīvi uzņēmumi, Gudra pārvaldība un Prasmes. Stratēģiskais virziens Prasmes nosaka, 
ka lai pielāgotos pasaules izaugsmes ātrumam un pastāvīgi pieaugošajām kvalitātes 
prasībām, nepieciešama pastāvīga mācīšanās un prasmju pilnveidošana – uzņēmējiem, 
ārstiem, skolotājiem, vadītājiem – katram Latgales reģiona iedzīvotājam gan darbā un 
ikdienas dzīvē. Uzņēmēju sadarbība ar reģiona izglītības iestādēm nodrošinās inovāciju 
rašanos visos līmeņos, Prasmju veidošanā liela, bet ne vienmēr izšķiroša loma ir izglītības 
nozarei. Mācību process svarīgs gan bērnudārzā, gan vecumā. Zināšanas svarīgas gan 
uzņēmumos, gan sociālajā ekonomikā, gan publiskajā sektorā. 
 
Latgales programma 2010 – 2017 
Programmā izvirzītie mērķi 2017.gadam un pasākumi virzīti uz pakāpenisku Latgales 
stratēģijā 2030 noteikto mērķu sasniegšanu. Vidēja termiņa mērķu sasniegšanai Latgales 
programma piedāvā ieviest 10 reģiona darbības programmas, no kurām uz izglītības jomu 
attiecas programma „Skola+” (mazo skolu un lauku sabiedrisko pakalpojumu programma, 
Latgales „gaismas tīklojums”) Programmas mērķis ir sadarbībā ar lauku skolotājiem un 
uzņēmīgiem cilvēkiem mobilizēt izglītības, kultūras, un citu pašvaldību un valsts 
pakalpojumu sniedzēju un uzņēmēju resursus, lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu 
pārklājumu novados, saglabātu lauku apdzīvojumu, un saglabātu latgalisko kultūru. 
Skolas+ programma virzīta uz vienu no lauku pakalpojumu scenārijiem: 

a. lauku skolas neslēgšanu, turpinot izglītības procesu un papildinot ar citām sabiedriskajām 

aktivitātēm, pašvaldības funkcijām; 

b. lauku sabiedriska centra izveidi, nodrošinot mūžizglītības procesu un papildinot ar citām 

sabiedriskajām aktivitātēm, pašvaldības funkcijām. 

Tāpat izglītības jautājumus risina apakšprogramma „Uzņēmējdarbības izglītība” – bērniem 
un jauniešiem, mācot uzņēmējdarbības prasmes jau no bērnudārza. 
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2. Esošās situācijas raksturojums 

 

2.1. Iedzīvotāji un apdzīvojuma struktūra 

 
Demogrāfiskās attīstības tendences laika posma no 2005.- 2010. gadam parāda, ka novada 
iedzīvotāju skaits samazinās un turpina samazināties, jo novada iedzīvotāju dzimstība ir 
daudz mazāka par mirstību. Riebiņu novadā 2010.gadā bija viens no lielākajiem iedzīvotāju 
skaita samazinājumiem starp Latvijas pašvaldībām - uz 1000 iedzīvotājiem, Riebiņu novadā 
iedzīvotāju skaits samazinājās par 18,9 cilvēkiem. 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas laika posmā no 1990.-2011.gadam 

 
Datu avots: CSP 
Saskaņā ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes datiem uz 13.07.2011, kopējais novada 
iedzīvotāju skaits ir 6083. Pēc iedzīvotāju skaita pagasti sarindojas sekojoši: 
1. Rušonas pagasts 1665 iedzīvotāji; 

2. Riebiņu pagasts 1497 iedzīvotāji; 

3. Galēnu pagasts 941 iedzīvotājs; 

4. Stabulnieku pagasts 872 iedzīvotāji. 

5. Sīļukalna pagasts 606 iedzīvotāji; 

6. Silajāņu pagasts 502 iedzīvotāji; 

 
Riebiņu novadā, tāpat kā Latgales reģiona lauku teritorijās kopumā, iedzīvotāju skaits 
samazinās. Tas notiek gan uz negatīva migrācijas saldo, gan uz negatīva dabiskā pieauguma 
rēķina. Pēc ekspertu vērtējuma, iespējams, ka reālā emigrācija pārsniedz oficiālo vairāk kā 
2 reizes.  
Pēdējos gados raksturīgs neliels Iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam, arī Riebiņu 
novadā uz 2011.gada sākumu tas ir tikai 12,3% (756 iedz.). Darbspējas vecumā ir 3981 
(65,1%) Riebiņu novada iedzīvotājs un virs darbspējas vecuma – 1381 (22,6%). 
 

Iedzīvotāju vecumstruktūra Riebiņu novada pagastos, % 
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Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.07.2011. 
Nelabvēlīgāka situācija ir Silajāņu, Riebiņu un Sīļukalna pagastos, tā kā tajos ir zemāks līdz 
darbspējas iedzīvotāju un augstāks darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars.  

Bērnu vecuma un dzimuma struktūra Riebiņu novadā 
 
 
 
 
 
 
 

Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas dati. 
Līdzīgi, kā citos Latvijas novados, arī Riebiņu novadā samazinās dzimstība. Kopumā novadā 
pēdējo 7 gadu laikā vērojama dzimstības lejupslīdi  un 2011. gadā novadā piedzimuši tikai 
28 bērni. Vēl nelabvēlīgāka aina vērojama, ja aplūko dzimušo bērnu skaitu novada 
pagastos. 

Dzimstības dinamika Riebiņu novada pagastos 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kopā 
 

37 31 34 32 27 24 28 

Galēni 4 8 6 10 6 5 5 

Silajāņi 2 5 1 3 5 3 2 

120 164 223 54 64 97 723 

595 984 1073 
308 404 584 3948 
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Iedzīvotāji virs darbspējas 
vecuma 

Iedzīvotāji darbpsējas vecumā 

Iedzīvotāji zem darbspējas 
vecuma 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dzimuši 37 31 34 32 27 24 28 

t.sk.zēni 23 20 24 22 12 13 15 

t.sk.meitenes 14 11 10 10 15 11 13 

Latvieši 23 23 24 26 19 15 21 

Cita tautība 14 8 10 6 8 9 7 
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Sīļukalns 7 3 3 2 2 1 2 

Stabulnieki 1 3 3 4 2 1 7 

Riebiņi 10 5 6 6 7 5 3 

Rušona 13 7 15 7 5 9 9 

 
Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas dati. 

 
Zemā dzimstība atspoguļojas arī kopējā bērnu skaitā vecuma grupās no 0 līdz 6 gadiem un 
no 7 līdz 18 gadiem. Tieši jaunākās vecuma grupas bērni ir tie, kuri uzsāks mācību gaitas 
kādā no 6 novada skolām tuvākajos gados un nodrošinās skolas ar skolēniem. Pašreizējās 
tendences rāda, ka mazā bērnu skaita dēļ nokomplektēt pamatskolu klases ar atbilstošu 
izglītojamo skaitu nebūs iespējams. 

Bērnu vecuma struktūra Riebiņu novadā 
Vecums 2009 2010 2011 

0-6 250 252 239 

7-18 883 850 775 

Kopā 1133 1102 1014 

 
Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas dati. 

 
Minēto apgalvojumu apstiprina bērnu dzimstības statistika pa novada pagastiem. 
Salīdzinoši labāka situācija vērojama Rušonas un Riebiņu pagastos, kur uz 2011. gada 1. 
janvāri dzīvoja attiecīgi 86 un 52 bērni vecumā 0 – 6 gadi. Ņemot vērā to, ka liela daļa 
vecāku savus bērnus izvēlas sūtīt skolā Aglonā, situācija Rušonas pagastā nav vērtējama 
viennozīmīgi. Tajā pat laikā dotās vecuma grupas bērnu skaits Silajāņu un Sīļukalna 
pagastos ir kritiski mazs, kas norāda, ka šo pagastu pamatskolu pastāvēšana ir apdraudēta. 
 

Bērnu skaits vecumā 0-6 gadi Riebiņu novadā 01.01.2011 
Galēnu pagasts 41 

Riebiņu pagasts 52 

Rušonas pagasts 86 

Silajāņu pagasts 16 

Sīļukalna pagasts 18 

Stabulnieku pagasts 26 

          Kopā 239 

 
Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas dati. 
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2.2. Izglītības iestādes 

Riebiņu novada dome noteikusi izglītības sfēru kā vienu no pašvaldības stratēģiskajām 
prioritātēm ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un visiem bērniem pieejamu izglītību.  
Riebiņu novadā ir 7 izglītības iestādes: viena vidusskola – Riebiņu vidusskola un piecas 
pamatskolas: Galēnu pamatskola, Dravnieku pamatskola, Silajāņu pamatskola, Sīļukalna 
pamatskola un Rušonas pamatskola, kā arī viena pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”, 
kas atrodas Riebiņu ciemā.  
Pašvaldībā strādā izglītības koordinators, atbalsta personāls – psihologs un logopēds. 
Skolās tiek veidotas apvienotās klases, ir labi nodrošināta skolēnu pārvadāšana, tiek 
organizētas novada pedagogu konferences. Metodiskā darba sistēmu nodrošina 9 pedagogu 
metodiskās apvienības. Notiek sadarbība skolu pasākumu organizēšanā, konkursi, 
olimpiādes  un sporta sacensības.  
2011.gada 1.septembrī mācības novada izglītības iestādēs uzsāka 679 izglītojamie 
(ieskaitot pirmsskolas grupas).  

 
Iepriekš raksturotā novada demogrāfiskā situācija nosaka izglītības iestāžu audzēkņu mazo 
skaitu. Kopš izveidota Riebiņu novada pašvaldība, ir slēgta Gailīšu pamatskola. Tāpat to 
ietekmē ģeogrāfiskais stāvoklis – blakus esošās Preiļu pilsētas izglītības iestādes 
(ģimnāzija, vakarskolas), kā arī Aglonas un citu kaimiņu novadu skolas piesaista Riebiņu 
novadā dzīvojošos bērnus un jauniešus, un tas samazina jau tā mazo skolēnu skaitu novada 
skolās. Tomēr pēdējo 3 gadu laikā skolēnu skaits ir palicis salīdzinoši stabils. Vismazākais 
izglītojamo skaits ir Silajāņu un Sīļukalna pamatskolās, šajās skolās tiek veidotas 
apvienotās klases. 

Izglītojamo skaita izmaiņas pamatskolas klasēs 
Nosaukums 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Riebiņu v-skola 157 156 144 137 131 
Dravnieku p-skola 113 97 97 96 85 
Galēnu p-skola 101 84 84 80 75 
Rušonas p-skola 76 80 82 82 74 
Silajāņu p-skola 49 56 47 48 50 
Sīļukalna p-skola 65 51 50 51 48 
Kopā 561 524 504 494 463 

 18,32  

 16,16  

 10,78  

 10,34  

 15,95  

 28,23  
Dravnieku pamatskola 

Galēnu pamatskola 

Silajāņu pamatskola 

Sīļukalna pamatskola 

Rušonas pamatskola 

Riebiņu vidusskola 
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Riebiņu novada izglītības iestāžu dati 
2011./2012. mācību gadā Riebiņu vidusskolā uzņemti 25 izglītojamie vidējās izglītības 
programmas apgūšanai vakara un neklātienes, vidusskolai ir internāts ar 30 vietām, kurā 
uzturas arī citu novadu bērni. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu Riebiņu 
vidusskolā mūsdienīgi aprīkoti fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti.  
Rušonas pamatskolā un Galēnu pamatskolā licencētas un tiek īstenotas speciālās izglītības 
programmas skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 
Novada skolas izmanto savu infrastruktūru ārpusskolas aktivitāšu nodrošināšanai. Silajāņu 
un Dravnieku pamatskolas vasaras mēnešos rīko nometnes bērniem un jauniešiem no 
sociālā riska ģimenēm. Silajāņu pamatskolā darbojas internāts, kurā dzīvo bērni no sociāli 
nelabvēlīgām ģimenēm. Galēnu pamatskolā 2006. gadā uzbūvēta novadā vērienīgākā 
sporta būve - Galēnu sporta halle (20x40m liela, ar dušām un ģērbtuvēm). Tajā var 
nodarboties ar basketbolu, volejbolu, rokas bumbu, telpu futbolu, ir vingrošanas un 
vieglatlētikas inventārs. Vēl kompleksā ietilpst trenažieru zāle ar kardioloģiskajiem un 
spēka trenažieriem, galda spēļu telpa ar galda tenisa un novusa galdiem un relaksējoša 
sauna. Blakus atrodas arī sporta laukums. , kurā ietilpst mazais futbola laukums, var spēlēt 
āra basketbolu, volejbolu, ir vingrošanas pilsētiņa, vieglatlētikas sektori, 60 metru sprinta 
skrejceļa taisne un 190 metru garš skrejceliņa aplis.  
2008. gadā Rušonas pamatskolā tika veikta ēkas renovācija un uzcelta pasākumu zāle.  
Riebiņu novadā darbojas pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” ar 70 bērniem (2011. 
gads). PII „Sprīdītis” darbojas arī diennakts grupa.  
Pirmsskolas vecuma bērniem ir iespējams apmeklēt pirmsskolas grupas pie Dravnieku, 
Galēnu, Rušonas, Silajāņu un Sīļukalna pamatskolām. Kopumā novadā pirmsskolas 
izglītības grupas 2010./2011. mācību gadā apmeklēja 78 bērni.  
Riebiņu vidusskolā mācības notiek gan krievu, gan latviešu valodā. Skola paredzēta 240 
vietām. Riebiņu vidusskolai ir arī tās priekšrocības, ka skolai ir plaša sporta zāle, kurā 
notiek daudz ne tikai skolēnu sacensību, bet arī dažādi pieaugušo volejbola un basketbola 
turnīri. 2003.gadā tika uzsākta skolas katlu mājas renovācija, kas ļauj skolai nodrošināt 
kvalitatīvu siltuma padevi un kontroli. Riebiņu vidusskolai ir arī internāts 30 vietām, kas 
nodrošina citu pašvaldību bērniem palikšanas iespējas. Divas reizes nedēļā (septembris – 
maijs) notiek treniņi Riebiņu vidusskolas sporta zālē, kur tiek spēlēts basketbols, volejbols, 
minifutbols, galda teniss, novuss. Tiek izmantota arī trenažieru zāle spēka vingrinājumu 
izpildei. Kopējais apmeklētāju skaits svārstās no 15 – 30 interesentiem. Pēc iedzīvotāju 
pašiniciatīvas notiek futbola spēles skolas stadionā. 
Riebiņu vidusskolas attīstības prioritātes līdz 2013. gadam ietver: 

 Konkurētspējīga izglītības kvalitāte, lai gatavotos dzīvei uz zināšanām balstītā 
sabiedrībā 

 Skolēnu motivēšana augstākas mācību kvalitātes sasniegšanai, veicot regulāru 
pašvērtējumu un sasniegumu analīzi 

 Skolas un ģimenes sadarbības pilnveidošana 

 Atbalsta pasākumu sistēmas nodrošināšana skolēnu sociālo prasmju attīstīšanai  
mācību un audzināšanas procesā 
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 Daudzfunkcionāla skolas vide, kurā skolēns var iegūt kvalitatīvu izglītību un 
pilnveidot dzīves prasmes 

 Labvēlīgas pedagoģiskās, sociālpsiholoģiskās, fiziskās un sadarbību veicinošās vides 
nodrošināšana 

 Finanšu resursu piesaiste ar projektu palīdzību. Pedagoģiskā personāla resursu 
optimizācija 

 Mācību procesa nodrošināšana ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogu kadriem un 
skolas materiālās bāzes pilnveidošana, atbilstoši mūsdienu prasībām 

 
Pašvaldība nodrošina bērnu nokļūšanu līdz izglītības iestādēm ar transporta 
pārvadājumiem un apmaksājot braukšanas biļetes. 
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Skolēnu autobusu maršruti 

 
Saskaņā ar Riebiņu novada izglītības iestāžu darbinieku radošās diskusijas „Savs ceļš, lai 
noturētos” rezultātiem, kurā tika apspriesti stratēģiski jautājumi novada attīstības modeļa 



Riebiņu novada vispārējās izglītības stratēģija  15 

kaldināšanai starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros 2011. gada 3.maijā, novada 
labās prakses piemēri un tālākās attīstības vajadzības ir sekojošas: 
Pozitīvās prakses piemēri 
 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Iespēja novada izglītības iestāžu 
izglītojamo un pedagogu radošo spēju un 
talantu prezentācijā 

 Novada izglītības iestāžu efektīva 
sadarbība 

 Līdzekļu piesaiste ar projektu palīdzību 
izglītības iestāžu attīstībai 

 Iespēja skolēniem atrast sevi, izvēlēties 
ārpusstundu aktivitātes 

 Iespēja konkurēt un celt savu 
pašvērtējumu 

 Iespēja nodarboties ar labdarību 
 Sadarbība starp dažādiem 

vecumposmiem un nacionalitātēm 
 Atvērtā durvju diena Riebiņu vidusskolā 
 Kopīgi pasākumi novada iedzīvotājiem 

(Barikāžu atceres pasākums, „Vella rats” 
u.c), kuri tiek organizēti Riebiņu 
vidusskolā 

 Sadraudzības vakari ar citu  novadu 
skolām – Viļāni, Varakļāni, pieredzes 
apmaiņa, kopīgi pavadīts laiks 

 ZPD konference Viļānos 
 Skolēnu sadarbība ar skolotājiem, 

ģimenēm un novada domes pārstāvjiem 
 Skolu aktivitāte dažāda mēroga 

pasākumos 
 Skolotāju tālākizglītība (vieta – mācību 

iestāde) 

 Izglītības attīstības stratēģijas izstrāde 
novadā 

 Konkurētspējīgas izglītības 
nodrošināšana novadā 

 Energoefektivitātes paaugstināšana 
novada izglītības iestādēs 

 Iesaistīšanās projektos ar mērķi 
piesaistīt līdzekļus 

 Skolas reklāma (aktīva) 
 Intensīvs darbs ar vecākiem 
 Sporta skolas, mūzikas skolas, mākslas 

skolas filiāles 
 Sadarbība ar sociāli nelabvēlīgajām 

ģimenēm 
 Sociālais pedagogs skolā 
 Skolēnu piesaistīšana novada skolām 
 Kabinetu aprīkošana ar modernajām 

tehnoloģijām 
 Vakarskola, neklātiene pie Riebiņu 

vidusskolas 
 Pilnveidot savas prasmes 

 Skolēni-apmeklējot pulciņus un 
piedaloties konkursos 

 Skolotāji-apmeklējot seminārus, 
tāklākizglītojoties 

 Skola-piedaloties projektos un tos 
īstenojot 

 Pilnveidot sporta MTB Riebiņu 
vidusskolā – hokeja laukums, sporta 
zāles remonts 

  
Secinājumi  
Riebiņu novada izglītības sistēma saskaras ar lauku situācijai raksturīgajām problēmām:  

 Nelabvēlīgas demogrāfiskās situācijas un iedzīvotāju izbraukšanas dēļ, samazinās skolēnu 

skaits;  

 Samazinās izglītības iestāžu pedagogu algām piešķirtā mērķdotāciju summa, tā kā izglītības 

sistēmā darbojas princips „Nauda seko skolēnam”;  

 Skolu centienus specializēties un nostiprināt savu lomu kopējā izglītības sistēmā ietekmē 

pašreizējā situācija lauku apvidū – zemie ienākumi;  

 Pamatskolu materiāli tehniskā bāze tikai daļēji atbilst mūsdienu prasībām;  

 Pedagogi, paralēli izglītības darbam, daudz laika velta skolēnu sociālajai korekcijai, 

sadarbībai ar vecākiem un ģimeņu problēmu risināšanai.  
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 Izglītības iestāžu tīkls veicina apdzīvojuma saglabāšanos lauku centros, sniedzot gan 

izglītības pakalpojumus, gan esot par sabiedrisko aktivitāšu centriem, gan nodrošinot 

vietējās darba vietas.  

 Izglītības pakalpojums ir viens no veidiem, kā konkurēt par finansējuma piesaisti 

pašvaldības teritorijā (netieši par to liecina skolēnu pārvadājumi, pašvaldību savstarpējie 

norēķini).  

 Izglītības iestādes veido savus attīstības virzienus, specializāciju, izstrādā projektus un 

piesaista finanses, piedāvājot interešu izglītību, uzlabojot mācību bāzi;  

 Lauku situācijā ir izveidojusies laba sadarbība starp izglītojamo, izglītotāju, vecākiem, 

novada speciālistiem; ir atrasta individuāla pieeja bērniem izglītības un audzināšanas 

procesā.  

 Pedagogi ir stabila pagasta aktīvākās sabiedrības daļa,  resurss jaunu iniciatīvu un attīstības 

projektu īstenošanā.  

 
Tomēr ņemot vērā demogrāfiskās tendences un situāciju novadā, ir nepieciešams definēt 
skolu, īpaši pamatskolu nākotni un lomu pašvaldības un valsts ilgtspējīgas attīstības 
kontekstā. Mazo skolu liktenis nav tikai izglītības, bet novada attīstības jautājums. 
Demogrāfiskās attīstības tendences laika posma no 2005.- 2011. gadam parāda, ka Riebiņu 
novada iedzīvotāju skaits samazinās un turpina samazināties. Novada iedzīvotāju 
dzimstība ir daudz mazāka par mirstību, un saglabājoties šādai dzimstības tendencei 
paredzams, ka laika posmā līdz 2018. gadam izglītojamo skaits Riebiņu pamatskolās 
samazināsies par 163 skolēniem jeb 36%. 

 
Prognozējamais izglītojamo skaita samazinājums līdz 2018. gadam 

 
 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

463 437 405 382 375 340 317 300 
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Situācija Riebiņu pamatskolās 2011. gadā 
 

                         Klase 
Skola 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kopā 

Dravnieku 
pamatskola 7 8 9 11 7 10 10 8 15 85 

Galēnu pamatskola 7 8 8 8 8 8 10 9 9 75 
Silajāņu 
pamatskola 6 7 3 5 11 4 7 5 2 50 
Sīļukalna 
pamatskola 5 2 8 2 10 0 7 6 8 48 
Rušonas 
pamatskola 6 6 7 8 12 7 11 12 5 74 

Riebiņu vidusskola 15 10 10 12 14 10 12 23 25 131 

Kopā 46 41 45 46 62 39 57 63 64 463 
 

Prognoze 2018. gadam 
                         Klase 
Skola 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kopā 

Dravnieku 
pamatskola 4 4 4 5 5 5 6 7 8 49 

Galēnu pamatskola 4 3 4 4 5 4 5 7 8 45 
Sīļukalna 
pamatskola 3 2 2 3 3 3 3 5 2 26 
Rušonas 
pamatskola 4 3 4 4 5 4 5 6 6 41 
Silajāņu 
pamatskola 3 2 3 3 3 3 3 6 7 33 

Riebiņu vidusskola 11 9 10 12 13 12 14 15 10 106 

Kopā 28 24 27 32 34 31 37 46 41 300 
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Izglītojamo skaita samazinājums apdraud skolu pastāvēšanu, jo pēc IZM Finanšu 
departamenta izglītības finansēšanas stratēģijas nodaļas izstrādātā modeļa minimālais 
skolēnu skaits novada pamatskolā ir 82. 
 

  
Minimālais 
skolēnu skaits 

Sākumskola novados 53 

Sākumskola pilsētā 68 

Pamatskola novados 82 

Pamatskola pilsēta 104 

Vidusskola novados 106 

Vidusskola pilsētā 134 

IZM prezentācija, 2012. gada janvāris 
 
 
Ir neapstrīdami, ka saglabājoties demogrāfiskajām tendencēm Riebiņu novadā un ņemot 
vērā Izglītības un zinātnes ministrijas ieceres ir jāizvēlas, kā turpmāk attīstīsies novada 
vispārējās izglītības sistēma. Lai saglabātu iespējas Riebiņu novada bērniem iegūt vispārējo 
izglītību savā novadā, iespējami 3 attīstības scenāriji. 
 
1. Status quo scenārijs - novada vispārējās izglītības iestāžu struktūra paliek bez 
izmaiņām, resp. skolas netiek slēgtas un netiek reorganizētas. 

 
Šī scenārija gadījumā nav jāpieņem nepopulāri lēmumi par skolu slēgšanu, kā arī 

nav „jāizjauc” iedibinājusies sistēma un nav jāveic budžeta pārplānošana. Tiek saglabātas 
gan skolotāju, gan arī personāla darba vietas. Bērniem saglabājas iespēja mācīties pēc 
iespējas tuvāk dzīves vietai. 
 Tajā pat laikā saglabājas drauds, ka skolēnu skaita samazinājuma dēļ pārskatāmā 
nākotnē skolas nāksies slēgt tik un tā administratīvā ceļā (IZM pieņemot lēmumu). 
Palielinās draudi veidot apvienotās klases, kā rezultātā pazemināsies izglītības kvalitāte un 
vecāki var izvēlēties savus bērnus sūtīt uz blakus novadu skolām. Šāds scenārijs paredz arī 
to, ka skolas konkurē savā starpā gan skolēnu, gan piesaistāmā fondu finansējuma ziņā. 
Saglabājas arī visu 6 skolu uzturēšanas izdevumi. 
 
 
2. 4-skolu scenārijs - notiek novada vispārējās izglītības iestāžu struktūras 
reorganizācija, kuras gaitā Sīļukalna pamatskola tiek pievienota Galēnu pamatskolai 
un Silajāņu pamatskola pievienota Riebiņu vidusskolai. Abas pievienotās 
pamatskolas kļūst par to skolu filiālēm, kurām tās tiek pievienotas. 

 
Šāda scenārija gadījumā tiek stiprinātas Galēnu pamatskola un Riebiņu vidusskola 

gan skolēnu skaita ziņā, gan finansējuma ziņā. Sīļukalna un Silajāņu skolēniem joprojām 
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tiek saglabāta iespēja iegūt vispārējo izglītību sava novada robežās, bet skolas palielina 
konkurētspēju ar kaimiņu novadu skolām. Šāds scenārijs arī palīdz izvairīties no 
nenovēršamās skolu slēgšanas nākotnē. 

Tajā pat laikā novada deputātiem būs nepieciešams veikt izskaidrošanas darbu 
Sīļukalna un Silajāņu pagastu iedzīvotājiem par situāciju izglītības jomā un uzņemties 
atbildību pieņemt lēmumu. 
 
 
3. 1 skolas scenārijs - notiek novada vispārējās izglītības iestāžu struktūras 
reorganizācija, kuras gaitā Dravnieku, Galēnu, Rušonas, Silajāņu un Sīļukalna 
pamatskolas tiek pievienotas Riebiņu vidusskolai un kļūst par Riebiņu vidusskolas 
filiālēm. 
  
 Trešā scenārija īstenošanas gadījumā nav jāpieņem lēmums par atsevišķu skolu 
slēgšanu, skolas turpina savu darbību, kā līdz šim, bet ar centralizētu administrāciju. Kolīdz 
katra pamatskola pārtop par Riebiņu vidusskolas filiāli, tām nav jāuztraucas par skolēnu 
skaita atbilstību IZM normatīviem. Šajā scenārijā katra atsevišķa skola nekonkurē savā 
starpā un ir vairāk ieinteresētas (spiestas) sadarboties. Tiek atvieglotas Eiropas finanšu 
līdzekļu piesaistes iespējas un projektu administrēšana. Tiek saglabātas skolotāju un 
personāla darba vietas, kā arī bērniem saglabājas iespēja mācīties pēc iespējas tuvāk dzīves 
vietai. Tāpat tiek saglabātas pirmskolas vecuma bērnu grupas pie katras no filiālēm. 
  
Tajā pat laikā šī scenārija īstenošana prasa visaptverošu novada vispārējās izglītības 
sistēmas reorganizāciju un jaunu Riebiņu vidusskolas administrācijas modeli. Tāpat šis 
scenārijs neatrisina mazo skolēnu skaita problēmu klasēs. 
 



3. Stratēģiskās matricas iespējamo scenāriju īstenošanai. 

3.1. Status quo scenārijs 

Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgais Laiks/ 
periods 

Finanšu  
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie 

rādītāji 
Izglītības iestāžu 
ēku un materiāli 
tehniskās bāzes 
renovācija 
 

Galēnu pamatskolas renovācija 
Dravnieku pamatskolas renovācija 
Sīļukalna pamatskolas renovācija 
Silajāņu pamatskolas renovācija 
Riebiņu vidusskolas renovācija 
PII „Sprīdītis” renovācija 
 

Dome, 
izglītības 
iestāde 

2012-2014 ES fondi, 
pašvaldības 
budžets (PB), 
valsts budžets 
(VB) 
 
 

Veikta 6 izglītības 
iestāžu renovācija, 
palielināta 
energoefektivitāte      
 
 

 Visu iestāžu IKT (informācijas komunikāciju 
tehnoloģijas) attīstīšana 
 

Izglītības 
iestāde 

2012-2014 ES fondi, PB, 
NVO, VB 
 

Paaugstināta 
pieejamība IKT 

Pamatskolu 
darbības 
optimizācija 

Sociālā atbalsta, kultūras un izglītības centri 
Jaunu mācību programmu attīstīšana, t.sk. 
bērniem ar dažādiem spēju līmeņiem 
Izglītības piedāvājuma attīstīšana 
Sadarbība savstarpēji 
Sadarbība ar uzņēmējiem, NVO, finanšu 
institūcijām 
 

Dome, 
izglītības 
iestāde 

2012-2014 ES fondi, PB, 
NVO, VB 
 

Uz skolu bāzes 
izveidoti 
daudzfunkcionālie 
centri. 
Izstrādātas un 
licenzētas jaunas 
mācību 
programmas. 
Izveidots efektīvs 
sadarbības 
mehānisms ar 
uzņēmējiem, NVO 
un citām 
institūcijām. 
 

Atbalsts 
pedagogiem 

Kvalifikācijas celšana un sadarbības 
veicināšana 

Dome, 
izglītības 

2012-2014 ES fondi, PB Nodrošināti 
kvalifikācijas 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgais Laiks/ 
periods 

Finanšu  
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie 

rādītāji 
Kvalifikācijas paaugstināšana IKT lietošanas 
jomā 
Kvalifikācijas paaugstināšana iekļaujošās 
izglītības jomā 
 

iestāde celšanas pasākumi 
(kursi, semināri u.c.) 
novada pedagogiem 
 
 

Bērnu un jauniešu 
interešu izglītības 
piedāvājuma un 
nodrošinājuma 
attīstīšana 

Novada talantīgo bērnu (sports, mūzika, 
māksla) atbalstīšana 
 
Mūzikas un mākslas skolas filiāles izveide 
sadarbībā ar Preiļu novadu  
 
 

Dome, 
izglītības 
iestāde 

2012-2014 ES fondi, PB, 
NVO 

Izveidota novada 
talantīgo bērnu 
atbalsta sistēma 
(apbalvojumi, 
stipendijas, pabalsti 
u.c.) 
Izveidota novada 
sporta skola, 
izveidota mūzikas 
un mākslas skolas 
filiāle. 

Mūžizglītības 
sistēmas izveide 

Mūžizglītības pārvaldības modeļa izveide 
Sociālā atbalsta, kultūras un izglītības centri 
Vajadzību novērtējums/piedāvājuma 
izstrāde 

Novada dome 2012-2014 ES fondi, PB, 
NVO, VB 
 

Izveidots novada 
mūžizglītības centrs. 
Veikts novada un 
kaimiņu novadu 
iedzīvotāju 
mūžizglītības 
novērtējums (1x 
gadā). 
Realizētas 
mūžizglītības 
programmas. 
 

Izglītības iestāžu 
materiāli tehniskās 
bāzes atjaunošana 
 

Iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
atjaunošana 
  

Novada dome 2012-2014 ES fondi, PB, 
NVO, VB 
 

Veikta izglītības 
iestādes materiāli 
tehniskās bāzes 
atjaunošana. 
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3.2. 4-skolu scenārijs 

 
Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgais Laiks/ 

periods 
Finanšu  

avoti 
Iznākuma 

rezultatīvie 
rādītāji 

Izglītības iestāžu 
strukturāla   
reorganizācija 
 

Sīļukalna pamatskolas pievienošana Galēnu 
pamatskolai 
Sīļukalna pamatskolas statusa kā Galēnu 
pamatskolas filiāles noteikšana 
Silajāņu pamatskolas pievienošana Riebiņu 
vidusskolai 
Silajāņu pamatskolas statusa kā Riebiņu 
vidusskolas filiāles noteikšana 

Dome, 
izglītības 
iestāde 

2013-2016 ES fondi, 
pašvaldības 
budžets (PB), 
valsts budžets 
(VB) 
 
 

Pabeigta izglītības 
iestāžu strukturāla 
reorganizācija 
2 pamatskolu 
pārveidošana par 
filiālēm 

Izglītības iestāžu 
turpmākās 
darbības 
plānošana un 
nodrošināšana 

Skolu un to filiāļu darbības plānu izstrāde 3 
gadiem, atspoguļojot tajā spēju nodrošināt 
izglītības programmas, nepieciešamos 
resursus un to izmaksas 
Skolu funkciju paplašināšana – kopienas 
sociālā atbalsta, kultūras un izglītības centri 
Jaunu mācību programmu attīstīšana, t.sk. 
bērniem ar dažādiem spēju līmeņiem 
Izglītības piedāvājuma attīstīšana 
Sadarbība savstarpēji 
Sadarbība ar uzņēmējiem, NVO, finanšu 
institūcijām 
Finansējuma piesaistes projektu vienības 
izveide  
 

Izglītības 
iestāde 

2013-2014 ES fondi, PB, 
NVO, VB 
 

4 skolu darbības 
plāni 3 gadiem 
Uz skolu bāzes 
izveidoti 
daudzfunkcionālie 
centri. 
Izstrādātas un 
licencētas jaunas 
mācību 
programmas. 
Izveidots efektīvs 
sadarbības 
mehānisms ar 
uzņēmējiem, NVO 
un citām 
institūcijām. 
 

Izglītības iestāžu 
ēku un materiāli 
tehniskās bāzes 

Pamatskolu, Riebiņu vidusskolas, filiāļu 
renovācija 
 

Dome, 
izglītības 
iestāde 

2013-2014 ES fondi, 
pašvaldības 
budžets (PB), 

Veikta 4 izglītības 
iestāžu un to filiāļu 
renovācija, 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgais Laiks/ 
periods 

Finanšu  
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie 

rādītāji 
renovācija 
 

valsts budžets 
(VB) 

palielināta 
energoefektivitāte  

Izglītības iestāžu 
materiāli tehniskās 
bāzes atjaunošana 
 

Iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
atjaunošana 
  

Novada dome 2013-2014 ES fondi, PB, 
NVO, VB 
 

Veikta izglītības 
iestādes materiāli 
tehniskās bāzes 
atjaunošana. 

Atbalsts 
pedagogiem 

Kvalifikācijas celšana un sadarbības 
veicināšana 
Kvalifikācijas paaugstināšana IKT lietošanas 
jomā 
Kvalifikācijas paaugstināšana iekļaujošās 
izglītības jomā 
 

Dome, 
izglītības 
iestāde 

2013-2014 ES fondi, PB Nodrošināti 
kvalifikācijas 
celšanas pasākumi 
(kursi, semināri u.c.) 
novada pedagogiem 
 
 

Novada iedzīvotāju 
informēšanas 
pasākumi 

Sīļukalna, Silajāņu, Galēnu un Riebiņu 
pagasta iedzīvotāju informēšana par 
strukturālajām reformām 

Dome, 
izglītības 
iestāde 

2013 Pašvaldības 
budžets 

Informēšanas 
pasākumi 4 
pagastos 

 
 

3.3. 1 skolas scenārijs 

 
Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgais Laiks/ 

periods 
Finanšu  

avoti 
Iznākuma 

rezultatīvie 
rādītāji 

Izglītības iestāžu 
strukturāla   
reorganizācija 
 

Sīļukalna, Silajāņu, Dravnieku, Galēnu, 
Rušonas pamatskolu pievienošana Riebiņu 
vidusskolai 
Sīļukalna, Silajāņu, Dravnieku, Galēnu, 
Rušonas pamatskolu statusa kā Riebiņu 
vidusskolas filiāles noteikšana 

Dome, 
izglītības 
iestāde 

2013-2016 ES fondi, 
pašvaldības 
budžets (PB), 
valsts budžets 
(VB) 
 

Pabeigta izglītības 
iestāžu strukturāla 
reorganizācija 
5 pamatskolu 
pārveidošana par 
filiālēm 

Izglītības iestāžu Skolas un tās filiāļu darbības plānu izstrāde Izglītības 2013-2014 ES fondi, PB, 1 skolas darbības 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgais Laiks/ 
periods 

Finanšu  
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie 

rādītāji 
turpmākās 
darbības 
plānošana un 
nodrošināšana 

3 gadiem, atspoguļojot tajā spēju nodrošināt 
izglītības programmas, nepieciešamos 
resursus un to izmaksas 
Skolu funkciju paplašināšana – kopienas 
sociālā atbalsta, kultūras un izglītības centri 
Jaunu mācību programmu attīstīšana, t.sk. 
bērniem ar dažādiem spēju līmeņiem 
Izglītības piedāvājuma attīstīšana 
Sadarbība savstarpēji 
Sadarbība ar uzņēmējiem, NVO, finanšu 
institūcijām 
Finansējuma piesaistes projektu vienības 
izveide  
 

iestāde NVO, VB 
 

plāns 3 gadiem 
Uz skolas un tās 
filiāļu bāzes 
izveidoti 
daudzfunkcionālie 
centri. 
Izstrādātas un 
licencētas jaunas 
mācību 
programmas. 
Izveidots efektīvs 
sadarbības 
mehānisms ar 
uzņēmējiem, NVO 
un citām 
institūcijām. 

Izglītības iestāžu 
ēku un materiāli 
tehniskās bāzes 
renovācija 
 

Riebiņu vidusskolas un tās filiāļu renovācija 
 

Dome, 
izglītības 
iestāde 

2013-2014 ES fondi, 
pašvaldības 
budžets (PB), 
valsts budžets 
(VB) 

Veikta 4 izglītības 
iestāžu un to filiāļu 
renovācija, 
palielināta 
energoefektivitāte  

Izglītības iestāžu 
materiāli tehniskās 
bāzes atjaunošana 
 

Riebiņu vidusskolas un tās filiāļu materiāli 
tehniskās bāzes atjaunošana 
  

Novada dome 2013-2014 ES fondi, PB, 
NVO, VB 
 

Veikta izglītības 
iestādes materiāli 
tehniskās bāzes 
atjaunošana. 

Atbalsts 
pedagogiem 

Kvalifikācijas celšana un sadarbības 
veicināšana 
Kvalifikācijas paaugstināšana IKT lietošanas 
jomā 
Kvalifikācijas paaugstināšana iekļaujošās 
izglītības jomā 
 

Dome, 
izglītības 
iestāde 

2013-2014 ES fondi, PB Nodrošināti 
kvalifikācijas 
celšanas pasākumi 
(kursi, semināri u.c.) 
novada pedagogiem 
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Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgais Laiks/ 
periods 

Finanšu  
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie 

rādītāji 
Novada iedzīvotāju 
informēšanas 
pasākumi 

Riebiņu novada iedzīvotāju informēšana 
par strukturālajām reformām 

Dome, 
izglītības 
iestāde 

2013-2016 Pašvaldības 
budžets 

Informēšanas 
pasākumi 6 
pagastos 

 
 


