IZGLĪTĪBA 2013. – 2016. gadā
Atskaites periodā novadā notika izglītības iestāžu tīkla izmaiņas. Līdz 2016. gada
septembris novadā funkcionēja 11 pamatskolas, 5 vidusskolas, 2 pirmsskolas izglītības iestādes,
Medumu internātpamatskola, sporta skola, Naujenes jauniešu iniciatīvas un sporta centrs. Ar
2016. gada 1. septembri tika slēgtas Skrudalienas, Tabores un Birznieku pamatskolas, Nīcgales
pamatskola reorganizēta par Nīcgales sākumskolu, bet uz slēgtas Birznieku pamatskolas bāzes
dibināta Laucesas pamatskola. Katru gadu samazinās skolēnu skaits.
Skolēnu skaits (1.-12.kl.)
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No valsts mērķdotācijas līdzekļiem vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai
četru gada laikā tika saņemts EUR 9 048 402, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu darba samaksai – EUR 750 986 un interešu izglītības programmu
īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai – EUR 357 219.

Mācību procesa kvalitatīvai organizēšanai no pašvaldības budžeta 2013. -2015. gados
vidēji tika apmaksātas 48,7 pedagogu likmes. 2016. gadā sakarā ar pedagogu algas likmes
paaugstināšanu un skolu tīkla optimizāciju pedagogu darba likmju skaits ir samazinājies līdz
35,4, t.sk. 19,64 ir pirmsskolas pedagogu likmes.
Pedagogu likmju skaits no pašvaldības finansējuma
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Katru gadu Izglītības pārvalde organizēja mācību priekšmetu olimpiādes, skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu lasījumus, konkursus, skates un konferences. Nodrošināja skolēnu olimpiāžu
uzvarētāju piedalīšanos olimpiādēs valstī.
Labākos sniegumus atskaites periodā olimpiādēs uzrādīja Tabores, Kalupes, Nīcgales,
Lāču, Naujenes pamatskolas, vidusskolu grupā labākās – Sventes, Špoģu, Zemgales, Vaboles
vidusskolas.
2013. gadā Zemgales vidusskolas un Tabores pamatskolas skolēni godalgotās vietas
ieguva valsts vides projektu olimpiādē, bet Sventes vidusskolas skolēni godalgoto vietu valstī
ieguva skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā par pētījumu matemātikā.
2014. gadā Zemgales vidusskolas skolniece Elīna Baranovska ieguva 1. vietu valsts
vides projektu olimpiādē, kā arī saņēma sudraba medaļu starptautiskajā vides projektu
olimpiādē.

Elīna Baranovska ar skolotāju (2014. gads)
2015. gadā Zemgales vidusskolas skolniece Tatjana Lukjanska ieguva 1.vietu valsts
vides projektu olimpiādē.
2016. gadā Naujenes pamatskolas skolniece Vita Kuzmicka ieguva 3.vietu vēstures
valsts olimpiādē.
Tika izdoti gada kalendāri, kuros ievietoti vizuālās mākslas novada olimpiādes
uzvarētāju darbi.
Izglītības pārvalde nodrošināja valsts pārbaudes darbu, tai skaitā centralizēto
eksāmenu organizēšanu novada izglītības iestādēs , sertifikātu saņemšanu un rezultātu
apkopošanu. Visi novada skolu 9. un 12. klašu absolventi sekmīgi kārtoja valsts pārbaudes
darbus.
Novada absolventi labus rezultātus uzrādīja matemātikas, vēstures, ķīmijas , fizikas,
bioloģijas valsts pārbaudes darbos. Skolēnu sniegumi jāuzlabo angļu, latviešu valodā.
Organizētajos mācību gada noslēguma pasākumos tika godināti ar Izglītības pārvaldes
Diplomiem un naudas prēmijām skolēni, kuri bija mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji.
Tika pasniegtas arī novada pašvaldības naudas prēmijas atsevišķi pamat- un vidusskolu grupās,
kuras ieguva 1.-3. vietu olimpiāžu rezultātu kopsavilkumā un interešu izglītībā.
Skolotāju dienā īpaša pateicība tika izteikta skolotājiem, kas ir veltījuši savu darbu
Daugavpils rajona un novada izglītības iestāžu skolēniem 20, 25, 30 un vairāk gadu.
Ar mērķi veicināt direktoru un pedagogu kvalitatīvo izaugsmi, konkurētspējas prasmju
un iemaņu attīstību, kā arī novērtēt pedagogu ieguldīto darbu izglītojamo attīstības dinamikas
sekmēšanā neatkarīgi no viņa sākotnējām spējām un sagatavotības pakāpes, 2016. gadā tika
pieņemts novada domes lēmums par novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un
pedagogu materiālo stimulēšanu un šiem mērķiem pašvaldības budžeta bija paredzēti 15 000
EUR.

Lai gādātu par iedzīvotāju izglītību un sekmētu studējošo intelektuālo spēju attīstību
un tālāk izglītību, kā arī veicinātu nepieciešamo kvalificētu speciālistu piesaisti Daugavpils
novadā, kas ilgtermiņā ir nozīmīgi Daugavpils novada attīstībai studējošiem tiek piešķirtas
stipendijas, 2016.gadā tās piešķirtas 3 topošajiem speciālistiem.
Pedagoga prestižam nepieciešama atbilstoša tālākizglītība, jo iespēja apgūt jaunas
prasmes nostiprina motivāciju strādāt skolā, sakarā ar mācību priekšmetu standartu realizāciju
mācību priekšmetos novada skolotājiem bija organizēti informatīvie, praktiskie, kā arī
izbraukuma semināri un kursi. Pašvaldības budžetā katru gadu šiem mērķiem bija paredzēts
finansiālais atbalsts no 800 līdz 1000 eiro, šos kursus apmeklēja pirmsskolas, sākumskolas
pedagogi, kā arī skolotāji, kuri strādā ar bērniem ar speciālajām vajadzībām, iestāžu vadītāji,
novada pedagogi apmeklēja arī valsts finansētus profesionālās pilnveides kursus.
Katrā novada skolā ik gadu tiek organizēts seminārs, kurā iestāde dalās ar savu labāko
pieredzi mācību priekšmeta mācīšanā. Pedagogiem arī izbraukuma semināri uz citiem
novadiem- Rēzeknes, Krāslavas, Preiļu, Krustpils.

Latviešu valodas skolotāji Naujenes pamatskolā (2015.gads)
Laika posmā no 2013.gada līdz 2016. gadam tika turpināts uzsāktais darbs bērnu ar
funkcionālajiem traucējumiem mācību procesa organizēšanas un integrēšanās sabiedrībā
nodrošināšanai.
Četros gados Daugavpils pedagoģiski medicīniskajā komisijā tika izskatīti un izsniegti
atzinumi 171 izglītojamajam par piemērotāko izglītības programmu un nepieciešamajiem
atbalsta pasākumiem. Izglītības ieguve atbilstoši katra bērna spējām un vajadzībām novada
izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem tika nodrošināta
Medumu
internātpamatskolā un vispārējās izglītības iestādēs. Izglītojamo skaits speciālajā izglītības
iestādē salīdzinot ar 2013. gadu ir palielinājies par 13 izglītojamajiem, jo uzsākta speciālo
izglītības programmu īstenošana latviešu valodā novada bērniem Medumu internātpamatskolā.
Iekļaujošajā izglītībā aptverto bērnu skaits nav samazinājies, šobrīd tie ir 67 bērni, kuri mācās
7 vispārējās izglītības iestādēs pēc speciālajām programmām.
Lai speciālo izglītības programmu īstenotājiestādes sekmīgi realizētu izvirzītos
uzdevumus, šajā laika periodā tika nodrošināta iespēja pārņemt un apgūt novitātes mācību

metodikās (līdzdalība ESF projekta „Izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem atbalsta
sistēmas izveide” īstenošanā; profesionālās pilnveides kursi, jaunu metodisko līdzekļu un
izpētes metodiku iegāde)
Visus četrus gadus tika organizēts skolām projektu konkurss “Kopā būt”, kura mērķi
bija veicināt izglītojamo izpratni par vērtībām, attīstot atbildīgas un iecietīgas savstarpējās
attiecības, līdzdalību savas veselības stiprināšanā, ka arī rast inovatīvas darba formas ar
vecākiem un skolēniem. Atskaites laikā tika atbalstīta projektu īstenošana Birznieku, Kalupes,
Silenes, Randenes, Nīcgales pamatskolās, Salienas, Špoģu, Vaboles, Sventes vidusskolās
No 2014. gada 1. marta uzsākta 3. un 4. klašu skolēnu ēdināšana no pašvaldības
budžeta līdzekļiem, paredzot vienam izglītojamam 0,85 EUR dienā. Katru gadu tika palielināts
klašu skaits, kuru skolēnu ēdināšana pilnīgi tika finansēta no pašvaldības budžeta. Uz 2016.
gadu šo pakalpojumu saņem 5. - 8. klašu skolēni un audzēkņi no piecu gadu vecuma, kuri apgūst
obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei. Pavisam trīs gadu laikā no pašvaldības budžeta
līdzekļiem tika iedalīts 207 633 EUR izglītojamo ēdināšanai.
Jau vairāk kā astoņpadsmit gadus turpinās sadarbība ar Vācijas Republikas
Internacionālās Savienības e.V Ziemeļu nodaļu .
Laika posmā no 2013. gada tika turpināti jau iepriekš uzsāktie sadarbības virzieni :
- īstenotas jauniešu apmaiņas turpinot aktīvu līdzdarbību valstu kultūras un tradīciju
izzināšanā, sniedzot ieguldījumu savstarpējās sapratnes, tolerances veicināšanā un
interkulturālās kompetences stiprināšanā.(2013.gadā Vācija,2015.gadā Latvijā),
- nodrošināta iespēja speciālistu pieredzes apmaiņai, kompetenču pilnveidošanai
(2013.gadā piesaistot ESF līdzekļus Leonardo da Vinci projektā Daugavpils novada izglītības
iestāžu vadītāji , jaunatnes lietu speciālisti apmeklēja Vāciju par kompetenču un prasmju
apgūšanas iespēju nodrošināšanu riska grupas bērniem un jauniešiem , 2014.gadā Vācijas
sadarbības partneri iepazinās ar sociālo prasmju attīstīšanas iespējām jauniešiem Daugavpils
novadā).
- 2014.gadā partneriem abpusēji vienojoties,tika paplašināta sadarbība, kas ļāva
nodrošināt lielāku atbalstu audžuģimenēm. Šajā laika posmā četrām novada audžuģimenēm,
kuru aprūpē ir 23 bērni, bija iespēja apmeklēt Vāciju ar mērķi piedalīties pieredzes apmaiņā,
saliedēties, atjaunot savus iekšējos resursus audžuvecākiem un gūt jaunus iespaidus bērniem.

Ekskursijas laikā Rostokā (2014. gads)
2017.gada 6.janvārī tika noslēgts jauns sadarbības nodomu protokols turpmākajiem
diviem gadiem.
Darbs ar jaunatni Daugavpils novada tiek īstenots kopš 2011.gada, ir izveidota
institucionālā struktūrvienība darbam ar jaunatni, kurā darbojas jaunatnes lietu speciālists un
jaunatnes projektu koordinators. Līdz ar to, 2011.gadā tika izveidota arī Daugavpils novada
jaunatnes politikas stratēģija 2011. – 2017. gadam, kas nosaka galvenās prioritātes darbam ar
jaunatni Daugavpils novadā. Balstoties uz šīm prioritātēm tiek veidoti pasākumi un projektu
konkursi.
No 2013. - 2016.gadam tradicionāli tiek organizētas intelektuālās spēles, kuras vidēji
apmeklē 15 komandas. Spēles notiek visā Daugavpils novada teritorijā, četras reizes gadā.
Katru gadu speciālisti ievieš jauninājumus, lai veicinātu jauniešu interesi par jaunatnes darbu
novadā, kā arī aptvertu lielāku jauniešu skaitu. Tā tika organizēts velomaratons un foto izstāde,
sacensības “Piedzīvojumu taka”, kopā ar orientēšanās klubu “Stiga”, deju meistarklases
2014.gadā. Jauniešu un jaunatnes darbinieku prasmju attīstībai tiek organizētas arī apmācības
un pieredzes apmaiņas braucieni. Pa šo laiku Daugavpils novada jaunatnes darbinieki un
jaunieši ir apmeklējuši Latvijas – Šveices sadarbības programmā tapušos jauniešu centru, tikās
ar biedrības “Ghetto Family” līderi un vadītāju Raimondu Elbakjans, iesaistījās video
apmācībās, ko vadīja studija “3km”, apguva jaunas metodes darbā ar jaunatni pētniecības centrā
“Ilgas”. Lielākais no tradicionāliem pasākumiem Daugavpils novada jaunatnei ir jaunatnes
salidojums, kas jau notiek 7 gadus. Salidojuma norises vietas bija dažādas, tas notika –
Skrudalienas pagastā, Silenes pamatskolā, atpūtas bāzē “Vīrogna”, Medumu pagasta parkā,
atpūtas vietā “Višķi”. Pasākums tiek veidots ar mērķi veicināt Daugavpils novada jauniešu
lietderīgā brīvā laika organizēšanu un prasmju attīstīšanu jauniešos, kā arī rosināt jauniešu
piederības sajūtu Daugavpils novadam. Izvirzītā mērķa sasniegšanai, salidojumā ir iekļautas
sporta aktivitātes un radošie uzdevumi. Pēdējo gadu laikā jauniešu komandas tiek veidotas

jauktas, lai veicinātu jauniešu savstarpējo iepazīšanos, stiprinātu piederības sajūtu un atraisītu
prasmes darboties komandā.
Jauniešu iniciatīvas atbalstīšanai Daugavpils novada dome organizē divus projektu
konkursus – “Uzlabo savu ikdienu” un Daugavpils novada jauniešu brīvā laika organizēšanas
projektu konkurss (nometnes). Četru gadu tika realizēti 22 projekti un 17 nometnes. Pateicoties
projektu konkursam “Uzlabo savu ikdienu” tapa Nīcgales hokeja laukums, atjaunots volejbola
laukums Salienā un Vabolē, iepirkts tūrisma un sporta inventārs, organizēti jauniešu festivāli,
dažādas sporta sacensības. Jaunatnes nometnēs kopumā tika iesaistīti vairāk nekā 250 jaunieši.

Interešu izglītības darbs Daugavpils novadā balstās uz programmu apgūšanu un izpildi
izglītības iestādēs. Ik gadu notiek vidēji 30 kopējās novada aktivitātes, kurās piedalās aptuveni
2 500 skolēni un skolotāji. Gada laikā pasākumi aptver visus interešu izglītības žanrus:
kultūrizglītību, vides izglītību. Novadā nav attīstīta tehniskā jaunrade. Daugavpils novada
Izglītības pārvalde nodrošina Daugavpils novada skolēnu pārstāvniecību Latgales reģiona un
republikas konkursos un pasākumos . Tā ik gadu notiek koru un tautas deju kolektīvu skates,
vokālās mūzikas un mūsdienu dejas konkursi, vismaz trīs konkursi jaunajiem mākslas
talantiem, vides izglītībā tie ir eksperimenti. Naujenes pamatskolas, Vaboles un Špoģu
vidusskolu folkloras kopas katru gadu izcīna tiesības piedalīties Nacionālajā folkloras kopu
salidojumā “Pulkā eimu, pulkā teku”. Skolu tautas deju kolektīvi (apm.10) ik gadu pārstāv
Daugavpils novadu Vislatvijas sadancī “Latvju bērni danci veda”. Mūsu lepnums ir Naujenes
Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris, kurš iegūst pirmās pakāpes Latvijas izglītības
iestāžu orķestru vidū. Interešu izglītības norisēs līdztekus vispārizglītojošām skolām piedalās
arī Medumu internātpamatskolas audzēkņi, pirmsskolas izglītības iestāžu bērni, Naujenes JISC.
Esam iedibinājuši savus pasākumus: Izzinošais pasākums 5.-6.klašu audzēkņiem “Daugavpils
novada Prātnieks”; decembrī norit pasākumi pirmsskolas audzēkņiem u.c.
Pamatprioritāte interešu izglītībā ir nepārtraukts darbs gatavojoties Dziesmu un deju
svētkiem, rūpes par kultūras mantojuma saglabāšanu un tā nodošanu no paaudzes paaudzē.
2015. gada kulminācija bija Daugavpils novada bērnu un jauniešu dalība XI Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. Svētkos piedalījās 366 dalībnieki, no kuriem 328 bija
svētku dalībnieku statuss. Salīdzinoši 2010. gadā Daugavpils novadu pārstāvēja 175 dalībnieki.
Stiprinot bērnu un jauniešu patriotisko audzināšanu, ik gadu novada skolēni piedalās
valsts karoga lentīšu locīšanas pasākumos, zīmējumu konkursā, vidusskolu pašpārvalžu erudītu
konkursā “Par un ap Daugavpils novadu”, kā arī turpinās darbs pie novada izglītības sistēmas
vēstures izpētes, sagatavojot materiālus krājuma “MANA SKOLA” izdošanai. Pirmais krājums
izdots 2013. gadā, bet noslēdzošo krājumu plānojam izdot 2018. gadā, tā godinot mūsu valsti
100. gadadienā.
Šajā laika periodā tika vērsta uzmanība skolu deju pedagogu, mūzikas skolotāju, teātra
pulciņu vadītāju tālākizglītības profesionālās izglītības kursiem, kā arī notika mācības skolu
pašpārvalžu līderiem. 2017. gada pavasarī, sadarbībā ar Kultūras pārvaldi, plānojam kursus
popgrupu vadītājiem.

Katra mācību gada izskaņā tiek izvērtēta skolu aktivitāte un kvalitāte interešu izglītībā.
Vidusskolu un pamatskolu grupā 1.-3. vietu ieguvēji saņem Daugavpils novada Pateicības un
tiek prēmētas, saskaņā ar Nolikumu.
Zemgales vsk.
Vaboles vsk.
Tabores psk.
Špoģu vsk.
Sventes vsk.
Skrudalienas psk.
Silenes psk.
Salienas vsk.
Randenes psk.
Nīcgales psk.
Naujenes psk.
Medumu psk.
Lāču psk.
Kalupes psk.
Birznieku psk.
Biķernieku psk.
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Laikā no 2013.-2016.gadam Daugavpils novada sporta skola (turpmāk-Skola)
izveidojās par stabilu sporta skolu, kurā veiksmīgi darbojas sporta veidu izaugsmes piramīdas,
jauni uz attīstību tendēti treneri, atbilstoši Latvijas likumdošanai izveidots un sakārtots
administratīvai darbs.
Ņemot vērā, skolnieku skaita samazināšanos novadā, Skolas izaugsme ir praktiski
sasniegusi maksimumu. Līdz 2015.gadam izglītojamo skaits katru gadu palielinājās. 2016.gada
audzēkņu skaita samazinājums ir saistīts ar apstākli, ka 2015.gada beigās Skola bija jāatstāj 2
talantīgiem treneriem, kuru aizvietotāji, vēl nav atrasti, līdz ar to pašlaik bez Skolas treniņu
grupas ir Vaboles pagasts.
Treneru sastāvs ir kvalificēts, visiem ir augstākā izglītība sporta jomā. Vidējais
treneru vecums uz pārējo Republikas sporta skolu izceļas ar savu jaunību, tas sastāda 38 gadus.
Lielākos panākumus šajā laika posmā uzrādīja treneru Janas un Dmitrija Hadakovu un
Andreja Andrijanova audzēkņi, tāpat Latvijas čempionu medaļas ir izcīnījuši Gļeba Zujeva,
Jāņa Petrovska un Sergeja Petrakova audzēkņi.

Izaugsme 2013.-2016.gads
Retas ir tās sacensības no kurām Skolas sportisti atgrieztos bez medaļām. Kā
būtiskākais sportisko sasniegumu atskaites punkts katru gadu ir dalība dažādu vecuma grupu
Latvijas čempionātos. Nav bijis neviens gads, kad Skolas audzēkņi nebūtu izcīnījuši medaļas
šajās sacensībās. Veiksmīgākais bija 2015.gads, kad tika izcīnītas 36 medaļas. Skolas darbības
pirmsākumos lielāko medaļu skaitu izcīnīja brīvās cīņas sportisti, tomēr pēdējos 2 gados vairāk
medaļu ir vieglatlētiem, kuri arī ir skaitliski lielākā Skolas nodaļa.
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Izcīnītās godalgas Latvijas čempionātos
Kā otro Skolas sportisko sasniegumu atskaites punktu varētu minēt dalību Latvijas
Jaunatnes Olimpiādēs, kuras notika 2013.un 2015.gadā.
2013.gadā 22 Skolas dalībnieki pārstāvēja Daugavpils novadu un piedalījās 2 sporta
veidos – vieglatlētikā un brīvajā cīņā, kopā izcīnot 5 medaļas – 2 sudraba un 3 bronzas. 4
medaļas izcīnīja cīkstoņi un 1 vieglatlēti.
Izcils starts Skolas sportistiem izdevās 2015.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiādē iegūstot
Daugavpils novadam 13. vietu 86 pilsētu un novadu konkurencē, pēc izcīnīto medaļu skaita (4
zelta 1 sudraba un 3 bronzas godalgas), tika apdzīta gan Jēkabpils gan Rēzeknes pilsētas un
daudzi citi novadi, kuros jau ilgstoši darbojas pat vairākas sporta skolas un klubi, kā arī tiek
kultivēti daudz vairāk sporta veidi nekā Daugavpils novadā. Arī šoreiz galvenie panākumu
kaldinātāji bija brīvās cīņas sportisti (3.attēlā) – 5 godalgas, tanī skaitā visas 4 zelta.

Daugavpils novada komanda pēc brīvās cīņas sacensībām
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē (2015.gads)

Skolas sportisti ir bijuši pārstāvēti arī Latvijas izlasē. Tas ir izdevies 8 vieglatlētiem,
kuri pārstāvēja Latviju Baltijas valstu čempionātos, Eiropas bērnu spēlēs un Eiropas
čempionātā krosā.
Trīs cīkstoņi zem Latvijas karoga ir piedalījušies Eiropas čempionātā brīvajā cīņā
kadetiem.
Liels darbs paveikts skolas paplašināšanās ziņā. Līdz 2013.gadam sporta skolas grupas
bija pieejamas 6 pagastos, tagad iespēja nodarboties ar sportu ir 9 pagastos (4.attēls).
2013.gadā Kalkūnes pagastā ar novada domes deputātu atbalstu tika atvērta boksa
nodaļa.
2014.gadā Silenes pamatskolā darbu uzsāka jauna brīvās cīņas grupa.
2015.gadā bez papildus ieguldījumiem, veiksmīgi pārstrukturējot piešķirtos līdzekļus,
rasta iespēja atvērt 4 jaunas vieglatlētikas sākuma sagatavošanas grupas Salienas, Špoģu
vidusskolās un Lāču, Kalupes pamatskolās. Darbu, kā vieglatlētikas treneri jaunajās grupās veic
šo skolu sporta skolotāji. Diemžēl šajā gadā pārstāja darboties vieglatlētikas grupa Vaboles
pagastā.
2016.gadā tika atvērta jauna brīvās cīņas treniņu grupa Demenes pagastā.

Skolas grupu izvietojums
Skola rīko arī dažādas sacensības vieglatlētikā, brīvajā cīņā un novada skolēnu sporta
spēles. Lielākais skanējums ir Daugavpils novada sporta skolas čempionātam brīvajā cīņā, kurš
pirmo reizi tika organizēts 2015.gadā ar 40 dalībniekiem. 2016.gadā tanī piedalījās jau 90
sportisti no Daugavpils, Daugavpils novada, Krāslavas, Ķekavas un Cēsīm.
2016.gads Skolai paliks arī zīmīgs ar to, ka tai jūlijā palika 5 gadi un tika pasniegtas
pirmās apliecības par Skolas programmu apguvi. Kopumā Skolu 2016.gadā pabeidza 10
audzēkņi un kā pirmais Skolas absolvents ir reģistrēts 2011.gada Eiropas kadetu čempionāta

7.vietas ieguvējs Romāns Gromovojs. Septiņi no desmit absolventiem mācījās Sventes
vidusskolā un trenējās pie trenera Jāņa Petrovska.
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā ir izveidota struktūra un sadarbības
mehānisms bērnu tiesību aizsardzības īstenošanai un ar bērnu tiesību pārkāpumiem saistītu
jautājumu izskatīšanai.
Bāriņtiesas kā aizbildnības un aizgādnības iestādes prioritāri nodrošinot bērnu un aizgādībā
esošo personu tiesības un tiesisko interešu aizsardzību laika posmā no 2013.gada līdz 2016.
gadam ir pieņēmušas 1614 lēmumus. Bāriņtiesas savā darbā īpašu uzmanību pievērš
ģimenēm ar bērniem , sekojot tam vai ģimenes spēj nodrošināt bērnu izaugsmei labvēlīgus
apstākļus. Ja sadarbībā ar sociālā dienesta un citu dienestu speciālistu starpniecību
neizdodas panākt vecāku atbildīgāku attieksmi pret bērnu aprūpi, kā arī, ja ir apdraudēta bērnu
dzīvība , veselība un drošība, konstatēta vardarbība ,bāriņtiesa risina jautājumu par aizgādības
tiesību pārtraukšanu vecākiem. Šajā laika periodā ar bāriņtiesu lēmumu tika pārtrauktas
aizgādības tiesības 175 vecākiem un iesniegtas 104 prasības tiesā par aizgādības tiesību
atņemšanu vecākiem. Par bērniem , kuri palikuši bez vecāku aprūpes un gādības ir pieņemti
307 lēmumi , no šiem lēmumiem 69% lēmumu ir virzīti uz to , lai bērniem tiktu rasta iespēja
augt ģimeniskā vidē. Par 45 bērniem tika pieņemts lēmums , ka adopcija ir bērnu interesēs.
Pašreiz Daugavpils novadā ir 164 bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, no
kuriem 98 ir aizbildnībā, 38 audžuģimenēs, 28 bērnu aprūpes institūcijās. Tiek veltītas visas
pūles , lai rastu iespēju bērniem izaugt ģimeniskā vidē, tādēļ ir tendence bērnu skaistam
aprūpes institūcijās samazināties, bet ir jāņem vērā, ka bērnu aprūpes institūcijās ir ievietoti
arī bērni ar smagiem garīgās un fiziskās veselības traucējumiem un šobrīd nav iespējams rast
citu aprūpes veidu.

Pašvaldība regulāri veic administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti. Saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību , divreiz gadā tiek noskaidrota , kontrolēta
un VIIS sistēmas datu bāzē ievadīta informācija par obligāto izglītības vecumu
sasniegušiem Daugavpils novadā deklarētajiem bērniem , kuri nav reģistrēti nevienā
izglītības iestādē. Ar 2016. gadu uzsākta informācijas aktualizācija par bērniem vecumā no
pieciem gadiem Pašreiz Daugavpils VIIS sistēmā tika aktualizēta informācija par 302
bērniem. Noskaidrojot tika konstatēts, ka pamatā visi bērni ar vecākiem izbraukuši uz

ārzemēm. Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm un citiem dienestiem regulāri
īsteno preventīvus pasākumus , lai samazinātu izglītojamo priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

