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Par priekšlikumiem izstrādātajiem risinājumeim skolu tīklam
Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar reģiona pašvaldībām ir izskatījuši Saeimas
Ilgtspējīgas attīstības komisijas piedāvātos risinājumus skolu tīkla attīstībai Latvijā. Kopumā
priekšlikumi saistībā ar iespējamajiem risinājumiem vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšanai
ir atbalstāmi, tomēr turpipinot darbu pie risinājumu izstrādes aicinām ņemt vērā vietējo pašvaldību
viedokli.
Latgales plānošanas reģions un vietējās pašvaldības uzskata, ka izglītības iestāžu tīkla
optimizāciju valstī var veikt tikai konsultējoties ar pašvaldībām un neiekļaut pašvaldības lēmumu
pieņemšanas procesā ir pieļaujams tikai gadījumos, ja izglītības iestāde ir valsts pakļautībā. Uz
pašvaldības izglītības iestāžu tīkla optimizācijas procesu tādu kārtību attiecināt nedrīkst. Vietējās
pašvaldības nevar atbalstīt priekšlikumu par minimālo prasību kopumu jaunu klašu atvēršanai
aizliedzot pašvaldībai veikt līdzfinansējumu, jo ņemot vērā demogrāfisko situāciju laukos pastāv
izglītības sistēmas iznicināšanas draudi. Tāpat vietējās pašvaldības uzskata, ka ir jāatceļ pašvaldību
savstarpējos norēķinus, jo tie “bremzē” skolu tīkla optimizācijas procesu tuvu pilsētām lauku
teritorijās.
Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas piedāvājums ir izveidot divas klašu grupas: 16.klase un 7-12.klase, un pamatskolu (1-6.klase) tīkla noteikšanu uzticēt pašvaldībām. Norādām, ka
Izglītības likuma 4.pantā ir atrunāts Izglītības obligātums, kur noteikts, ka pamatizglītības iegūšana
ir obligāta un Vispārējās izglītības likumā ir noteikts, ka pamatizglītības programmas tiek īstenotas
9 gadu laikā. Pēc pašvaldību rīcībā esošās informācijas, visbiežāk skolu priekšlaicīgi atstāj 79.klašu skolēni. Lai samazinātu priekšlaicīgi skolu atstājušo skaitu, būtiski ir nodrošināt pilnas
pamatizglītības programmas apgūšanu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, vecāku uzraudzībā. Tāpat
uzskatām, ka skolu dienesta viesnīcas ir ieteicamas vecāko klašu skolēniem (10-12.klase).

Vēršam uzmanību uz to, ka tikai konkrētās pašvaldības dienestu darbinieki pārzina esošo
situāciju un ikdienā spēj risināt nestandarta problēmsituācijas, līdz ar to centralizēta skolu tīkla
pārraudzība nebūs efektīva.
Latgales plānošanas reģions uzskata, ka, lai saglabātu skolas obligātās pamatizglītības
ieguvei tuvāk dzīvesvietai ir nepieciešams īpašs atbalsts (dotācija) pedagogiem, tādā veidā
paaugstinot motivāciju dzīvot un strādāt Latvijas laukos.
Ar cieņu,
Latgales plānošanas reģiona
Attīstības padomes priekšsēdētāja
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