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Krāslavas rajona vietējo pašvaldību
darbības izvērtējums
izglītības funkcijas īstenošanā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu viena no vietējo pašvaldību autonomām funkcijām (turpmāk –
funkcija) ir gādāt par iedzīvotāju izglītību.
Pildot funkciju, pašvaldībām jāņem vērā arī Izglītības likumā,
Vispārējās izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Sporta
likumā noteiktā pašvaldību kompetence un saskaņā ar šiem likumiem
izdotie Ministru kabineta noteikumi.
Nolūkā izpētīt, kā tiek pildīta funkcija, Pašvaldību darbības analīzes
un metodoloģijas departamenta darbinieki 2008.gada 17.martā, 9.maijā
un 29.maijā izlases veidā apmeklēja vairākas Krāslavas rajona vietējās
pašvaldības. Izpēte tika veikta Izvaltas pagastā (iedzīvotāju skaits –
orientējoši 850), Kombuļu pagastā (760), Grāveru pagastā (620) Ķepovas
pagastā (300), Bērziņu pagastā (540), Šķaunes pagastā (660), Aulejas
pagastā (720), Skaistas pagastā (770), Kalniešu pagastā (930), Kaplavas
pagastā (800), kur darbinieki iepazinās ar izglītības darba organizāciju,
noskaidroja, kādas iespējas ir iedzīvotājiem iegūt nepieciešamo izglītību
attiecīgā pagasta administratīvās teritorijas izglītības iestādēs, cik izmaksā
izglītības funkcijas īstenošana, kā tiek pildīta Izglītības likumā noteiktā
obligātā prasība par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu
pamatizglītības ieguvei, kā tiek nodrošināti skolēnu pārvadājumi, kādas
raksturīgākās problēmas traucē vai kavē funkcijas izpildi.
Izvaltas pagastā:
 2007./2008. mācību gadā Izvaltas pamatskolā (vietu skaits –
250) mācās 120 skolēni (piepildījums – 48 %);
 skola dibināta pirms 180 gadiem bijušā jezuītu klostera telpās.
Katru gadu notiek skolas telpu remonta un labiekārtošanas
darbi;
 skolā atsevišķās telpās (pirmsskolas klase) organizēta obligātā
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu (26 bērni) sagatavošana
pamatizglītības ieguvei;
 pamatskolā pilnībā nokomplektētas pedagogu štata vietas;
 skolas optimizācija nav paredzēta;
 saskaņā ar Valsts kases pārskatu par pašvaldību pamatbudžeta
izpildi Izvaltas pagasta pašvaldības izdevumi izglītības
funkcijas nodrošināšanai 2007.gadā bija Ls 191460, plānots
izlietot 2008.gadā – Ls 215230 (112 %, salīdzinot ar
2007.gadu);
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 skolēni, kuru dzīvesvieta deklarēta pagasta teritorijā, vidējo
izglītību iegūst Daugavpils un Krāslavas vidusskolās (vai
ģimnāzijās);
 Izvaltas pamatskolā mācās skolēni no Šķeltovas pagasta un
Ūdrīšu pagasta;
 pagasts veic savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem pagasta bērniem
un skolēniem atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija
noteikumu nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” nosacījumiem;
 uz pamatskolu un atpakaļ pagasta teritorijā skolēnus pārvadā
pašvaldības autotransports. Skolēni izmanto arī sabiedriskā
transporta pakalpojumus;
 par sabiedriskā transporta izmantošanu skolēniem tiek
kompensēta braukšanas maksa saskaņā ar Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumu nr.677 „Noteikumi par
pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas
maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos”
nosacījumiem;
 transporta pakalpojumu izmantošanu apgrūtina valsts 2.šķiras
autoceļu sliktais stāvoklis.
Kombuļu pagastā:
 2007./2008.mācību gadā Sauleskalna pamatskolā (vietu skaits –
100) mācās 66 skolēni (piepildījums – 66%);
 katru gadu pamatskolā notiek nepieciešamie remonta darbi;
 skolā atsevišķās telpās organizēta obligātā piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei.
Attiecīgo izglītības programmu apgūst 8 bērni;
 pamatskolā pilnībā nokomplektētas pedagogu štata vietas;
 iespējama pamatskolas optimizācija, izveidojot sākumskolu, jo
skolēnu skaits samazinās, bet pagasta padome šo jautājumu vēl
nav izskatījusi;
 saskaņā ar Valsts kases pārskatu par pašvaldību pamatbudžeta
izpildi Kombuļu pagasta pašvaldības izdevumi izglītības
funkcijas nodrošināšanai 2007.gadā bija Ls 128260, plānots
izlietot 2008.gadā – Ls 133190 (104 %).
 skolēni, kuru dzīvesvieta deklarēta pagasta teritorijā, vidējo
izglītību iegūst Daugavpils un Krāslavas vidusskolās (vai
ģimnāzijās) un Aglonas vidusskolā;
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 dažādu iemeslu dēļ (skolēna vai ģimenes dzīvesvieta deklarēta
pagasta teritorijā, bet faktiski viņi dzīvo citas pašvaldības
administratīvajā teritorijā) atsevišķi vecāki saviem bērniem
izvēlējušies citas pamatskolas – Aulejas pagastā, Aglonas
pagastā, Preiļos, Krāslavā, Daugavpilī;
 pagasts veic savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem pagasta bērniem
un skolēniem atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija
noteikumu nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” nosacījumiem;
 pagasta teritorijā tiek nodrošināts pašvaldības transports
skolēnu pārvadāšanai uz pamatskolu un atpakaļ. Skolēni
izmanto arī sabiedriskā transporta pakalpojumus;
 par sabiedriskā transporta izmantošanu skolēniem tiek
kompensēta braukšanas maksa saskaņā ar Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumu nr.677 „Noteikumi par
pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas
maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos”
nosacījumiem.
Grāveru pagastā:
 2007./2008. mācību gadā Grāveru pamatskolā (vietu skaits –
90) mācās 58 skolēni (piepildījums – 64%);
 skolā atsevišķās telpās organizēta obligātā piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu (9 bērni) sagatavošana pamatizglītības ieguvei;
 pamatskolā pilnībā nokomplektētas pedagogu štata vietas
(strādā 13 pedagogi);
 administratīvi teritoriālās reformas rezultātā paredzēta Grāveru
pagasta iekļaušanās Aglonas novadā. Tad iespējama Grāveru
pagasta pamatskolas optimizācija, izveidojot sākumskolu;
 saskaņā ar Valsts kases pārskatu par pašvaldību pamatbudžeta
izpildi Grāveru pagasta pašvaldības izdevumi izglītības
funkcijas nodrošināšanai 2007.gadā bija Ls 95270, plānots
izlietot 2008.gadā – Ls 141760 (149 %);
 skolēni, kuru dzīvesvieta deklarēta pagasta teritorijā, vidējo
izglītību iegūst Krāslavas vidusskolā (vai ģimnāzijā) un
Aglonas vidusskolā;
 galvenokārt tādēļ, ka vecāki par dzīvesvietu izvēlējušies citu
pagastu, 19 bērni no Grāveru pagasta brauc uz pamatskolām
Aglonas pagastā, Kombuļu pagastā, Aulejas pagastā, Krāslavā,
savukārt 11 citu pagastu bērni apmeklē Grāveru pamatskolu;
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 pagasts veic savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem pagasta bērniem
un skolēniem atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija
noteikumu nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” nosacījumiem;
 skolēni braukšanai mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz
izglītības iestādei un atpakaļ galvenokārt izmanto sabiedrisko
transportu, nepieciešamības gadījumos skolēni tiek pārvadāti ar
pašvaldības autobusu;
 par sabiedriskā transporta izmantošanu skolēniem tiek
kompensēta braukšanas maksa saskaņā ar Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumu nr.677 „Noteikumi par
pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas
maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos”
nosacījumiem.
Ķepovas pagastā:
 atbilstoši likuma „Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un
pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību” nosacījumiem
Ķepovas pagastā notiek pašvaldības finanšu stabilizācijas
process, jo pašvaldībai ir ievērojamas finansiālās problēmas;
 pagastā nav nodibināta neviena izglītības iestāde, jo pagasta
teritorijā ir vismazākais iedzīvotāju skaits (290) ne tikai
Krāslavas rajonā, bet arī viens no vismazākajiem visā Latvijā,
kā rezultātā bērnu skaits ir nepietiekošs izglītības iestāžu
izveidošanai;
 pirmsskolas vecuma un skolas vecuma bērnu skaits ir
nepietiekošs, lai nokomplektētu attiecīgās izglītības iestādes;
 izglītības funkciju pagasta pašvaldība veic, nodrošinot iespējas
pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem apmeklēt izglītības
iestādes, kas izvietotas citu pašvaldību administratīvajās
teritorijās;
 saskaņā ar Valsts kases pārskatu par pašvaldību pamatbudžeta
izpildi Ķepovas pagasta pašvaldības izdevumi izglītības
funkcijas nodrošināšanai 2007.gadā bija Ls 11020, plānots
izlietot 2008.gadā – Ls 18950 (172 %);
 skolēni pārsvarā apmeklē Asūnes pamatskolu un Upmalas
pamatskolu Bērziņu pagastā;
 vidējo izglītību skolēni iegūst Dagdas vidusskolā un Krāslavas
vidusskolā (vai ģimnāzijā);
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 pagasts veic savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem pagasta bērniem
un skolēniem atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija
noteikumu nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” nosacījumiem;
 skolēni braukšanai mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz
izglītības iestādei un atpakaļ izmanto sabiedrisko transportu;
 skolēniem tiek kompensēta braukšanas maksa par sabiedriskā
transporta izmantošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
2.oktobra noteikumu nr.677 „Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos” nosacījumiem.
Bērziņu pagastā:
 2007./2008.mācību gadā Upmalas pamatskolā (vietu skaits –
100) mācās 34 skolēni (piepildījums – 34 %);
 skola izvietota 19.gadsimtā celtā ēkā, kura atjaunota
20.gadsimta sešdesmitajos gados. Skolas ēkai paredzēts
nomainīt logus, kā arī veikt nepieciešamos ikgadējos remonta
darbus;
 lai nodrošinātu obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, tiek izmantoti Svariņu
pagasta sākumskolas pakalpojumi;
 pamatskolas optimizācijas jautājums varētu tikt izskatīts pēc
Dagdas novada izveidošanās, kurā paredzēta Bērziņu pagasta
iekļaušanās;
 pamatskolā pilnībā nokomplektētas pedagogu štata vietas;
 saskaņā ar Valsts kases pārskatu par pašvaldību pamatbudžeta
izpildi Bērziņu pagasta pašvaldības izdevumi izglītības
funkcijas nodrošināšanai 2007.gadā bija Ls 76030, plānots
izlietot 2008.gadā – Ls 88340 (116 %);
 skolēni, kuru dzīvesvieta deklarēta pagasta teritorijā, vidējo
izglītību iegūst Rēzeknes vidusskolā (vai ģimnāzijā),
Daugavpils vidusskolā (ģimnāzijā) un Ezernieku vidusskolā;
 pagasts veic savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem pagasta bērniem
un skolēniem atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija
noteikumu nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” nosacījumiem;
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 pagasta teritorijā tiek nodrošināts pašvaldības transports
skolēnu pārvadāšanai uz pamatskolu un atpakaļ, skolēni
izmanto arī sabiedrisko transportu;
 skolēniem tiek kompensēta braukšanas maksa par sabiedriskā
transporta izmantošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
2.oktobra noteikumu nr.677 „Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos” nosacījumiem.
Šķaunes pagastā:
 2007./2008.mācību gadā Šķaunes pamatskolā (vietu skaits –
250) mācās 61 skolēns (piepildījums – 24%);
 skolas ēka nodota ekspluatācijā 1975.gadā. Katru gadu skolā
veic nepieciešamos remonta darbus;
 skolā organizēta obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu (15
bērni) sagatavošana pamatizglītības ieguvei;
 pamatskolā pilnībā nokomplektētas pedagogu štata vietas. No
13 skolotājiem 3 ir ieguvuši maģistra grādu;
 pamatskolas optimizācijas jautājums varētu tikt izskatīts pēc
Dagdas novada izveidošanās, kurā paredzēta Šķaunes pagasta
iekļaušanās;
 saskaņā ar Valsts kases pārskatu par pašvaldību pamatbudžeta
izpildi Šķaunes pagasta pašvaldības izdevumi izglītības
funkcijas nodrošināšanai 2007.gadā bija Ls 146490, plānots
izlietot 2008.gadā – Ls 143270 (98 %);
 skolēni, kuru dzīvesvieta deklarēta pagasta teritorijā, vidējo
izglītību iegūst galvenokārt Dagdas vidusskolā;
 pagasts veic savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem pagasta bērniem
un skolēniem atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija
noteikumu nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” nosacījumiem;
 pagasta teritorijā tiek nodrošināts pašvaldības transports
skolēnu pārvadāšanai uz pamatskolu un atpakaļ, skolēni
izmanto arī sabiedriskā transporta pakalpojumus;
 skolēniem tiek kompensēta braukšanas maksa par sabiedriskā
transporta izmantošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
2.oktobra noteikumu nr.677 „Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos” nosacījumiem.
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Aulejas pagastā:
 2007./2008.mācību gadā Aulejas pamatskolā (vietu skaits –
200) mācās 62 skolēni (piepildījums – 31%);
 skolā paredzēts veikt ikgadējo kosmētisko remontu;
 atsevišķās telpās skolā organizēta obligātā piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu (10 bērni) sagatavošana pamatizglītības
ieguvei;
 pedagoģiskais personāls nokomplektēts visu pamatskolas
izglītības programmu apgūšanai;
 pamatskolas optimizācijas jautājums varētu tikt izskatīts pēc
2001.gadā izveidotā Krāslavas novada paplašināšanās, kurā
paredzēta Aulejas pagasta iekļaušanās;
 saskaņā ar Valsts kases pārskatu par pašvaldību pamatbudžeta
izpildi Aulejas pagasta pašvaldības izdevumi izglītības
funkcijas nodrošināšanai 2007.gadā bija Ls 125250, plānots
izlietot 2008.gadā – Ls 131140 (105 %);
 skolēni, kuru dzīvesvieta deklarēta pagasta teritorijā, vidējo
izglītību iegūst Daugavpils vidusskolā (vai ģimnāzijā),
Krāslavas vidusskolā (vai ģimnāzijā) un Dagdas vidusskolā;
 pagasts veic savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem pagasta bērniem
un skolēniem atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija
noteikumu nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” nosacījumiem;
 pagasta teritorijā tiek nodrošināts pašvaldības transports
skolēnu pārvadāšanai uz pamatskolu un atpakaļ, skolēni
izmanto arī sabiedriskā transporta pakalpojumus;
 skolēniem tiek kompensēta braukšanas maksa par sabiedriskā
transporta izmantošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
2.oktobra noteikumu nr.677 „Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos” nosacījumiem;
 pamatskolas skolēniem nodrošinātas plašas iespējas piedalīties
ārpusklases nodarbībās;
 paplašinoties Krāslavas novadam, paredzēts, ka tajā iekļausies
10 pagasti. Perspektīvajā novadā esošo valsts 2.šķiras ceļu un
pašvaldību ceļu seguma kvalitāte pašlaik vēl nenodrošina
iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu sasniedzamību
optimālos termiņos.
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Skaistas pagastā:
 2007./2008.mācību gadā Skaistas pamatskolā (vietu skaits –
150) mācās 68 skolēni (piepildījums 45%);
 skola izvietota 1985.gadā būvētā ēkā (bijušā bērnudārza telpās).
2000.gadā veikts skolas kapitālais remonts;
 skolā atsevišķās telpās organizēta obligātā piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei
(attiecīgās programmas grupās mācās vidēji 8 bērni);
 pamatskolā pilnībā nokomplektētas pedagogu štata vietas;
 pamatskolas optimizācija nav paredzēta;
 saskaņā ar Valsts kases pārskatu par pašvaldību pamatbudžeta
izpildi Skaistas pagasta pašvaldības izdevumi izglītības
funkcijas nodrošināšanai 2007.gadā bija Ls 137000, plānots
izlietot 2008.gadā – Ls 157240 (115 %);
 skolēni, kuru dzīvesvieta deklarēta pagasta teritorijā, vidējo
izglītību iegūst Krāslavas vidusskolā (vai ģimnāzijā),
profesionālās ievirzes izglītību – Dagdas un Krāslavas Mūzikas
skolu filiālēs;
 Skaistas pamatskolā mācās skolēni no Krāslavas pilsētas (8
bērni), Kalniešu pagasta (1) un Izvaltas pagasta (1);
 pagasts veic savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem pagasta bērniem
un skolēniem atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija
noteikumu nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” nosacījumiem;
 pagasta teritorijā tiek nodrošināts pašvaldības transports
skolēnu pārvadāšanai uz pamatskolu un atpakaļ, skolēni
izmanto arī sabiedriskā transporta pakalpojumus;
 skolēniem tiek kompensēta braukšanas maksa par sabiedriskā
transporta izmantošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
2.oktobra noteikumu nr.677 „Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos” nosacījumiem.
Kalniešu pagastā:
 2007./2008.mācību gadā Kalniešu pamatskolā (vietu skaits –
120) mācās 66 skolēni (piepildījums 55 %);
 pamatskolā katru gadu tiek veikti nepieciešamie remonta darbi;
 atsevišķās telpās organizēta obligātā piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu (9 bērni) sagatavošana pamatizglītības ieguvei;
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 pamatskolā pilnībā nokomplektētas pedagogu štata vietas;
 pamatskolas optimizācijas jautājums varētu tikt izskatīts pēc
2001.gadā izveidotā Krāslavas novada paplašināšanās, kurā
paredzēta Kalniešu pagasta iekļaušanās;
 saskaņā ar Valsts kases pārskatu par pašvaldību pamatbudžeta
izpildi Kalniešu pagasta pašvaldības izdevumi izglītības
funkcijas nodrošināšanai 2007.gadā bija Ls 145030, plānots
izlietot 2008.gadā – Ls 164000 (113 %);
 skolēni, kuru dzīvesvieta deklarēta pagasta teritorijā, vidējo
izglītību iegūst Krāslavas vidusskolā (vai ģimnāzijā) un
Daugavpils vidusskolā (vai ģimnāzijā);
 pagasts veic savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem pagasta bērniem
un skolēniem atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija
noteikumu nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” nosacījumiem;
 pagasta teritorijā tiek nodrošināts pašvaldības transports
skolēnu pārvadāšanai uz pamatskolu un atpakaļ, skolēni
izmanto arī sabiedriskā transporta pakalpojumus;
 skolēniem tiek kompensēta braukšanas maksa par sabiedriskā
transporta izmantošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
2.oktobra noteikumu nr.677 „Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos” nosacījumiem.
Kaplavas pagastā:
 nav nodibināta neviena izglītības iestāde;
 skolēni pārsvarā apmeklē Krāslavas pamatskolu (latviešu
plūsmā – 5 bērni; krievu plūsmā – 39), Krāslavas poļu
pamatskolu – 6 bērni un Krāslavas vidusskolu (ģimnāziju) – 1
bērns;
 vidējo izglītību 19 skolēni iegūst Dagdas vidusskolā un
Krāslavas vidusskolā (vai ģimnāzijā);
 pagasts veic savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem pagasta bērniem
un skolēniem atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija
noteikumu nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” nosacījumiem;
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 mācību gada laikā pagasts nodrošina iespējas bērniem un
skolēniem apmeklēt izglītības iestādes citu pašvaldību
administratīvajās teritorijās (noslēgts līgums ar „Daugavpils
autobusu parku”);
 skolēniem tiek kompensēta braukšanas maksa par sabiedriskā
transporta izmantošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
2.oktobra noteikumu nr.677 „Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos” nosacījumiem.
SECINĀJUMI:
1.Visos minētajos pagastos (izņemot Ķepovas pagastu un Kaplavas
pagastu) ir nodrošinātas iespējas iegūt pamatizglītību.
2. Ņemot vērā finansiālās iespējas, pašvaldības kompensē pamatskolu
pedagogiem dažādus, ar viņu profesionālo darbību saistītus, izdevumus,
piemēram, apmaksā pedagogu mācības un kvalifikācijas paaugstināšanas
kursus, kompensē transporta izdevumus u.c.
3. Pagastu administratīvās teritorijas ir salīdzinoši nelielas, tajās dzīvo
maz iedzīvotāju, ir nepietiekošs skolēnu skaits, tāpēc nav attīstīta
nepieciešamā infrastruktūra vidusskolas un cita veida izglītības iegūšanai.
Šo izglītību skolēni, kuru dzīvesvieta deklarēta konkrētā pagasta
teritorijā, iegūst citas pašvaldības administratīvajās teritorijās izvietotajās
izglītības iestādēs, par ko pagasti veic savstarpējos norēķinus un
kompensē braukšanas maksu par sabiedriskā transporta izmantošanu, lai
nokļūtu izvēlētajā izglītības iestādē.
4. No minētajām desmit pagastu pašvaldībām 6 paredzējušas iekļauties
2001.gadā izveidotajā Krāslavas novadā, 3 – Dagdas novadā, bet Aglonas
novadā paredzēta Grāveru pagasta iekļaušanās. Novados būs attīstīta
nepieciešamā infrastruktūru izglītības autonomās funkcijas īstenošanai,
lai tādējādi radītu iespējas skolēniem saņemt viņu vēlmēm atbilstošu
izglītību deklarētajā dzīvesvietā.
5. Pēc novadu izveidošanās (paplašināšanās) attiecīgā novada domes sēdē
varētu tikt izskatīti jautājumi par novada administratīvajā teritorijā esošā
skolu tīkla optimizāciju, ievērojot iedzīvotāju vēlmes pamatskolas
(sākumskolas) saglabāt pēc iespējas tuvāk skolēnu dzīvesvietai.
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