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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada  27.aprīlī                                                Nr. 204 

                       (protokols Nr.10,  34.§.) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības izglītības nozares attīstības stratēģijas 2023. – 2028. gadam 

izstrādi 

 

Pamatojoties uz Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam 

(apstiprināta ar Smiltenes novada pašvaldības domes (turpmāk – Dome) 2022.gada 26.janvāra 

lēmumu Nr.2, 2.§.) 2.4. nodaļā minēto hierarhiju pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādē, ka attīstības programmai atbilstoši tiek izstrādāti nozaru plānošanas dokumenti un iestāžu 

rīcības plāni, ņemot vērā Domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

2022.gada 19. aprīļa atzinumu (sēdes protokols Nr.4) un atklāti balsojot ar 10 balsīm "PAR" - 

(Edgars Avotiņš, Dainis Aļeksējevs, Andris Abrāmovs, Inga Ērgle, Toms Markss, Otārs Putrālis, 

Ainārs Mežulis, Ervīns Labanovskis, Jānis Āboliņš, Astrīda Harju), "PRET" – nav, "ATTURAS”– 

nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome  

 

NOLEMJ: 

1. Saskaņot Smiltenes novada pašvaldības izglītības nozares attīstības stratēģijas 2023. – 2028. 

gadam (turpmāk – Stratēģija) izstrādes uzsākšanu. 

2. Izstrādes vadītāju noteikt darba grupā. 

3. Apstiprināt Stratēģijas darba uzdevumu (pielikumā).  

4. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                           E.Avotiņš 
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1.PIELIKUMS 

Smiltenes novada pašvaldības domes  

27.04.2022. lēmumam Nr.204 

                      (protokols Nr.10,  34.§.) 

Smiltenes novada pašvaldības izglītības nozares attīstības stratēģijas 2023. – 2028. gadam 

izstrādes pamatojums un darba uzdevums 

 

Lai Smiltenes novada pašvaldībā nodrošinātu efektīvu, ilgtspējīgu, kvalitātē un vienlīdzības 

principos balstītu izglītības attīstību, ņemot vērā Izglītības likumā noteikto, ka pašvaldība ir atbildīga 

par izglītības attīstības stratēģijas izstrādi, kā arī sniedz atbalstu izglītības iestāžu darbības kvalitātes 

nodrošināšanai, apkopo un analizē informāciju par izglītības (izņemot augstāko izglītību) kvalitāti 

savā teritorijā (Izglītības likums, 17. pants), ir nepieciešams izstrādāt visaptverošu vidēja termiņa 

nozares attīstības plānošanas dokumentu “SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS 

NOZARES ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2023.-2028. GADAM”, kas ietvertu sekojošas saturiskās 

komponentes: 

 

I DAĻA: ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS, t.sk.:  

 

1) Izglītības nozares kopējais raksturojums, t.sk. apskats par nozares būtiskajiem raksturojošajiem 

elementiem, ieskats nozares pārvaldībā, esošo sadarbību raksturojums, kā arī metodiskā darba 

nodrošinājuma apskats novadā; 

2) Izglītojamo skaita tendences pēdējo 3 gadu laikā (t.sk. dalījumā pa izglītības posmiem un 

izglītības iestāžu līmenī) vispārējās izglītības iestādēs (t.sk. novadā deklarēto un nedeklarēto 

izglītojamo proporcijas);  

3) Demogrāfijas tendenču analīze un nākotnes prognozes novadā; 

4) Esošo izglītības iestāžu un izglītības pakalpojumu pārklājuma analīze novadā, t.sk.: 

a) kontekstā ar novada teritorijā esošo izglītības nozares infrastruktūras apskatu,  

b) kontekstā ar robežojošo novadu izglītības pakalpojumiem, 

c) izglītības programmu piedāvājuma apskats, 

d) iekļaujošas un speciālās izglītības nodrošinājums, 

e) dažādas izglītības apguves formas (tālmācība, izglītība ģimenē u.c.); 

5) Izglītojamo sasniegumi – centralizēto eksāmenu rezultātu analīze, kā arī izglītojamo dalība un 

sasniegumi olimpiādēs un konkursos; 

6) Pedagoģiskā personāla nodrošinājums (t.sk. vecuma struktūra, profesionālā kvalifikācija, 

kapacitāte, vakances, esošais motivācijas modelis, atbalsta personāla un karjeras izglītības 

speciālistu nodrošinājums); 

7) Citu resursu (finansējums, infrastruktūra un materiāltehniskā bāze, piem., tehnoloģiju 

nodrošinājums, mācību kabinetu nodrošinājums u.c.) apskats; 

8) Interešu un profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumu apskats un vajadzību analīze; 

9) Profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības pakalpojumu apskats un vajadzību analīze. 

 

II DAĻA: STRATĒĢISKĀ UN RĪCĪBU DAĻA, t.sk.: 

 

1) Izglītības nozarē iesaistīto pušu gaidas un vajadzības, būtiskākie izaicinājumi un nepieciešamās 

rīcības – kā kopsavilkums I DAĻAS izvērtējumam; 

2) Izglītības nozares ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi – vīzija, virsmērķis, ilgtermiņa attīstības 

prioritātes; 

3) Izglītības nozares attīstības plānošanas sasaiste ar Eiropas Savienības, nacionāla un reģionāla 

līmeņa politikas plānošanas dokumentiem; 



4) Rīcības plāns vidēja termiņa politikas īstenošanai – vidēja termiņa prioritātes jeb rīcības virzieni, 

uzdevumi, īstenošanas periods, atbildīgās iestādes, iesaistītās puses, indikatīvs finansējuma 

apmērs, finansējuma avoti; 

5) Izglītības iestāžu tīkla attīstības potenciāls un vīzija; 

6) Izglītības nozares attīstību raksturojošie rezultatīvie rādītāji, to sasniedzamie rezultāti un datu 

avoti; 

7) Vidēja termiņa izglītības nozares attīstības plānošanas dokumenta īstenošanas, uzraudzības un 

aktualizēšanas kārtība. 

 

Kopīgais stratēģijas izstrādes termiņš ir 8 mēneši no lēmuma stāšanās spēkā dienas, paredzot 

sekojošus starpziņojumus: 

 
N.p.k. Darba posms Starpziņojumu termiņi 

1. Darba uzsākšana un plānošana 1 mēneša laikā no Domes lēmuma par 

Izglītības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

2. Esošās situācijas izvērtējums 3 mēnešu laikā no Domes lēmuma par 

Izglītības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

3. Stratēģiskā un rīcību daļa 6 mēnešu laikā no Domes lēmuma par 

Izglītības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

4. Gala ziņojuma saskaņošanas un 

apstiprināšanas posms 

7 mēnešu laikā no Domes lēmuma par 

Izglītības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

5. 8 mēnešu laikā no Domes lēmuma par 

Izglītības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

 

Domes priekšsēdētājs                                           E.Avotiņš 

 


