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IEVADS 

„Izglītības attīstības plāns Smiltenes novadā /2015 – 2020/” (turpmāk IAP plāns) ir plānošanas dokuments, 
kura mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, daudzveidīgu un labi pārvaldītu formālo un neformālo izglītību kā 
novada ilgtspējības veicinātāju un attīstītāju. Plānošanas dokumenta uzdevumi ir: 1) precīzi atainot 
pašreizējo izglītības sistēmas situāciju: izglītības resursus, procesus un rezultāta kvalitāti; 2) izvirzīt 
attīstības prioritātes 2015.-2020.gadam; 3) plānot resursus un izpildi. 
 

1. VISPĀRĪGS SMILTENES NOVADA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS 

2017./2018.m.g Smiltenes novadā ir 2 pirmsskolas izglītības iestādes: 

1) Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde, kura realizē 3 programmas (Pirmsskolas izglītības 

programma, speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, 

speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem); 

2) Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”, kura realizē pirmsskolas izglītības 

programmu; 

 

 Un 7 vispārizglītojošas izglītības iestādes: 
1) Launkalnes sākumskola, kura realizē 3 programmas (pirmsskolas, pamatizglītības 1.posma 1.-

4.klasēm un speciālās pamatizglītības 1.posma 1.-4.klasēm); 
2) Bilskas pamatskola, kura realizē 2 programmas (pirmsskolas un pamatozglītības); 
3) Blomes pamatskola, kura realizē 3 programmas (pirmsskolas, pamatizglītības un speciālās 

pamatizglītības izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem); 
4) Grundzāle pamatskola, kura realizē 3 programmas (pirmsskolas, pamatizglītības un speciālās 

pamatizglītības izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem); 
5) Palsmanes pamatskola, kura realizē 3 programmas (pamatizglītības, speciālās pamatizglītības 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar valodas 
traucējumiem); 

6) Variņu pamatskola, kura realizē 3 programmas (pirmsskolas, pamatizglītības, speciālās 
pamatizglītības izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem); 

7) Smiltenes vidusskola, kura realizē 4 programmas (pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena un vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena). 

 
Tāpat Smiltenes novadā ir 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes: 

1) Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skola, kura realizē 7 programmas (basketbols, BMX, 
riteņbraukšana, futbols, orientēšanās sports, vieglatlētika un volejbols); 

2) Smiltenes Mākslas skola, kura realizē 1 programmu (vizuāli plastiskā māksla); 
3) Smiltenes Mūzikas skola, kura realizē 15 programmas (kora klase, klavierspēle, vijoļspēle, 

akordeona spēle, kokles spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, mežraga spēle, saksafona spēle, 
trompetes spēle, tenora spēle, tubas spēle, ģitāras spēle, eifonija spēle un sitaminstrumentu 
spēle). 

 

Smiltenes novadā darbojas arī Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs, kurā var apgūt tautas 

dejas, zīmēšanu, basketbolu, rokdarbus, floristiku, programmēšanu, kokapstrādi, LEGO konstruēšanu, 

florbolu, mūsdienu dejas, kā arī piedalīties koros, folkloras kopās, ansambļos, teātra pulciņā u.c. interešu 

nodarbībās. 

Smiltenes novadā atrodas divas valsts pakļautībā esošas iestādes (Palsmanes internātpamatskola un 

Smiltenes tehnikums) un privātās augstskolas Baltijas Starptautiskās akadēmijas filiāle.  
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2. SMILTENES NOVADA IAP 2015. – 2020. GADAM ĪSTENOŠANAS PROGRESS 

Izvērtējot esošo novada ekonomisko stāvokli un veicot diskusijas ar LR IZM pārstāvjiem un novada 

sabiedrību, ir nolemts arī turpmāk saglabāt visas esošās Smiltenes novada izglītības iestādes. 

 

2.1. Izglītojamo skaits 

Izglītojamo skaits Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās 2017./2018.mācību gadā ir 1959 (skatīt 

1.tabulu), kur salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu ir audzis par 46 audzēkņiem, kur vislielākais 

pieaugums ir Smiltenes vidusskolas pirmsskolas izglītības posmā (par 45 audzēkņiem). Tāpat izglītojamo 

pieaugums ir Smiltenes vidusskolas vispārējās izglītības posmā (par 5), Palsmanes pamatskolā (par 14), 

Grundzāles pamatskolā (par 8), Bilskas pamatskolā (par 8). Savukārt izglītojamo samazinājums ir Blomes 

pamatskolā (par 9), Launkalnes sākumskolā (par 6), Variņu pamatskolā (par 4), Palsmanes pirmsskolas 

izglītības iestādē (par 8) un Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” (par 7). 

1.tabula. Izglītojamo skaits Smiltenes novadā 2017./18.mācību gadā 

 

Salīdzinājumā ar izglītojamo skaitu valstī kopumā uz 2017.gada 1.septembri (skatīt 2.tabulu) Smiltenes 

novada pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 0.72% no visiem Latvijas pirmsskolniekiem, 1.klases 

apmeklēja 0.62% no visiem Latvijas pirmklasniekiem, 1.-12.klasēs mācījās 0.60% no visiem Latvijas 

izglītojamajiem, 10.-12.klasēs mācījās 0.35% no visiem Latvijas vispārizglītojošo skolu vidusskolēniem, un 

skolu skaits Smiltenes novadā sastādīja 0.90% no visām Latvijas vispārizglītojošām izglītības iestādēm. 

2.tabula. Smiltenes novada izglītojamo skaita salīdzinājums ar valsts rādītājiem (pēc LR IZM datiem) 
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Pēc Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļas datiem kā labu tendenci nākotnes izglītībai var 

uzskatīt jaundzimušo skaita pieaugumu Smiltenes novadā kopumā, ko var redzēt 3.tabulā. 

3.tabula. Jaundzimušo skaits Smiltenes novada pagastos 

 

 

2.2. Pašvaldības finansējums 

Pēc Finanšu nodaļas datiem 2017.gadā Smiltenes novada pašvaldības finansējums vispārizglītojošām 

skolām (skatīt 4.tabulu) veidoja 1822582,00 EUR, kas ietver personāla un pedagogu atalgojumus ar 

nodokļiem (~50%), remontdarbu izmaksas (~10%), dažāda veida pakalpojumus (~ 20%), inventāra iegādi 

(~6%), kurināmo / degvielu (~3%), remontmateriālus (~5%), mācību līdzekļus (~ 3%), bibliotēkas krājumus 

(~3%). 

4.tabula. Smiltenes novada pašvaldības finansējums vispārizglītojošām izglītības iestādēm 2017.gadā 

 

2017.gadā vislielākās izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī bija Launkalnes sākumskolas pirmā līmeņa 

pamatizglītības programmā (196.15 EUR). Savukārt vismazākās izmaksas mēnesī bija uz vienu Blomes 

pamatskolas pirmsskolas izglītības audzēkni (53.12 EUR). Procentuāli vislielākais pašvaldības finansējums 

(skatīt 1.diagrammu) tiek atvēlēts Smiltenes pilsētas izglītības iestādēm: Smiltenes vidusskolai (38.61% jeb 

703770 EUR) un Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis” (17.96% jeb 327384 EUR). Pagastu 

izglītības iestādēm 2017.gadā tika piešķirts 43.43% no kopējā izglītībai paredzētā pašvaldības finansējuma.  
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1.diagramma. 2017.gada pašvaldības finansējuma vispārizglītojošām skolām procentuālais sadalījums 

2018.gadā paredzētais Smiltenes novada pašvaldības finansējums izglītības iestādēm (skatīt 5.tabulu) ir 

pieaudzis par 625812.78 EUR, kur 52.04% no izmaksām ir paredzēti personāla un pedagogu atalgojumam 

ar nodokļiem, 22.07% - dažāda veida pakalpojumiem (remontdarbiem, IT pakalpojumiem, sakaru un 

komunālajiem pakalpojumiem). 

5.tabula. Smiltenes novada pašvaldības finansējums vispārizglītojošām izglītības iestādēm 2018.gadā 

 

Papildus uzskaitītajiem izdevumiem pašvaldība ik gadu iegulda nozīmīgu finansējumu izglītojamo 

pārvadājumiem novada ietvaros. Piemēram, 2016.gadā pārvadājumiem kopā tika izlietoti 126517.00 EUR. 

 

2.3. Savstarpējie norēķini ar citiem novadiem 

Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās mācās 124 skolēni no citiem novadiem un pilsētām, par ko 

Smiltenes novada pašvaldība saņem finansējumu no savstarpējiem norēķiniem. Savukārt Smiltenes novada 

pašvaldība 2017./18.mācību gadā veica maksājumus citiem novadiem par 121 skolēnu, kuri izvēlējušies 

mācības citu novadu un pilsētu skolās vai kurus vecāki deklarējuši citos novados (skatīt 6.tabulu): 

38%

18%
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7%

7%

6%
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6.tabula. Smiltenes novada izglītojamie, kuri dodas uz citiem novadiem un kuriem tiek piemēroti savstarpējie norēķini 

  

 

2.4. Rezultāti valsts pārbades darbos 

Kā viens no svarīgiem izglītības kvalitātes rādītājiem bieži tiek minēts rezultāti valsts pārbaudes darbos. Pēc 

Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes datiem 2017.gadā Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu 

9.klašu absolventi novadā sasniedza vidējo vērtējumu 63.58%, kas ir mazāks par valsts vidējo vērtējumu 

65.02% (skatīt 7.tabulu). Visaugstākos rezultātus kopumā sasniedza Grundzāles pamatskolas 9.klašu 

absolventi (72.77%), bet viszemākos rezultātus – Blomes pamatskolas 9.klašu absolventi (58.50%). Jāņem 

vērā, ka Blomes pamatskolā 2016./17.m.g. no 79 izglītojamajiem 17 apgūst speciālās izglītības programmu. 

7.tabula. Valsts pārbaudes darbu rezultāti Smiltenes novada skolu 9.klašu skolēniem 2017.gadā 

 

Smiltenes vidusskolas 12.klašu absolventi 2017.gada centralizētajos eksāmenos kopumā uzrādīja labākus 

rezultātus (58.05%) nekā valstī vidēji (54.04%) un valstī vidusskolās vidēji (57.65%) (skatīt 8.tabulu).  
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8.tabula. Valsts centralizēto eksāmenu rezultāti Smiltenes vidusskolas 12.klašu skolēniem 2017.gadā 

 

 

2.5. Mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 

Skolēniem ir plašas iespējas piedalīties dažādās novada, reģiona un valsts mēroga olimpiādēs un konkursos. 

Novada līmenī skolēniem ir iespēja piedalīties sekojošās olimpiādēs un konkursos: mūzikā (2.-4.klasēm), 

pāru zinībās (2.klasēm), dabaszinībās (4.klasēm), datorikā (5.-7.klasēm), mājturībā (6.-7.klasēm), Latvijas un 

novada vēsturē (6.-7.klasēm), fizikā (8.klasēm), vizuālā mākslā (5.-12.klasēm), latviešu valodā un literatūrā 

(5.-7.klasēm), bioloģijā (8.klasēm), angļu valodā (6. un 8.klasēm).  

Reģionālā līmenī  skolēni var piedalīties olimpiādēs un konkursos: latviešu valodā (3.klasēm), matemātikā 

(3.klasēm un 5.-12.klasēm), ģeogrāfijā (8.klasēm), mūzikā (5.-12.klasēm), galvas rēķinos (1.-12.klasēm), 

pirmās palīdzības sniegšanā (8.-12.klasēm), skatuves runas un mazo formu uzdevumos (1.-12.klasēm). 

Valsts līmenī var piedalīties tikai uzaicinātie skolēni 9.-12.klašu grupā sekojošās olimpiādēs: vācu valodā, 

bioloģijā, angļu valodā, vēsturē, latviešu valodā un literatūrā, programmēšanā, fizikā, ekonomikā, 

mājturībā, matemātikā, ķīmijā, krievu valodā un ģeogrāfijā. 

Atzīstami ir tas, ka ik gadu katrā no skolām pieaug panākumus guvušo skolēnu skaits (skatīt 9.tabulu). 

9.tabula. Smiltenes novada skolēnu dalība novada, reģiona un valsts mēroga olimpiādēs un konkursos 
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2.6. Profesionālās ievirzes un interešu izglītība 

Ja vispārizglītojošās skolās kopā uz 2017.gada 1.septembri mācījās 1280 skolēni, tad profesionālās ievirzes 

izglītības iestādes (Smiltenes Mākslas skolā, Smiltenes Mūzikas skolā, Smiltenes bērnu un jaunatnes Sporta 

skolā) un Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā (BJIIC) – 1370 skolēni, kas norāda to, ka 

skolēni apmeklē vairākas programmas un pulciņus. 

Pēc Smiltenes novada domes Finanšu nodaļas datiem 2017.gadā no Smiltenes novada pašvaldības budžeta 

izmaksas (skatīt 10.tabulu) uz vienu audzēkni mēnesī Mūzikas skolā sastādīja 41 EUR, Mākslas skolā – 29 

EUR, Bērnu un jaunatnes sporta skolā (BJSS) – 45 EUR un BJIIC – 3 EUR. 

2017.gada 30.augustā ar Smiltenes novada domes lēmumu tika apstiprinātas jaunas līdzfinansējuma 

maksas: Mūzikas skolā – 14 EUR mēnesī, Mākslas skolā – 7 EUR mēnesī, BJSS – 5 EUR mēnesī un BJIIC – 9 

EUR gadā. Ir noteikts, ka no līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo 

izglītojamos, ja:  

1) izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes vai ģimenes, kurai ar attiecīgās pašvaldības institūcijas 

lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;  

2) izglītojamajam noteikta invaliditāte;  

3) par izglītojamā īpašiem sasniegumiem, pamatojoties uz izglītības iestādes koleģiālās institūcijas 

(pedagoģiskās padomes) lēmumu. 

Ja izglītības programmu apgūst divi bērni no vienas ģimenes, tad vecāki par otro bērnu maksā 50% no 

noteiktās līdzfinansējuma maksas. 

10.tabula. Smiltenes novada profesionālās ievirzes iestāžu 2017.gada ieņēmumi un izdevumi 

 

Smiltnes novada Bērnu un jaunatnes Interešu centrā 2017./18.mācību gadā interešu pulciņiem tika 

apmaksātas 238 stundas, no kurām 69 stundas jeb 29% no kopējo stundu skaita notika pagastu skolu 

telpās. Šim skaitlim ir tendence samazināties, ko parāda Izglītības pārvaldes informācija, kas atspoguļota 

11.tabulā. 

11.tabula. Smiltenes novada pagasta skolu skolēnu dalība interešu izglītībā. 
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3. RĪCĪBAS PLĀNA MĒRĶI 

Pamatojoties uz apkopotajiem datiem,  valts Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, 

Smiltenes novada Izglītības attīstības plānu 2015.-2020.gadā un LR normatīvajiem dokumentiem, 2018.-

2020.gadam tiek noteikti sekojoši mērķi: 

1. Kvalitatīvas izglītības pieejamība; 

2. Lietderīga materiālo resursu un cilvēkresursu noslodze; 

3. Izglītības iestāžu mūsdienīgas un pieejamas infrastruktūras attīstība; 

4. Vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības mācību kvalitātes nodrošinājums; 

5. Mūsdienīgas, inovatīvas, kvalitatīvas, daudzveidīgas interešu un profesionālās ievirzes izglītības 

pieejamība; 

6. Mūžizglītības piedāvājuma attīstība ikvienam iedzīvotājam; 

7. Darba ar jauniešiem pilnveide pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai; 

8. Efektīva izglītības resursu un procesu vadība. 

Katram mērķim (skatīt Pielikumā) ir noteikti veicamie uzdevumi un pasākumi, sasniedzamie kvalitatīvie un 

kvantitatīvie rādītāji, iespējamais finansējums, atbildīgie un termiņi. 

4. UZRAUDZĪBAS UN ĪSTENOŠANAS SISTĒMA 

Smiltenes novada IAP plāns paredz uzraudzības un īstenošanas sistēmu, kur par Smiltenes novada izglītības 
attīstības plāna pamatrādītāju datu apkopošanu un analīzi ir atbildīga Smiltenes novada domes Izglītības 
pārvalde, kura izvērtēto rādītāju rezultātus iekļauj ikgadējā pārskatā un rosina Plāna izmaiņas, ievērojot 
norises novadā un saistībā ar valsts lēmumiem un situāciju. 

→ Uzraudzības sistēmas uzdevums ir nodrošināt sekmīgu attīstības plāna īstenošanu, kontroli un 

analīzi.  

→ Par Smiltenes novada Izglītības attīstības plāna vispārējo ieviešanu, uzraudzību, novērtēšanu un 

pārskatīšanu atbildīga ir Smiltenes novada dome.  

→ Plāna ieviešanas uzraudzības procesā piedalās Plānā norādītās par aktivitāšu izpildi atbildīgās 

pašvaldības struktūrvienības un institūcijas.  

→ Koordinēšanas darbu visu uzdevumu īstenošanā, ko paredz Plāns, ir jāveic Smiltenes novada domes 

Izglītības pārvaldei.  

→ Attīstības plāna aktualizāciju ieteicams veikt katru gadu, pārskatot to statusu, iekļaujot aktuālus 

datus, jaunas rīcības un projektu idejas, kas atbilst plānā noteiktajiem uzdevumiem.  

→ Attīstības plāns tiks vērtēts gan pēc plānā paredzēto aktivitāšu izpildes, gan arī noteiktajiem 

indikatoriem prioritāšu un mērķu īstenošanai.  

→ Atskaiti par Plāna īstenošanu izskata Izglītības, kultūras un sporta komitejā.  

→ Nepieciešamības gadījumā Attīstības plāns ir jāaktualizē, to mainot vai papildinot ar jauniem 

projektiem vai aktivitātēm.  

→ Attīstības plāna izpildes novērtēšanai tiek izmantoti kvantitatīvie, kvalitatīvie un rezultatīvie kritēriji. 

4.1. KVANTITATĪVIE KRITĒRIJI: 
1) vispārizglītojošo skolu izglītības programmu skaits, kurās ir noteikta mācību priekšmeta padziļināta 
apmācība;  
2) rādītāji par skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos 9. klasē;  
3) rādītāji par skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos 12. klasē;  
4) citu novadu bērni Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās;  
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5) Smiltenes novadā deklarētie skolēni, kuri mācās citu novadu izglītības iestādēs;  
6) atbalstītās inovācijas izglītības jomā;  
7) programmu skaits profesionālās ievirzes iestādēs un BJIIC;  
8) profesionālās ievirzes izglītības programmās iesaistīto audzēkņu īpatsvars;  
9) interešu izglītības programmās iesaistīto audzēkņu īpatsvars;  
10) atbalstītās pieaugušo izglītības iniciatīvas;  
11) atbalstīto jauniešu iniciatīvu skaits;  
12) realizētajos izglītības iestāžu infrastruktūras projektos ieguldītais finansējums;  
13) realizētajos izglītības iestāžu sporta infrastruktūras uzlabošanas projektos ieguldītais finansējums;  
14) izglītojamo skaits, kuriem nodrošinātas izglītības iespējas vispārizglītojošās skolās;  
15) izglītojamo skaits, kuriem nodrošinātas izglītības iespējas pašvaldības PII;  
16) izglītojamo skaits, kuriem ir nepieciešamas, bet nav nodrošinātas izglītības iespējas pašvaldības PII. 
 

4.2. KVALITATĪVIE KRITĒRIJI: 
1) izglītojamo un vecāku vērtējums par izglītības procesu kvalitāti;  
2) nodrošinātas izglītības iespējas bērniem ar speciālām vajadzībām;  
3) nodrošinātas izglītības iespējas talantīgiem bērniem; 
4) izglītojamo un vecāku vērtējums par brīvā laika pavadīšanas iespējām;  
5) sabiedrības vērtējums par izglītības iestāžu vidi (kvalitāti, pieejamību);  
6) sabiedrības vērtējums par izglītības iestāžu materiāltehnisko nodrošinājumu;  
7) sabiedrības vērtējums par izglītības iestāžu vadības procesu kvalitāti;  
8) sabiedrības vērtējums par izglītības e-pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti.  
 

4.3. REZULTATĪVIE KRITĒRIJI: 
1) Skolēnu skaits pagastu pamatskolu 7.-9.klašu posmā – ne mazāks par 20; 

2) Rādītāji par skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos 9. klasē – atbilstoši valsts vidējam katrā 

mācību priekšmetā, Smiltenes vidusskolā – vismaz 5% virs valsts vidējā katrā mācību priekšmetā; 

3) Rādītāji par skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos 12. klasē Smiltenes vidusskolā – 

atbilstoši valsts vidusskolu vidējam un vismaz 5% virs valsts vidējā katrā mācību priekšmetā; 

4) Citu novadu bērni Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās – vairāk kā 120; 

5) Smiltenes novadā deklarētie skolēni, kuri mācās citu novadu izglītības iestādēs – ne vairāk kā 120; 

6) Profesionālās ievirzes izglītības programmās  un Interešu izglītības programmās iesaistīto audzēkņu 

īpatsvars – 100%; 

7) Katrā skolā – nodrošinātas izglītības iespējas talantīgiem bērniem un bērniem ar speciālām 

vajadzībām atbilstoši pieprasījumam; 

8) Katrā skolā – izglītības programma, kurā noteikta mācību priekšmetu padziļināta apmācība; 

9) Katrā skolā – vismaz viens inovatīvs projekts 3 gadu laikā; 

10) Katrā skolā – pieaugušo izglītības un mūžiglītības iespējas atbilstoši pieprasījumam. 


