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LIETOTIE SAĪSINĀJUMI UN TERMINI
BJC

Bērnu un jauniešu centrs

CE

Centralizētie eksāmeni

CSP

Centrālā statistikas pārvalde

ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES

Eiropas Savienība

IKP

Iekšzemes kopprodukts

IP

Izglītības pārvalde

ISEC

Izglītības satura un eksaminācijas centrs

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

KPR

Kurzemes plānošanas reģions

LV

Latvijas Republika

MK

Ministru kabinets

NAP

Nacionālais attīstības plāns

NVA

Nodarbinātības valsts aģentūra

PIC

Pieaugušo izglītības centrs

PII

Pirmsskolas izglītības iestāde

SAM

Specifiskais atbalsta mērķis

TN

Talsu novads

TNIP

Talsu novada Izglītības pārvalde

VISC

Valsts Izglītības satura centrs

VPD

Valsts pārbaudes darbi

Formālā izglītība

sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās
izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts
izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un
profesionālās kvalifikācijas dokuments.

Interešu izglītība

personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana
neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

Izglītība

sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas
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process un tā rezultāts. Izglītības process ietver mācību un audzināšanas
darbību. Izglītības rezultāts ir personas zināšanu, prasmju un attieksmju
kopums.
Izglītības iestāde

valsts, pašvaldību vai citu juridisko vai fizisko personu dibināta iestāde,
kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana, vai uzņēmums
(uzņēmējsabiedrība), kuram izglītības programmu īstenošana ir viens no
nodarbošanās veidiem.

Izglītojamais

skolēns, audzēknis, students vai klausītājs, kas apgūst izglītības
programmu izglītības iestādē vai pie privātpraksē strādājoša pedagoga.

Izglītības
programmas
licencēšana

tiesību piešķiršana izglītības iestādei vai citai šajā likumā noteiktai
institūcijai īstenot noteiktu izglītības programmu.

Karjera

izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā.

Karjeras izglītība

izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo
karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu,
spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras
virziena izvēle.

Karjeras attīstības
atbalsts

pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un
individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu
noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.

Mācību līdzekļi

izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē
izmantojamā, tai skaitā elektroniskajā vidē izmantojamā, saskaņā ar
normatīviem aktiem.

Migrācijas saldo

starpība starp konkrētajā administratīvajā teritorijā uz pastāvīgu dzīvi
ieradušos un no tās uz citām pastāvīgās dzīvesvietām izbraukušo
iedzīvotāju skaitu noteiktā laika periodā.

Mūžizglītība

izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgajām
vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai
mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām
interesēm un vajadzībām

Neformālā izglītība

ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam
atbilstoša izglītojoša darbība.

Pamatizglītība

izglītības pakāpe, kurā notiek sagatavošanās izglītībai vidējā pakāpē vai
profesionālajai darbībai, sabiedrības un cilvēka individuālajā dzīvē
nepieciešamo
pamatzināšanu
un
pamatprasmju
apguve,
vērtīborientācijas veidošanās un iesaiste sabiedrības dzīvē.

Pašizglītība

ārpus izglītības iestādes iegūta izglītība.

Pedagogs

fiziskā persona, kurai ir šajā vai citā izglītību reglamentējošā likumā
noteiktā izglītība un profesionālā kvalifikācija un kura piedalās izglītības
programmas īstenošanā izglītības iestādē vai sertificētā privātpraksē.

Pieaugušo izglītība

personu daudzveidīgs izglītošanās process, kas pēc pamata izglītības
iegūšanas nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

Pirmsskolas izglītība izglītības pakāpe, kurā notiek bērna personības daudzpusīga veidošanās,
veselības stiprināšana, sagatavošanās pamatizglītības ieguvei.
Privātā izglītības

juridiskās vai fiziskās personas dibināta izglītības iestāde, izņemot valsts
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iestāde

vai pašvaldības izglītības iestādi, kā arī komercsabiedrība ar valsts vai
pašvaldības kapitāla daļu, kuram viens no darbības veidiem ir izglītības
programmu īstenošana.

Profesionālās
ievirzes izglītība

sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī vērtīborientācijas
veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus pamatizglītības vai
vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās
izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā.

Profesionālā
izglītība

praktiska un teorētiska sagatavošanās darbībai noteiktā profesijā,
profesionālās kvalifikācijas ieguvei un profesionālās kompetences
pilnveidei

Profesionālā
kvalifikācija

noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības
dokumentāri apstiprināts novērtējums.

Profesionālās
kvalifikācijas
dokuments

dokuments, kas apliecina personas profesionālo kvalifikāciju un dod
tiesības pretendēt uz konkrētai profesijai un kvalifikācijas pakāpei
atbilstoša amata ieņemšanu vai attiecīgā sertifikāta saņemšanu darbam
privātpraksē.

Profesionālā
orientācija

informācijas nodrošināšana par profesionālās izglītības un augstākās
izglītības ieguves iespējām atbilstoši izglītojamo interesēm un spējām.

Speciālā izglītība

personām ar speciālām vajadzībām un veselības traucējumiem vai arī
speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem adaptēta vispārējā un
profesionālā izglītība

Tālākizglītība

iepriekš iegūtās izglītības turpināšana un profesionālās meistarības
pilnveidošana atbilstoši konkrētās profesijas prasībām.

Tālmācība

izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo īpaši
strukturēti mācību materiāli, individuāls mācīšanās temps, īpaši
organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un
elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana.

Valsts izglītības
informācijas
sistēma

datubāze, kurā apkopota informācija par izglītības iestādēm, licencētām
un akreditētām izglītības programmām, izglītojamiem, pedagogiem,
augstskolu un koledžu akadēmisko personālu, izglītības dokumentiem
un valsts statistiku.

Valsts izglītības
standarts

dokuments, kas atbilstoši izglītības pakāpei un veidam nosaka izglītības
programmu galvenos mērķus un uzdevumus, izglītības obligāto
pamatsaturu, iegūtās izglītības vērtēšanas pamatkritērijus un vispārējo
kārtību.

Vidējā izglītība

izglītības pakāpe, kurā notiek daudzpusīga personības pilnveide,
mērķtiecīga un padziļināta izaugsme apzināti izraudzītā vispārējās vai
profesionālās izglītības vai arī vispārējās un profesionālās izglītības
virzienā, sagatavošanās studijām augstākajā izglītības pakāpē vai
profesionālajai darbībai, iesaiste sabiedrības dzīvē

Vispārējā izglītība

cilvēka, dabas un sabiedrības daudzveidības un vienotības izziņas,
humānas, brīvas un atbildīgas personības veidošanās process un tā
rezultāts
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IEVADS
Nacionālā līmenī ir atzīts, ka demogrāfijas iespaidā vidējo izglītību 2014.-2020.gadā
sagaida nozīmīgs skolēnu skaita samazinājums, un tas ietekmēs institucionālā tīkla pilnveidi.
Izrietoši, būs nepieciešami pārdomāti risinājumi resursu koncentrācijai un izglītības pakalpojumu
pieejamības pārstrukturizācijai, vērtējot katra novada un plānošanas reģiona īpatnības un
attīstības modeļus.1 Prognozes liecina, ka iedzīvotāju skaits Latvijā vidējā termiņā turpinās
samazināties. Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits samazināsies straujāk nekā kopējais
iedzīvotāju skaits. Galvenais iedzīvotāju skaita samazināšanās iemesls gan vidējā termiņā, gan
ilgtermiņā joprojām būs migrācija, zemā dzimstība un iedzīvotāju novecošanās. Pašreizējā
izglītības sistēma nenodrošina darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstību. Ja izglītības
sistēma nemainīsies, šī neatbilstība saglabāsies arī vidējā termiņā. Jomās, kuras ir sevišķi
svarīgas Latvijas attīstībai, proti, inženierzinātnēs un dabaszinātnēs, studē tikai 21% no kopējā
studentu skaita. 2
Novērtējot izglītības lomu novada attīstībā, ņemot vērā nacionālā līmenī definētās
prioritātes izglītības nozarē3 un uzstādot mērķi sekmēt efektīvu, ilgtspējīgu, kvalitātē un
vienlīdzības principos balstītu izglītības pakalpojumu attīstību Talsu novadā, uzlabot izglītības
infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu, veicināt pieejamo cilvēkresursu,
materiālo un finanšu resursu koordinētu un mērķtiecīgu izmantošanu, Talsu novada dome
pieņēmusi lēmumu izstrādāt Talsu novada izglītības nozares attīstības plānu 2016.-2020. gadam.
Talsu novada izglītības nozares attīstības plāna 2016.-2020. gadam izstrādi veica Talsu
novada pašvaldība, atbilstoši 2015.gada 16.aprīļa lēmumam Nr.194 „Par Talsu novada izglītības
nozares attīstības programmas 2015.-2020. izstrādi” un Talsu novada domes 15.10.2015.
lēmumam Nr. 461 „Par Talsu novada Izglītības nozares attīstības dokumentu izstrādi”.
Talsu novada izglītības nozares attīstības plāna 2016.-2020. gadam izstrādes mērķis veidot pamatu Talsu novada izglītības nozares ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. Talsu novada
izglītības nozares attīstības plāna izstrādes uzdevumi:
2.2.1. definēt novada izglītības attīstības vīziju;
2.2.2. noteikt Talsu novada izglītības attīstības prioritātes un mērķus;
2.2.3. noteikt pasākumu rīcību kopumu prioritāšu īstenošanai un investīcijas rīcību
sasniegšanai;
2.2.3. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību novada izglītības nozares attīstības
plāna izstrādē, veicot iedzīvotāju un speciālistu anketēšanu, iesaistot darba grupās,
publiskajās apspriešanās.
Lai pilnvērtīgi izstrādātu priekšlikumus, darbs tika sadalīts vairākos posmos. Tika veikta
esošās situācijas analīze, mērķu, uzdevumu un rīcību noteikšana, kā arī izglītības nozares
attīstības plāna sabiedriskā apspriešana. Tāpat tika organizētas tikšanās un pārrunas ar izglītības
iestāžu un pašvaldības pagasta pārvalžu vadītājiem, novada brīvā laika pavadīšanas centru
pārstāvjiem, kā arī pieaugušo izglītībā iesaistītajiem partneriem. Lai novērtētu Talsu novada
izglītības iestāžu materiāltehnisko stāvokli, tās tika vizuāli apsekotas. Lai izvēlētos pašvaldībai
piemērotāko pamata un vidējās izglītības skolu tīkla pilnveides variantu, tika rīkotas tikšanās un
diskusijas ar izglītības iestāžu un pašvaldības speciālistiem.
1

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, apstiprinātas Saeimā 2014.gada 22.maijā
Latvijas Republikas Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas starpziņojums priekšlikumi iniciatīvām Latvijas
ekonomikas konkurētspējas stiprināšanai
3
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, apstiprinātas Saeimā 2014.gada 22.maijā
2
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Laika posmā no 2015.gada 29.decembra līdz 2016.gada 29.janvārim norisinājās attīstības
plāna publiskā apspriešana. 2016.gada 25.janvārī notikusi sabiedriskās apspriešanas publiskā
tikšanās Talsu novada administratīvā centra Lielajā zālē. Publiskās paspriešanas laikā tika
saņemti priekšlikumi/iebildumi attīstības plāna pilnveidošanai, kuri izvērtēti un ņemti vērā gala
redakcijas izstrādē (skatīt pielikumu).

1.attēls. Talsu novada izglītības nozares attīstības plāna izstrādes process

Talsu novada izglītības nozares attīstības plāns izstrādāts saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju – gādāt
par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar
vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), kā arī pamatojoties uz:
1.
2.
3.
4.

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21. pantu;
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 3., 4., 7., 10. pantiem;
”Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030”;
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.

Balstoties uz izglītības nozares attīstības programmas izstrādes gaitā iegūtajiem
secinājumiem, ir sagatavoti priekšlikumi Talsu novada izglītības iestāžu tīkla attīstībai.
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IZGLĪTĪBAS POLITIKAS TENDENCES
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam (turpmāk – pamatnostādnes) ir
vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka izglītības attīstības politikas
pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus nākamajiem septiņiem gadiem. Ievērojot to, ka
izglītības procesi tieši skar ikvienu iedzīvotāju visās vecuma grupās, pamatnostādnes aptver
visus izglītības veidus un pakāpes.
Dokuments “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam” ir saistīts ar
nozīmīgajiem attīstības plānošanas dokumentiem:
• “Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā vietā” – ilgtermiņa konceptuālais
dokuments, kas nosaka uz cilvēku centrētu Latvijas izaugsmes modeli, liekot
uzsvaru uz zināšanām, gudrību un prasmi tās izmantot kā uz izaugsmes resursu;
• Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (Latvija 2030) –
augstākais nacionālā līmeņa ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas
nosaka prioritārās ilgtermiņa rīcības virzienus: izglītības pieejamība un
pārmaiņas izglītības procesa organizācijā, skola kā sociālā tīklojuma centrs,
kontekstuāla izglītība un pedagoga profesijas maiņa, e-skola un informācijas
tehnoloģiju izmantošana, izglītošanās mūža garumā;
• Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam (NAP 2020) – hierarhiski
augstākais nacionālā līmeņa vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas
nosaka vidēja termiņa prioritātes arī izglītības un zinātnes jomā, akcentējot
rīcības virzienus: kompetenču attīstību un pētniecības, inovāciju un augstākās
izglītības attīstību. Starp NAP 2020 galvenajiem uzdevumiem ir noteikta mācību
satura pilnveide, jauniešu iesaistīšanās neformālajā izglītībā un brīvprātīgajā
darbā, jauniešu nodarbinātības veicināšana, t.sk. izglītības sistēmas attīstība,
izglītības iestāžu pilnveide, t.sk. mazo lauku skolu saglabāšana, atbalstot to
funkciju paplašināšanu u.c.
• Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai, kurā
daži no iekļautajiem pasākumiem ir tieši saistīti ar pamata un vidējās izglītības
pieejamības nodrošināšanas veicināšanu, kā arī modernu mācību metožu
ieviešanu.
Pamatnostādnes identificē problēmas izglītības jomā, nosaka izglītības politikas
pamatprincipus un mērķus, izstrādā rīcības virzienus, uzdevumus un pasākumus identificēto
problēmu risināšanai, īstenotās izglītības politikas darbības rezultatīvos rādītājus.
Izglītības attīstības politikas virsmērķis – kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības
attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Saistībā ar ES vienoto stratēģiskās
plānošanas ietvaru 2014.-2020.gadam izglītības politikai ir noteikti ex-ante nosacījumu izpildes
kritēriji četrās tematiskajās jomās: priekšlaicīga mācību pārtraukšana, augstākā izglītība,
mūžizglītība un profesionālā izglītība. Pamatnostādnēs ir definēti trīs apakšmērķi, kuri nosaka
izglītības politikas rīcības virzienus.
1. Apakšmērķa "Izglītības vide: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un
attīstot atbilstošu infrastruktūru" rīcības virzieni:
1.1. Uz zināšanu sabiedrībā pieprasītām kompetencēm orientēta, radošumu, inovāciju un
veselīga dzīvesveida veicinoša izglītības satura pilnveide
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Vispārējās vidējās izglītības kontekstā rīcības virziens vērsts uz inovatīvu mācību
līdzekļu izstrādi, uz mācību satura un metodikas izstrādi, kas balstās kompetences pieejā. Starp
rezultatīvajiem rādītājiem rīcības virziena īstenošanā līdz 2020. gadam paredzēts nodrošināt
finansējumu mācību līdzekļu iegādei EUR 20/ izglītojamo. (2015.g. EUR 18,97/ izglītojamo
vispārizglītojošā skolā un 5/6gadīgo apmācībā – mācību grāmatām un mācību līdzekļiem).
1.2. Pedagogu un akadēmiskā personāla motivācijas un profesionālās kapacitātes
paaugstināšana
Rīcības virziena ietvaros attiecībā uz vispārējās vidējās izglītības posmu ir paredzēts
ieviest pedagogu kvalitātes, atalgojuma un motivācijas sistēmu, būtiska loma būs jaunu
pedagogu piesaistē un motivācijā strādāt profesijā. Starp rezultatīvajiem rādītājiem rīcības
virziena īstenošanā līdz 2020.gadam paredzēts paaugstināt pedagogu īpatsvaru, kas ieguvuši 4.
un 5. kvalitātes pakāpi, līdz 20% (2013.g. 8%); palielināt jauno pedagogu līdz 29 gadiem
īpatsvaru līdz 14% (2013.g. 7,1%).
1.3. 21.gadsimtam atbilstīgas izglītības vides un izglītības procesa nodrošināšana
Virziena ietvaros plānots atbalsts modernas mācību vides nodrošināšanai, ietverot
dabaszinātņu kabinetu iekārtošanu pamatizglītības programmas īstenošanai, izglītības
programmu īstenošanai nepieciešamo mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma iegādei, mācību
vides pielāgošanai, izvietošanai vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno arī profesionālās
izglītības programmas un pašvaldības dibinātās profesionālās izglītības iestādēs, atbalsts
dienesta viesnīcu modernizācijai, inovatīvu IKT risinājumu ieviešanai mācību procesā un mācību
vides ergonomiskai iekārtošanai vispārējās izglītības iestādēs.
Starp rezultatīvajiem rādītājiem rīcības virziena īstenošanā līdz 2020. gadam paredzēts
nodrošināt mūsdienīgu mācību procesu, samazinot skolēnu skaitu uz vienu mācību procesam
paredzēto datoru ISCED 1-3 līdz 3 izglītojamiem (2013.g. 9,8); ieviest digitālo mācību līdzekļu
īpatsvaru no kopējā mācību līdzekļu skaita līdz 30% (2013.g. n.i.).
1.4. Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un sociālās atstumtības riska mazināšana
Rīcības virziena ietvaros plānots nodrošināt jauniešu ar speciālām vajadzībām un citu
sociālā riska grupu jauniešu integrācijas pasākumu īstenošanu izglītības iestādēs, paredzot
atbalstu tajā skaitā arī individualizētajiem mācību plāniem. Paredzēts palielināt atbalsta
personāla pieejamību izglītības iestādēs pirmsskolas un pamatizglītības posmā. Starp
rezultatīvajiem rādītājiem rīcības virziena īstenošanā līdz 2020. gadam paredzēts paaugstināt
atbalsta personāla pieejamību izglītības iestādēs par 7%; īstenot 150 projektus NVO vai
pašvaldību neformālās izglītības programmu realizēšanai jauniešiem.
2. Apakšmērķa "Indivīdu prasmes: veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo un
sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē" rīcības virzieni
2.1. Karjeras izglītības sistēmas attīstība un pakalpojumu pieejamība
Šis rīcības virziens ietver karjeras izglītības atbalsta sistēmas izveidi, karjeras izglītības
attīstību un pakalpojumu pieejamības paplašināšanu pamatā vispārējā un profesionālajā izglītībā
visā Latvijā. Tāpat šī rīcības virziena ietvaros ir paredzēts nodrošināt karjeras izvēles pasākumus
jauniešiem, t.sk. profesiju un darba vērošanas pasākumus, karjeras dienas, labās prakses piemēru
demonstrēšanu sadarbībā ar darba devējiem. Šie pasākumi sekmēs priekšlaicīgi mācības
pametušo skaita samazināšanos, sekmējot mērķtiecīgu turpmākās izglītības/profesijas izvēli
atbilstoši prasmēm, zināšanām un interesēm, kā arī paaugstinās jauniešu konkurētspēju darba
tirgū. Starp rezultatīvajiem rādītājiem rīcības virziena īstenošanā līdz 2020. gadam paredzēts
palielināt izglītības iestāžu skaitu, kurās pieejami karjeras izglītības pakalpojumi, līdz 328
(2012.g. - 60).
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2.2. Priekšlaicīgi mācības pametušo un izglītību neieguvušo skaita samazināšana
Rīcības virziena ietvaros paredzēts atbalsts preventīvu un kompensējošu pasākumu
īstenošanai dažādu sociālu risku pakļautiem bērniem un jauniešiem, lai iespējami ilgi bērns vai
jaunietis turpina mācības vispārējās un profesionālās izglītības iestādē un pabeidz to, vai iegūst
darba tirgū izmantojamu kvalifikāciju. Vienlaikus jauniešu garantijas ietvaros ir paredzēts
jauniešu, t.sk. to, kuri nav nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās, iesaiste jauniešu iniciatīvu
projektu veidošanā un īstenošanā, kā arī neformālās mācīšanās aktivitātēs. Vienlaikus ātrākai un
efektīvākai iekļūšanai darba tirgū jauniešiem tiks nodrošināta iespēja iegūt profesionālo izglītību
īsajās (1-1,5 gads) profesionālās izglītības programmās. Šajā rīcības virzienā ir iekļauta arī
sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaiste neformālās izglītības programmās (dienas
aprūpes centros, grupu dzīvokļos, ieslodzījuma vietās, bērnunamos u.tml. esošos jauniešus,
atkarībā nonākušos jauniešus, jauniešus ar garīgās attīstības traucējumiem, jauniešus, kas
nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, u.c.).
2.3. Ārpus formālās izglītības iespēju un pieejamības bērniem un jauniešiem
paplašināšana
Mūžizglītības princips uzsver, ka mācību rezultāti ir svarīgāki par veidu, kādā tie iegūti.
Šā rīcības virziena ietvaros paredzētie pasākumi ir vērsti uz zināšanu, prasmju un kompetenču
iegūšanu un attīstību bērniem un jauniešiem ārpus formālās izglītības, t.sk. pilnveidojot
neformālās izglītības normatīvo regulējumu.
Tiks radītas jaunas iespējas individuālo spēju atklāšanai un izkopšanai, t.sk. sniedzot
atbalstu pedagogiem par papildu darbu ar talantīgajiem bērniem. Starp rezultatīvajiem rādītājiem
rīcības virziena īstenošanā līdz 2020. gadam paredzēts palielināt Dziesmu un deju svētku un
pilsoniskajās aktivitātēs iesaistīto skolēnu īpatsvaru līdz 80% (2013.g. - 70%); palielināt
organizēto apmācību jauniešu prasmju pilnveidei skaitu līdz 100 (2012.g. 25).
2.4. Izglītības iespēju paplašināšana pieaugušajiem
Šis rīcības virziens paredz normatīvā regulējuma pieaugušo izglītības atbalsta
nodrošināšanai pilnveidošanu, atbalsta nodrošināšanu nodarbināto iedzīvotāju profesionālās
kompetences pilnveidei atbilstoši mainīgajiem darba tirgus apstākļiem, iekļaujot atbalstu darba
devējiem formālās un neformālās izglītības nodrošināšanai nodarbinātajiem. Jāveicina atbalsts
darba devējiem darbinieku papildu izglītošanai. Ir nepieciešams ilgtermiņā nodrošināt kultūras
institūciju, tostarp kultūras atmiņas institūciju - muzeju, arhīvu, bibliotēku - kultūrizglītības
piedāvājuma pieejamību formālās un neformālās izglītības procesā.
Ir plānots izstrādāt profesionālās tālākizglītības programmas un materiālus un veicināt
pieaugušo izglītotāju, profesionālās izglītības iestāžu pakalpojumu piedāvājumu, valsts un
starptautisko sadarbību kā formālajā, tā neformālajā pieaugušo izglītībā, saistot to ar ES
izaugsmes stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem. Plānotos pasākumus īstenojot, pieaugs pieaugušo
izglītības iespējas, nostiprinot mūžizglītības principu, un pieaugušo izglītībā iesaistīto personu
skaits un konkurētspēja.
Nav attiecināms uz vispārējās vidējās izglītības politiku.
3. Apakšmērķa "Efektīva pārvaldība: uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot
izglītības iestāžu institucionālo izcilību" rīcības virzieni
3.1. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide
Šī rīcības virziena ietvaros plānots nodrošināt izglītības kvalitātes monitoringa veikšanu
mācību kvalitātes uzlabošanai, sniedzot atbalstu izglītības pētījumiem, t.sk. dalībai starptautiskos
izglītības kvalitātes pētījumos, monitoringa instrumentu izstrādei, monitoringa īstenošanai,
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rezultātu analīzei un ieteikumu izstrādei, zinātniski pamatotu mācību vides kvalitātes vērtēšanas
instrumentu un indikatoru izstrādei.
Nav attiecināms uz vispārējās vidējās izglītības politiku
3.2. Efektīva izglītības finanšu resursu pārvaldība
Šī rīcības virziena ietvaros tiks ieviests jauns pedagogu darba samaksas modelis vispārējā
un profesionālajā izglītībā sasaistē ar pedagogu darba kvalitāti, sekmējot efektīvu resursu
pārvaldību. Ir paredzēta arī jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa izstrāde un ieviešana,
kas nodrošinās pieejamu, kvalitatīvu un darba tirgus prasībām atbilstošu augstāko izglītību,
stiprinās saikni ar zinātni un pētniecību, kā arī novērsīs budžeta līdzekļu sadrumstalotību un ļaus
sasniegt NAP mērķus.
Starp rezultatīvajiem rādītājiem rīcības virziena īstenošanā līdz 2020. gadam paredzēts
nodrošināt izglītībā strādājošo atalgojumu vidējās darba algas valstī, līmenī.
3.3. Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana
Šajā rīcības virzienā plānots uzlabot izglītojamo vajadzībām atbilstošas un kvalitatīvas
vispārējās izglītības pieejamību reģionālajā un valsts līmenī, koncentrējot resursus un
pilnveidojot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, ievērojot administratīvi teritoriālo attīstību.
Tiks plānots sniegt atbalstu pašvaldību izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai vispārējās
izglītības mācību vides uzlabošanai, skolu infrastruktūras attīstībai, nodrošinot ēku pielāgošanu
un mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma, t.sk. IKT, iegādi. Plānots izvērtēt un pilnveidot
speciālās izglītības iestāžu tīklu.
Lai nodrošinātu ierobežotā publiskā finansējuma pārdomātu un efektīvu izlietojumu, gan
politikas, gan investīciju plānošanas ietvaros savstarpēji jāsaskaņo izglītības politikas un citu
nozaru politiku ietvaros plānotie pasākumi. Lai nodrošinātu, ka izglītības politika tiek veidota un
īstenota, ievērojot administratīvi teritoriālo attīstību, nepieciešams nodrošināt savstarpēju
izglītības politikas un reģionālas politikas saskaņotību, ņemot vērā, ka izglītība ir viena no
politikas jomām, kurai ir nozīmīga loma reģionālajā attīstībā.
Starp rezultatīvajiem rādītājiem rīcības virziena īstenošanā līdz 2020. gadam paredzēts
nodrošināt skolēnu skaita proporciju vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības
pakāpē 50%/50% (2012.g. 61%/39%); normēt skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga
mēneša algas likmi 12/1 pilsētā un 10/1 novadā (2012.g. 10,5/1 pilsētā un 6,5/1 novadā).
3.4. Izglītības starptautiskā konkurētspēja
Rīcības virziens ietver atbalstu studiju kvalitātes paaugstināšanai, tajā skaitā starptautisko
mācībspēku piesaistei augstākās un profesionālās izglītības institūcijās, kā arī atbalstu studentu un
akadēmiskā personāla mobilitātei. Profesionālajā izglītībā paredzēto mobilitātes pasākumu
īstenošana sekmēs tās prestiža paaugstināšanos, t.sk. kvalitatīvas nodarbinātības iespēju kontekstā.
Plānots sniegt atbalstu informatīvu pasākumu īstenošanai skolēniem motivācijas uzlabošanai
dabaszinātņu apguvē, t.sk. karjeras veidošanā dabaszinātnēs.

Nav attiecināms uz vispārējās vidējās izglītības politiku.
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Specifiskie atbalsta mērķi izglītības jomā
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ieguldījumiem tiek izvirzītas šādas
vispārējas attīstības prioritātes:
1) tautsaimniecības ražīguma, pievienotās vērtības, inovāciju, pētniecības un
zinātnes kvalitātes līmeņa celšana;
2) ilgtspējīga un efektīva transporta infrastruktūra;
3) ilgtspējīga dabas un kultūras resursu izmantošana;
4) augsts nodarbinātības līmenis iekļaujošā sabiedrībā;
5) kvalitatīva un efektīva izglītības sistēma;
6) līdzsvarota un ilgtspējīga teritoriālā attīstība.
Specifisko atbalstu mērķu ieguldījumu prioritātes un darbības
8.1.1.SAM: palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas,
studiju programmu skaitu.
8.1.2.SAM: Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda atbalsts pašvaldībām 8.1.2.SAM ietvaros
plānots saskaņā ar pašvaldību izglītības pakalpojuma attīstības stratēģijām. Projekta idejas
pamatojumam pievienojams visu pašvaldībā esošo izglītības iestāžu, infrastruktūras objektu
(izglītības iestāde, struktūrvienība, dienesta viesnīca, sporta infrastruktūra) pašreizējā un
nākotnes iespējamā izvietojuma vizuāls attēlojums kartē uz 2025.gadu, t.sk. atzīmējot tos
infrastruktūras objektus, kuros plānotas 8.1.2.SAM investīcijas.
SAM 8.1.2. ietvaros plānots komplekss atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla
sakārtošanai reģionālā līmenī, koncentrējot resursus un uzlabojot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi. Rezultātā tiks palielināts izglītojamo skaits, kuriem ir pieejama pilnībā modernizēta
vispārējās izglītības mācību vide.
SAM 8.1.2. paredzēts atbalstāmās darbības, kuras tiešā veidā ietekmē Talsu novada
izglītības iestādes, ir:
•
•

•
•

•
•
•

4

atbalsts mācību vides ergonomiskai iekārtošanai;
inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešanai
mācību procesā vispārējās izglītības iestādēs, jo īpaši reģionālas nozīmes vidusskolās
un valsts ģimnāzijās;
atbalsts dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai pamatizglītības programmas īstenošanai
(7.–9.klase);
mācību vides uzlabošanai integrētās izglītības iestādēs (izveidota apvienojot
vispārējās izglītības iestādi un profesionālās izglītības iestādi), t.sk. mācību līdzekļu
un aprīkojuma iegādei – Talsu novadā pašreiz nav paredzēts;
vispārizglītojošo skolu sporta infrastruktūras pilnveidei;
dienesta viesnīcu sakārtošanai integrētās izglītības iestādēs, nacionālas vai reģionālas
nozīmes vidusskolās un valsts ģimnāzijās - Talsu novadā pašreiz nav paredzēts;
metodisko funkciju attīstībai valsts ģimnāzijās, t.sk. matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena (turpmāk – STEM4) un IKT jomā;

STEM-science, technology, engineering and mathematics
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•

izglītības iestāžu, kas īsteno izglītības programmu no 1. līdz 6.klasei, inovatīvu IKT
risinājumu ieviešanai mācību procesa un mācību vides ergonomiskai iekārtošanai, kā
arī mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma iegādei.

Saskaņā ar informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu specifiskā atbalsta
mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas nosacījumiem, reģionālas
nozīmes attīstības centros (tai skaitā Talsu novadā) var tik atbalstītas šādas izglītības iestādes:
1. valsts ģimnāzija un ģimnāzija – piešķirts ģimnāzijas statuss saskaņā ar Ministru kabineta
2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa
piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji”;
2. vidusskola – izglītojamo skaits 7.-12.klasē ir vismaz 240 un tiek īstenotas vismaz divas
vispārējās vidējās izglītības programmas, no kurām viena ir STEM (matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programma);
3. pamatskola (tajā skaitā reorganizēta) – izglītojamo skaits vismaz 200 un 7.-9.klasē tiek
īstenota STEM programma; ja pamatskola ir izveidota reorganizācijas rezultātā,
pārveidojot vidusskolu par pamatskolu vai apvienojot divas izglītības iestādes, t.sk. ja
šāda reorganizācija veikta kopš 2013.gada 1.septembra;
4. sākumskola – izveidota pamatskolas vai vidusskolas reorganizācijas rezultātā, t.sk. ja
reorganizācija veikta kopš 2013.gada 1.septembra
8.1.3. SAM: palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu
Lai nodrošinātu nepieciešamo speciālistu skaitu tautsaimniecības attīstībai, līdz
2020.gadam jāpalielina proporcija starp vispārizglītojošo skolu skolēniem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem līdz 50/50. Profesionālās izglītības pievilcības un konkurētspējas
paaugstināšanai nepieciešams komplekss atbalsts profesionālās izglītības mācību vides, t.sk.
sporta un dienesta viesnīcu infrastruktūras, modernizēšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu
profesionālo izglītību atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstības tendencēm.
8.3.1.SAM: Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu
Atbalstāmās darbības:
 kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija, metodiku un
mācību līdzekļu, t.sk. digitālo, izstrāde un aprobācija;


mācīšanās traucējumu diagnostikas izstāde un aprobācija;



mācību līdzekļu un metodiku izstrāde vai pielāgošana izglītojamajiem ar
speciālām vajadzībām.

8.3.2. SAM: Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai
Atbalstāmās darbības:
 atbalsta pasākumi izglītojamo talantu atklāšanai un izkopšanai,


atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar mācību grūtībām un mācīšanās
traucējumiem;



pasākumi jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušanai vispārējās izglītības
iestādēs, t.sk. mācīšanās traucējumu diagnosticēšana;
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nepieciešamā pedagoģiskā un atbalsta personāla nodrošināšana;



iesaistīto pedagogu kompetences pilnveide t.sk. uzņēmējspēju, IKT, u.c.
kompetenču un prasmju attīstība;



labās prakses apmaiņa individualizētas mācību pieejas īstenošanā

8.3.3. SAM: Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā,
NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā
Atbalstāmāsdarbības:





•NVA nereģistrēto NEET jauniešu, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu,
apzināšanas, motivēšanas un aktivizēšanas pasākumi;
•NVA nereģistrētā NEET jaunieša profilēšana;
•individuālas pasākumu programmas izstrādāšana katram iesaistītajam NVA
nereģistrētajam NEET jaunietim;
•individuālas pasākumu programmas īstenošana un uzraudzība.

8.3.4.SAM: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un
intervences pasākumus.
8.3.5.SAM: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs.
Atbalstāmās darbības:





•karjeras pakalpojuma plāna izstrādei un aprobācijai, t.sk. metodisko un informatīvo
materiālu izstrādei
•karjeras pedagogu vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs profesionālās
kompetences pilnveidei
•karjeras izglītības atbalsta pasākumu īstenošana izglītības iestādēs, tajā skaitā karjeras
konsultāciju nodrošināšana izglītojamajiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās
•atbalsts izglītojamo profesionālās meistarības konkursu organizēšanai un dalībai
starptautiskajos konkursos

8.3.6.SAM: Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu
8.4.1.SAM: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci
Šī atbalsta mērķa ietvaros tiks sakārtota pieaugušo izglītības pārvaldības struktūra valstī
un novados, karjeras konsultēšanas pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī sniegts atbalsts
nodarbināto personu profesionālajai kompetences pilnveidei.
8.5.1. SAM: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to
dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.
8.5.2.SAM: Nodrošināt
ietvarstruktūrai

profesionālās

izglītības

atbilstību

Eiropas

kvalifikācijas

8.5.3. SAM: Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā
personāla profesionālās kompetences pilnveidi
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ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS
Talsu novada izglītības nozares attīstības plāna 2016.-2020.gadam esošās situācijas
aprakstā ir sniegts apdzīvotības, demogrāfisko tendenču un sociālekonomiskās attīstības
raksturojums novadā. Nodaļā aplūkota pašreizējā situācija, novērtēta prognozēto dzimstības
rādītāju sagaidāmā ietekme uz skolu tīkla attīstību Talsu novadā.

Teritorija un apdzīvotība
Izstrādājot Talsu novada izglītības nozares attīstības plānu 2016.-2020. gadam, jāņem
vērā tendence iedzīvotāju skaitam samazināties. Blīvāk apdzīvotās Talsu novadā ir pilsētu –
Talsi, Sabile, Valdemārpils un Stende, kā arī Laidzes, Virbu un Lībagu pagastu teritorijas.
Talsu novads atrodas Latvijas ziemeļrietumos, Ziemeļkurzemē, Kurzemes plānošanas
reģionā. Novads izveidojies 2009.gada 1.jūlijā ATR rezultātā, apvienojot 16 teritoriālās vienības
– Talsu un Stendes pilsētas, Valdemārpils pilsētu ar lauku teritoriju (Valdemārpils pilsēta un
Ārlavas pagasts), Sabiles novadu (Sabiles pilsēta un Abavas pagasts), Balgales, Ģibuļu, Īves,
Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Valdgales, Vandzenes, Virbu pagastus,
kopējā platība ir 1 763 km2.

1.attēls. Talsu novads Ziemeļkurzemē
Talsu novada centrs ir Talsu pilsēta. No Talsiem apmēram stundas brauciena attālumā
izvietojas republikas nozīmes pilsētas - Ventspils (80 km) un Jūrmala (107 km), apmēram divu
stundu brauciena attālumā atrodas galvaspilsēta Rīga (120 km) un republikas nozīmes pilsēta
Liepāja (146 km). Reģionālās nozīmes pilsētas Kuldīga un Tukums atrodas attiecīgi 60 un 56 km
attālumā.
Novada pagastos – Ārlavas, Balgales, Īves, Ķūļciema, Lubes, Strazdes un Virbu pagastos
iedzīvotāju skaits nepārsniedz 1 000. No novada pagastu teritorijām tikai Ģibuļu un Lībagu
pagastos iedzīvotāju skaits pārsniedz 2 000. Arī novada nozīmes pilsētās (Stende, Sabile un
Valdemārpils) iedzīvotāju skaits nesasniedz 2000. Iedzīvotāju blīvums novadā vidēji ir 16,7
cilvēki uz 1km2, tomēr jāņem vērā, ka novadā ir 4 pilsētas ar lielu iedzīvotāju blīvumu, kas
statistiski šo skaitli palielina.
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1.tabula
Iedzīvotāju skaits un apdzīvojuma blīvums Talsu novadā5

Iedzīvotāju skaits
01.01.2015.

Teritoriālā vienība

Teritorijas
platība

Iedzīvotāju
blīvums

skaits

%

km2

%

iedz./km2

Abavas pagasts

1114

3,8

160,1

9,1

7,0

Ārlavas pagasts

839

2,8

134,5

7,6

6,2

Talsu pilsēta

9712

33,0

7,8

0,4

1245,1

Stende

1671

5,7

4,8

0,3

348,1

Sabile

1467

5,0

4,33

0,2

338,8

Valdemārpils

1287

4,4

3,06

0,2

420,6

Balgales pagasts

804

2,7

74,8

4,2

10,7

Ģibuļu pagasts

2170

7,4

320,2

18,2

6,8

Īves pagasts

465

1,6

70,7

4,0

6,6

Ķūļciema pagasts

374

1,3

67,7

3,8

5,5

Laidzes pagasts

1696

5,8

74,1

4,2

22,9

Laucienes pagasts

1595

5,4

180,3

10,2

8,8

Lībagu pagasts

1782

6,1

143,9

8,2

12,4

Lubes pagasts

441

1,5

83,4

4,7

5,3

Strazdes pagasts

376

1,3

42,3

2,4

8,9

Valdgales pagasts

1223

4,2

205,3

11,6

6,0

Vandzenes pagasts

1603

5,4

145,9

8,3

11,0

Virbu pagasts

828

2,8

39,6

2,3

20,9

29447

100,0

1 763

100,0

16,7

Talsu novads kopā

2.attēls. Talsu novada iedzīvotāju blīvums 01.01.2015.6
5

CSP dati
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Demogrāfiskās tendences un prognoze
Izstrādājot Talsu novada izglītības attīstības programmu turpmākajiem gadiem, jāņem
vērā īstermiņa dzimstības pieaugums un ilgtermiņa dzimstības samazinājums. Jāņem vērā
apstākļi, ka Talsu novadā, tāpat kā visā Latvijā kopumā, ir vērojamas negatīvas iezīmes
demogrāfiskajā situācijā – samazinās iedzīvotāju skaits (2015.gadā salīdzinājumā ar 2014.gadu
iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 300 cilvēkiem), relatīvi mazs ir bērnu un pusaudžu (līdz
darbaspējas vecumam) īpatsvars (19,3% no novada iedzīvotājiem), kam pēdējos gados ir
tendence samazināties. Šie procesi liecina, ka nākotnē samazināsies darbspējīgo iedzīvotāju
skaits. Talsu novadā 2014.gadā tika reģistrēti 287 dzimušie un 387 mirušie, un dabiskais
pieaugums saglabājas negatīvs.
Iedzīvotāju skaita samazināšanos ietekmē arī lielu uzņēmumu slēgšana, kas veicina
bezdarbu un palielina to iedzīvotāju skaitu, kuri izbraukuši no valsts vai pārcēlušies uz dzīvi
galvaspilsētā.
Plānojot izglītības tīklu, jāņem vērā migrācijas saldo, kurš, neskatoties uz to, ka
samazinājies no -726 (2009.gadā) līdz -182 (2015.gadā), vēl aizvien saglabājas negatīvs.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem un iedzīvotāju reģistra datiem Talsu novada
iedzīvotāju skaits pēdējos desmit gados turpina samazināties, neskatoties uz to, ka jaundzimušo
skaits pēdējos gados nedaudz palielinās.
Izvērtējot potenciālo izglītojamo skaitu nākotnē, nākas secināt, ka dzimšanas gadā
reģistrēto dzimušo skaits7 un 2015.gada oktobrī iedzīvotāju reģistrā pa dzimšanas gadiem
deklarēto bērnu skaits dažā apdzīvotā novada teritorijā būtiski atšķiras (skatīt 2. un 3.tabulās).
2.tabula
Bērnu skaits Talsu novadā pa dzimšanas gadiem (Dzimsarakstu nodaļas dati)

Dzimušie, skaits

Teritoriālā vienība
2009.
5
3
14

2010.
5
2
10

2011.
6
1
14

2012.
1
9

2013.
7
3
12

2014.
10
5
11

2015.
7
3
14

Ģibuļu pagasts
Sabile
Abavas pagasts

24
9
19

14
7
6

12
10
8

20
8
7

17
10
9

20
13
11

27
11
8

Stende
Lībagu pagasts
Talsi
Laidzes pagasts
Vandzenes pagasts
Valdgales pagasts
Valdemārpils
Ārlavas pagasts
Lubes pagasts
Īves pagasts

19
23
115
11
16
12
12
14
4
6

11
5
74
8
15
21
9
8
4

13
23
68
10
15
6
9
4
4
5

16
18
100
16
20
16
8
8
3
7

9
19
95
18
14
12
9
10
4
5

22
17
91
17
17
12
11
9
2
8

11
15
106
24
12
19
10
10
5
7

6
7

3
4

1
6

5
16

5
7

6
5

4
4

319

206

215

278

265

287

Balgales pagasts
Ķūļciema pagasts
Laucienes pagasts

Strazdes pagasts
Virbu pagasts
Talsu novads kopā

6
7

CSP dati
Talsu novada dzimtsarakstu nodaļas dati
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3.tabula
Deklarēto bērnu skaits Talsu novadā pa dzimšanas gadiem (Iedzīvotāju reģistra dati)8

Balgales pagasts

7

5

8

3

7

7

6

Ķūļciema pagasts

1

3

1

0

3

3

1

Laucienes pagasts

11

11

18

15

16

10

11

Ģibuļu pagasts

21

27

16

25

19

23

27

Sabile, Abavas pagasts

29

22

20

23

21

25

11

Stende

17

15

12

16

14

22

9

Lībagu pagasts

19

17

27

22

19

20

12

Talsi

112

88

83

123

119

102

98

Laidzes pagasts

23

11

14

18

20

18

25

Vandzenes pagasts

17

27

18

24

18

20

11

Valdgales pagasts

13

17

6

10

9

11

16

Valdemārpils, Ārlavas pagasts

22

20

17

18

19

22

18

Lubes pagasts

2

3

3

4

2

2

5

Īves pagasts

5

6

5

8

5

6

6

Strazdes pagasts

5

5

4

3

4

7

5

Virbu pagasts

5

3

8

13

11

5

2

309

280

260

325

306

303

263

Teritoriālā vienība

Talsu novadā kopā

Pagastos, kuros novērojama jaundzimušo skaita dinamikas negatīvā tendence, ilgtermiņā
būs grūtības nokomplektēt klašu komplektus attiecīgās teritorijas skolā. Lai pamatskolās varētu
atvērt klašu komplektu, nepieciešami vairāk kā 8 skolēni, tādējādi gadā katrā pagastā, kur ir
vispārizglītojošās skolas, būtu jāpiedzimst vismaz 10 bērniem, pieņemot, ka ne visi pagasta bērni
apmeklēs to izglītības iestādi, kura atrodas viņa deklarētajā dzīves vietā. Jau tagad daudzos no
šiem pagastiem nav iespējams nokomplektēt klašu komplektu ar nepieciešamo skolēnu skaitu,
tāpēc veidojas apvienotās klases.

3.attēls Prognozējamās iedzīvotāju skaita pārmaiņas Latvijā (J.Turlajs)

8

Iedzīvotāju reģistra dati uz 2015.gada oktobri
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Iedzīvotāju
skaits
2011.g.

Abavas pagasts

1556

1230

-21,0

-8% līdz -16%

-24% līdz -32%

Ārlavas pagasts

1143

936

-18,1

-8% līdz -16%

-24% līdz -32%

Balgales pagasts

1110

856

-22,9

-16% līdz -24%

-24% līdz -32%

Ģibuļu pagasts

2649

2266

-14,5

-8% līdz -16%

-16% līdz -24%

Īves pagasts

649

493

-24,0

-16% līdz -24%

Ķūļciema
pagasts
Laidzes pagasts

541

431

-20,3

-8% līdz -16%

-32% un lielāks
samazinājums
-24% līdz -32%

1765

1758

-0,4

0% līdz -8%

0% līdz -8%

Laucienes
pagasts
Lībagu pagasts

2015

1786

-11,4

0% līdz -8%

-8% līdz -16%

2185

1814

-17,0

-8% līdz -16%

-16% līdz -24%

Lubes pagasts

647

499

-22,9

-16% līdz -24%

Sabile

2026

1527

-24,6

-16% līdz -24%

-32% un lielāks
samazinājums
-24% līdz -32%

Stende

2012

1732

-13,9

-8% līdz -16%

-16% līdz -24%

Strazdes pagasts

524

418

-20,2

-8% līdz -16%

-24% līdz -32%

Talsi

12374

10266

-17,0

-8% līdz -16%

-8% līdz -16%

Valdemārpils

1658

1357

-18,2

-8% līdz -16%

-24% līdz -32%

Valdgales
pagasts
Vandzenes
pagasts
Virbu pagasts

1531

1299

-15,2

-8% līdz -16%

-16% līdz -24%

2081

1676

-19,5

-8% līdz -16%

-24% līdz -32%

1078

875

-18,8

-8% līdz -16%

-24% līdz -32%

Talsu novads
kopā:

37544

31219

Teritoriālās
vienības
nosaukums

Iedzīvotāju
skaita
pārmaiņas
2000.2011.g.
Iedzīvotāju
skaita
pārmaiņu
kategorijas
prognoze
2011.2020.g.
Iedzīvotāju
skaita
pārmaiņu
kategorijas
prognoze
2011.2030.g.

Iedzīvotāju
skaits
2000.g.

4.tabula
Iedzīvotāju skaita pārmaiņu prognoze9

4.attēls. Iedzīvotāju skaita pārmaiņu prognoze uz 2020.gadu un 2030.gadu10

9

http://www.varam.gov.lv/files/text/Petijums_1
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4.tabulā un 4.attēlā vizuāli redzama iedzīvotāju skaita pārmaiņu negatīvā tendence.
Prognozi rēķinot vidēji uz teritoriālo vienību, krāsojums veidojas visā pagastā. Plānojams, ka
iedzīvotāju skaits mazāk samazināsies teritorijā ap Talsiem, jo blakus esošos pagastos blīvāk
apdzīvotās vietas ir pilsētas tuvumā un veido iedzīvotāju koncentrāciju. Tas izskaidrojams ar
pakalpojumu skaitu un kvalitāti.

5.attēls Izglītības iestādes un izglītojamo skaits Talsu novadā

10

http://www.varam.gov.lv/files/text/Petijums_1
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Transporta infrastruktūra, tā pieejamības un sasniedzamības aspekti
Izstrādājot Talsu novada izglītības nozares attīstības programmu, jāņem vērā, ka
galvenais sabiedrisko pārvadājumu organizēšanas veids Talsu novadā ir autobusu satiksme. Tā
nodrošina iespēju visa novada ietvaros ērti, stundas ilga brauciena laikā sasniegt pagasta centrus
un Talsu pilsētu atbilstoši mācību stundu un nodarbību ritmam.
Talsu novada ceļu tīkls ir viens no blīvākajiem Kurzemes reģionā. Talsu novadam ar
novada pilsētu un pagastu centriem ir labi sazarots autoceļu tīkls, kas nodrošina lielāku un
mazāku apdzīvoto centru savienojumu ar novada un kaimiņnovadu centriem un republikas
pilsētām. Svarīgākie autoceļu maršruti, kas šķērso Talsu pilsētu, ir Rīga-Talsi-Roja/Kolka,
Ventspils-Talsi-Tukums-Rīga un Talsi-Jūrmala-Rīga, Talsi - Kuldīga. Novadā salīdzinoši liels ir
melnā seguma īpatsvars valsts autoceļos.

6.attēls. Esošā transporta infrastruktūra11

Talsu novadā ir izveidota skolēnu autobusu satiksme ar plašu pārklājumu (skatīt 7.attēlā).
Pagasti, kuros nav nodrošināta skolēnu autobusu satiksme, ir Valdgales un Īves pagasti. Šo
pagastu skolēni pamatā izmanto sabiedrisko transportu, kurš ne vienmēr sakrīt ar skolas darba
organizācijas laikiem un veicina iespējamību šo pagastu skolēniem izvēlēties blakus novada
(Dundagas) izglītības iestādi.

11

VAS „Latvijas Valsts ceļi”
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7.attēls. Talsu novada pašvaldības nodrošinātie skolēnu pārvadājumu maršruti

Izvērtējot vecāku sniegtās atbildes uz aptaujas jautājumiem (pielikumā), varam secināt,
ka šī brīža vērtējums par skolēnu ceļā pavadīto laiku, lai nokļūtu skolā, tiek vērtēts kā optimāls.
Vecāki savus bērnus, situācijā, ja tas būtu nepieciešams, ir gatavi sūtīt attālākā skolā, ja
jāizmanto autobuss, no 5.klases. Tikpat liels īpatsvars gatavi, izmantojot autobusu, savus bērnus
uz attālāku skolu sūtīt no 7. un no 10.klases. Arī šobrīd ir daļa skolēnu, kuri, izmantojot
satiksmes vai skolēnu pārvadājumus, nokļūst attālākās skolās (parasti novada centrā), neskatoties
uz to, ka viņa dzīvesvietai ir cita tuvāka mācību iestāde. Tas jāņem vērā, plānojot iespējamo
maršruta tīklu un izvērtējot, vai pašvaldībai nepieciešams nodrošināt jebkura skolēna nokļūšanu
jebkurā Talsu novada skolā.
Uz šo brīdi skolēnu autobusu maršruti ir izveidoti, lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu
tajās novada izglītības iestādē, kuras skolēni izvēlējušies izglītības iegūšanai. Šāda situācija
veicina skolēnu aizplūšanu no novada nomales pagastiem un pilsētām (Stende, Vandzene,
Laidze, Lauciene) uz novada centru. Skolēnu plūsma uz novada centru bieži vien ir
izskaidrojama ar profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (mākslas, mūzikas un sporta skolu) un
interešu izglītības piedāvājumu novada centrā. Vidējās izglītības ieguve novada vidusskolās
iespējama Talsos un Valdemārpilī, līdz ar to skolēnu pārvadājumi tiek organizēti, lai
vidusskolēniem būtu iespēja nokļūt līdz vidusskolai. Šajos gadījumos skolēnu autobusus izmanto
arī pamatskolas vecumposma skolēni.
Nereti skolēnu pārvadājumu maršruti dublē sabiedriskā transporta maršrutu kustību, bet
tas izskaidrojams ar to, ka sabiedriskā transporta maršruti izstrādāti tā, ka neaptver apdzīvotās
vietās, kuras atrodas tālāk no lielākajiem ceļiem.
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Organizējot skolēnu pārvadājuma maršrutus nākotnē, iespējamie risinājumi:
1. Pārvadājumi tiek plānoti, ņemot vērā nepieciešamības izglītoties specifiskās
vispārējās izglītības programmās (vidusskolas, skolas ar profesionāli orientēta
virziena vai speciālās izglītības programmām, ja attiecīgajā teritorijā tā netiek
īstenota)
2. Pārvadājumi tiek plānoti ap skolām
3. Pārvadājumi tiek plānoti atkarībā no skolēnu izvēlētās izglītības iestādes visa
novada ietvaros
No augstākminētajiem variantiem pirmais – pārvadājumi tiek plānoti, ņemot vērā
nepieciešamības izglītoties specifiskās vispārējās izglītības programmās, var tikt kombinēts ar
otro variantu, tas ir skolēnu pārvadājumu kustības plānošana ap skolām. Šādā gadījumā netiktu
nodrošināta garantēta nokļūšana jebkuras skolēnam uz jebkuru Talsu novada skolu, bet tiem,
kuriem tas nepieciešams, lai nokļūtu, piemēram, vidusskolā, skolēnu pārvadājumi tiktu
nodrošināti. Tas nozīmē, ka skolēnam netiek liegtas normatīvajos aktos noteiktā vecāku tiesības
izvēlēties izglītības iestādi un mācīties jebkurā novada skolā, bet tādā gadījumā, ja skolēns (vai
viņa vecāks) izvēlas ne savas teritorijas skolu, par nokļūšanu skolā rūpējas vecāks – izmantojot
sabiedrisko vai personīgo transportu. Tādējādi pašvaldība apņemtos nodrošināt apmaksāt vai
segt ceļa izdevumus līdz tuvākajai izglītības iestādei, kas realizē atbilstošo izglītības programmu.
Plānojot pārvadājumu maršrutus, jāņem vērā, ka maksimālais laiks, ko skolēns pavada
ceļā līdz izglītības iestādei normālā gadījumā nepārsniedz 30-45 minūtes (izņemot vidusskolu un
specifiskās izglītības programmas, kur šis laiks var būt lielāks, ņemot vērā izmantojamo
transportu daudzumu). Veicamais attālums ir ņemams vērā kā blakusapstāklis, bet tas nav
noteicošais. Par noteicošo jāizvirza ceļā pavadītais laiks.
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IZGLĪTĪBAS NOZARES IZVĒRTĒJUMS
Pirmsskolas izglītība
Talsu novadā darbojas 13 pirmsskolas izglītības iestādes, tai skaitā viena pirmsskolas
iestāde, kura īsteno tikai speciālās izglītības programmas un līdz ar to uzņem bērnus ar valodas,
fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem (Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis"). 3
PII ir apvienotas ar skolām. Atsevišķas pirmsskolas izglītības iestādes ir Talsu, Valdemārpils,
Stendes un Sabiles pilsētās, kā arī Valdgales (Pūņu), Ģibuļu, Vandzenes, Laucienes un Laidzes
pagastos. Balgales, Virbu un Lībagu pagastos pirmsskolas izglītības iestādes apvienotas vienā
iestādē ar skolu. Īves pagastā darbojas pirmsskolas bērnu grupa, kuru vada Valdemārpils
pirmsskolas izglītības iestāde.

8.attēls. Pirmsskolas izglītības iestāžu izvietojums Talsu novadā

Neskatoties uz to, ka gandrīz visās pirmsskolas izglītības iestādēs ir 2 līdz 8 grupas,
joprojām ir vērojams augsts pieprasījums pēc vietām šajās iestādēs un veidojas neliela rinda
bērnu uzņemšanai. Uz vietām pirmsskolas izglītības iestādē rinda veidojas Talsu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādēs. Tas izskaidrojams ar tendenci, ka vecāki vēlas, lai bērni apmeklē
Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, jo tās atrodas tuvāk vecāku darba vietām, kuras
koncentrētas Talsos.
Izstrādājot Talsu novada pirmsskolas izglītības jomas attīstības virzienus, jāņem vērā
līdzšinējā audzēkņu skaita izmaiņu tendence. Šī tendence, visticamāk, turpināsies vai būtiski
neuzlabosies arī turpmākos desmit gadus Salīdzinot ar 2011.gadu, pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējošo bērnu skaits 2015.gadā samazinājies par 10%.

24

Talsu novada izglītības pakalpojuma attīstības plāns 2016.-2020.gadam

9.attēls. Bērnu skaita tendences pirmsskolas izglītības programmās

9.attēlā redzams, ka bērnu skaits pēdējos gados nedaudz samazinās. Izņēmums ir Talsu
PII “Sprīdītis”, kur audzēkņu skaits palielinājies, taču tas izskaidrojams ar jaunas ēkas un līdz ar
to arī papildus grupiņu atvēršanu bērnudārza vajadzībām.
5.tabula
Pirmsskolas izglītības jomas SVID analīze










Stiprās puses
Ir
optimāls
pirmsskolas
izglītības iestāžu tīkls
Ir sakārtots metodiskais darbs
un plānošana
Ir laba sadarbība ar vecākiem
Ir pietiekami cilvēkresursi
izglītības iestādēs, atbilstoša
pedagogu kvalifikācija
Ir pēctecība un atgriezeniskā
saikne ar skolām
Ir labi sagatavoti bērni skolai
lielākā daļā iestāžu
Ir
pašvaldības
atbalsts
daudzbērnu ģimenēm











Iespējas
 Pensionēšanās
vecuma
pārskatīšana izdienas pensijas
saņemšanai
 Brīvpusdienu
piešķiršana
pirmsskolas vecuma bērniem
 Ārsts - koordinators starp
novada ģimenes ārstiem un
medmāsām









Vājās puses
Ir rindas PII Talsos
Ir vāja sadarbība ar pašvaldības darba aizsardzības
speciālistiem
Trūkst sociālo pedagogu, psihologi, logopēdi,
sporta skolotāji, fizioterapeiti
Nav siltinātas un ir sliktā tehniskā stāvoklī lauku
PII
Nav pārdomāta PII siltināšana – logi dažviet nav
verami, bīstami kopšanai
Ir nepietiekamas kvalitātes rotaļu un sporta
laukumi, apgaismojumi nojumes
Palīgbūves dažviet ir bīstamas
Trūkst novietnes bērnu ratiem, velosipēdiem, nav
nodrošināta vides pieejamība
Nav atrisināta piekļuve Vandzenes PII
Draudi
MK noteikumos noteikts teorētiskais PII grupas
izglītojamo skaits, nevis reālais
Maz apgūst audzinātāju profesiju, jo maza algu
atšķirība ar auklītēm
Komunikācija ar vecākiem grūta, bieži ir dažādas
un nesabalansējamas vecāku vēlmes un uzstādījumi
Ģimenes ārstu pavirša attieksme, jo dažkārt bērnu
veselības stāvoklis netiek objektīvi novērtēts
Iestāžu
atjaunošana
notiek
būvniecībai
nepiemērotos laika apstākļos
Pedagogu novecošanās
Negatīvā dzimstības tendence

25

Talsu novada izglītības pakalpojuma attīstības plāns 2016.-2020.gadam

Vispārējā pamatizglītība un vidējā izglītība
Novadā darbojas Valsts ģimnāzija, piecas vidusskolas, desmit pamatskolas, tostarp
Upesgrīvas internātpamatskola, divas sākumskolas. Talsu 2.vidusskolai un Laucienes
pamatskolai ir izveidotas skolu filiāles.
2009.gada 1.septembrī mācības vispārējās izglītības mācību iestādēs uzsāka 4172 skolēni.
Salīdzinājumā ar 2009.gadu, 2015.gadā skolēnu skaits samazinājies par 24% (3129 skolēni
2015.gadā). Skolēnu skaita pieaugums ir vērojams Talsu Kristīgajā vidusskolā un Talsu
sākumskolā. Viens no skolēnu skaita palielināšanās iemesliem šajās skolās varētu būt jaunas
infrastruktūras esamība, kas piesaista bērnu vecākus, kā arī izdevīgā atrašanās vieta tuvu Talsu
centram.

10.attēls. Skolēnu skaita izmaiņas izglītības iestādēs

Izglītības iestāžu attīstīšana un skolu tīkla pilnveidošana sistēmiski un pārdomāti ir
notikusi jau līdz šim. 2009. gadā Spāres pamatskola, Dursupes pamatskola, Laidzes pamatskola
pārveidotas par citu skolu filiālēm, bet 2010.gadā Vandzenes vidusskola pārveidota par
pamatskolu. Pastendes pamatskolas filiāli “Spāres pamatskola” slēdza 2012.gadā. Kopš
2014.gada 1.septembra netiek uzņemti skolēni 10.klasē Sabiles vidusskolā.
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Par īpašu risku uzskatāmi negatīvie demogrāfiskie procesi un skolēnu skaita
samazināšanās. Pirmkārt, skolēnu skaita samazināšanās apdraud skolēnu skaita ziņā mazākās
skolas. Pietiek ar dažu ģimeņu aizbraukšanu, lai tas ietekmētu skolēnu skaitu, klašu
komplektēšanu. Ņemot vērā negatīvās demogrāfiskās izmaiņas, skolēnu skaits rada
nepieciešamību pārskatīt iestāžu un klašu komplektāciju.
Reģiona nozīmes pilsētai Talsiem ir būtiski saglabāt Talsu Valsts ģimnāzijai Valsts
ģimnāzijas statusu. Tādēļ ir plānota virkne pasākumu, lai uzlabotu ģimnāzijas pakalpojumus, lai
vēl vairāk celtu tās prestižu un veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanos.
Skolas slēgšana ir risinājums, kas var samazināt pakalpojumu pieejamību apdzīvotajā
vietā, izraisīt jaunu ģimeņu aizbraukšanu, kā arī apdraudēt vietas pastāvēšanu ilgtermiņā. Ja kādu
no skolām nākotnē būtu nepieciešams slēgt, tās vietā vajadzētu veidot mūžizglītības, kultūras vai
sporta atbalsta centrus, sociālā pakalpojuma nodrošināšanu, lai piedāvātu atbalstu
nodarbinātajām ģimenēm un nezaudētu vietējo sabiedrisko centru.
Izglītības iestādēm, nepieciešama infrastruktūras sakārtošana – sanitāro mezglu
atjaunošana, apkures sakārtošana un ēku energoefektivitātes paaugstināšana, drošības sistēmu
uzstādīšana, ēdināšanas bloku pilnveidošana. Tāpat nepieciešami telpu remonti, mēbeļu fonda
atjaunošana, mācību kabinetu aprīkojuma iegāde. Jāpievērš uzmanība mācību procesa
modernizēšanai un mācību kvalitātes pilnveidošanai.
Visās izglītības iestādēs svarīgu vietu ieņem izglītojamo un audzēkņu ģimeņu un sociālie
jautājumi, tādēļ jānodrošina sociālo pedagogu pieejamība.
Skolēnu skaita samazinājums būtiski ietekmē klašu piepildījumu dažās novada skolās,
tādēļ klases nav nokomplektētas un notiek klašu apvienošana.
6.tabula
Apvienotās klases Talsu novada skolās 2015./2016.m.g.

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Apvienoto klašu komplekti

1.

Talsu 2.vidusskolas Laidzes filiāle

5./6.klase

2.

Laucienes pamatskolas Dursupes filiāle

1./3.kl.;2./4.kl.;5./6.kl. 7./8.klase

3.

Pūņu pamatskola

4./5. klase

4.

Stendes pamatskola

3./4.kl.; skolā nav 5.klases

Izvērtējot nepieciešamo skolēnu skaitu klases komplektā atbilstoši Vispārējās izglītības
likumā noteiktajai maksimāli pieļaujamajai skolēna slodzei nedēļā, kā arī ņemot vērā Ministru
kabineta noteikumos noteiktos kritērijus pedagogu atalgojumam no valsts un ievērtējot mazāko
darba samaksu pedagogiem par darbu labošanu, gatavošanos un konsultācijām vienā klases
komplektā (skatīt 7.tabulu) skolā līdz 100 bērniem12 šobrīd vidēji no 1.-9.klasei nepieciešami
vairāk kā 9 skolēni. Ņemot vērā Izglītības attīstības pamatnostādnēs minēto uz 2017.gadu šim
skaitam jābūt vairāk kā 10 skolēni, bet uz 2020.gadu vairāk kā 11 skolēni.
Skolā ar vairāk kā 100 bērniem13 vidējam piepildījumam jābūt vairāk kā 10 bērniem.
Ņemot vērā Izglītības attīstības pamatnostādnēs minēto uz 2017.gadu šim skaitam jābūt vairāk
kā 11 skolēni, bet uz 2020.gadu vismaz 13 skolēni.
Šāds sadalījums pēc skolēnu skaita “līdz 100” un “virs 100” skolēniem skaidrojams ar
šajā brīdī valsts noteikto politiku mazo skolu atbalstam, piešķirot vairāk līdzekļus tieši 1.4.klases izglītības procesam.

12

uz 1.01.2016. spēkā esošais sadalījums un aprēķinu koeficienti, kuri mainoties Ministru kabineta noteikumiem,
kas reglamentē valsts finansējuma apmēru, var mainīties
13
uz 1.01.2016. spēkā esošais sadalījums un aprēķinu koeficienti, kuri mainoties Ministru kabineta noteikumiem,
kas reglamentē valsts finansējuma apmēru, var mainīties
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Šajā piemērā ievērtēts minimālākais vienā klases komplektā pieļaujamais mācību procesa
finansējuma apmērs, kas nebūt neveicina izglītības kvalitātes uzlabošanu. Šobrīd, lai nodrošinātu
šo skolu, kuru klašu piepildījums ir mazāks, izglītības procesa norisi, tiek veikta mērķdotācijas
pārdale pašvaldības ietvaros starp mazākajām un lielākām skolām.
7.tabula
Nepieciešamais klases komplekta vidējais piepildījums skolā

Skola līdz 100 bērniem
1.-4.
5.-6.
7.-9.
Vidēji
Mācību procesa nodrošinājums
klasē
klasē
klasē
1.-9.klasē
Nodrošinot tikai mācību stundas bez konsultācijām,
7.18
8.77
10.09
8.5
burtnīcu labošanas, pagarinātās dienas grupas
Nodrošinot tikai mācību stundas papildus ar 12
7.74
9.32
10.64
9.06
minūšu ikdienas konsultācijām, burtnīcu labošanu
Nodrošinot tikai mācību stundas papildus ar 12
minūšu ikdienas konsultācijām, burtnīcu labošanu
8.01
9.32
10.64
9.18
un 1.-4.klasei 1 pagarinātās dienas grupas stundu
nedēļā
Ar 2017.gada 1.septembri (pēc Izglītības attīstības pamatnostādnēs minētajiem rādītājiem)
Nodrošinot tikai mācību stundas papildus ar 12
8.58
10.34
11.79
10.04
minūšu ikdienas konsultācijām, burtnīcu labošanu
Ar 2020.gada 1.septembri (pēc Izglītības attīstības pamatnostādnēs minētajiem rādītājiem)
Nodrošinot tikai mācību stundas papildus ar 12
9.53
11.48
13.1
11.15
minūšu ikdienas konsultācijām, burtnīcu labošanu
Skola ar vairāk kā 100 bērniem
1.-4.
5.-6.
7.-9.
Vidēji
Mācību procesa nodrošinājums
klasē
klasē
klasē
1.-9.klasē
Nodrošinot tikai mācību stundas bez konsultācijām,
9.58
8.77
10.09
9.57
burtnīcu labošanas, pagarinātās dienas grupas
Nodrošinot tikai mācību stundas papildus ar 12
10.32
9.32
10.64
10.2
minūšu ikdienas konsultācijām, burtnīcu labošanu
Nodrošinot tikai mācību stundas papildus ar 12
minūšu ikdienas konsultācijām, burtnīcu labošanu
10.68
9.32
10.64
10.37
un 1.-4.klasei 1 pagarinātās dienas grupas stundu
nedēļā
Ar 2017.gada 1.septembri (pēc Izglītības attīstības pamatnostādnēs minētajiem rādītājiem)
Nodrošinot tikai mācību stundas papildus ar 12
11.43
10.36
11.79
11.31
minūšu ikdienas konsultācijām, burtnīcu labošanu
Ar 2020.gada 1.septembri (pēc Izglītības attīstības pamatnostādnēs minētajiem rādītājiem)
Nodrošinot tikai mācību stundas papildus ar 12
12.7
11.48
13.1
12.56
minūšu ikdienas konsultācijām, burtnīcu labošanu

Iepriekš minētais ir viens no faktoriem, kas ietekmē Talsu novada skolu tīkla efektivitāti
un liek izvērtēt tā pilnveidošanas iespējas. Ja izvērtē šī brīža klašu piepildījumu, nākas secināt,
ka neveidojot apvienotās klases, Talsu 2.vidusskolas filiālē “Laidzes pamatskola”, Laucienes
pamatskolas filiālē “Dursupes pamatskola” un Stendes pamatskolā šis piepildījums ir
nepietiekams. Šāda situācija, ka skolas var veikt pilnvērtīgu izglītības procesu ir iespējama,
kamēr normatīvie akti, kas saistīti ar valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadali, pieļauj
iespēju pašvaldībā veikt pārdali no lielākajām novada skolām uz mazākajām.
Ja izvērtējam skolēnu skaitu klašu komplektos, kāds nepieciešams skolās, saskaņā ar
Izglītības attīstības pamatnostādnēs minētajiem rādītājiem uz 2017. un 2020.gadu, kā arī
prognozes skolu piepildījumā līdz 2020 (2025.) gadam (skatīt pielikumā), problemātiska
situācija var veidoties arī Vandzenes pamatskolai, Pūņu pamatskolai, Virbu pamatskolai un arī
Laucienes pamatskolai, jo Laucienes pamatskolai prognozējams skolēnu skaita kritums.
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8.tabula
Vidējais skolēnu skaits vienā klases komplektā Talsu novada skolās

Ņemot vērā apvienotos klašu komplektus
Talsu novada Vakara un
22.9
neklātienes vidusskola
22.6
Talsu sākumskola

Ja netiktu veidoti apvienotie klašu komplekti
Talsu novada Vakara un
22.9
neklātienes vidusskola
22.6
Talsu sākumskola

Talsu 2. vidusskola/Talsi

20.4

Talsu 2. vidusskola/Talsi

20.4

Talsu Valsts ģimnāzija

20.1

Talsu Valsts ģimnāzija

20.1

Talsu pamatskola

19.0

Talsu pamatskola

19.0

Valdemārpils vidusskola

15.7

Valdemārpils vidusskola

15.7

Lībagu sākumskola

13.8

Lībagu sākumskola

13.8

Pastendes pamatskola

13.3

Pastendes pamatskola

13.3

Sabiles vidusskola

12.5

Sabiles vidusskola

12.5

Laucienes pamatskola /Lauciene

12.3

Laucienes pamatskola /Lauciene

12.3

Pūņu pamatskola

11.3

Virbu pamatskola

11.1

Virbu pamatskola

11.1

Pūņu pamatskola

10.0

Laucienes pamatskola/ Dursupe

10.8

Vandzenes pamatskola

9.3

Stendes pamatskola

9.7

Talsu 2. vidusskola/Laidze

8.4

Talsu 2. vidusskola/Laidze

9.5

Stendes pamatskola

8.1

Vandzenes pamatskola

9.3

Laucienes pamatskola/ Dursupe

6.0

Attiecībā uz vidusskolas klašu (10-12.klase) piepildījumu jāņem vērā valsts noteiktie
kritēriji vidusskolas klašu atvēršanai.
Novadu izglītības iestādēs (Valdemārpils vidusskola, Sabiles vidusskola) 2016./2017. un
2017./2018. mācību gadā 10. klasē minimālajam skolēnu skaitam jābūt ne mazākam par 10
skolēniem 10. klasē vai vismaz 27 skolēniem 10.-12. klasē kopā. Savukārt no 2018. gada 1.
septembra novadu vidusskolās 10. klases atvēršanai nepieciešamais minimālais skolēnu skaits
būs 12 skolēni 10. klasē vai vismaz 32 skolēni 10. – 12. klasē. Tas nozīmē, ka Sabiles
vidusskola, kurā jau šobrīd netiek uzņemti skolēni vidusskolas klasēs, nepieciešams jau ar
2017.gadu reorganizēt par pamatskolu, jo arī turpmākajos gados skolēnu skaits, kuri varētu
izvēlēties vidusskolu ir pārāk mazs (ņemot vērā skolēnu skaitu vecākajās pamatskolas klasēs un
Sabiles vidusskolas skolēnu izvēli mācību turpināšanai vidusskolās vai profesionālajās skolās).
Izvērtējot Valdemārpils vidusskolas skolēnu skaitu vidusskolas posmā, nav pamata prognozēt, ka
tuvākajos 3-5 gados skolēnu skaits neatbildīs valsts noteiktajiem minimālajiem kritērijiem. Taču,
attiecībā uz Valdemārpils vidusskolu, jāņem vērā, ka 11.un 12.klasē skolēnu skaits tikai nedaudz
pārsniedz minimāli nepieciešamo.
Attiecībā uz Talsu pilsētas skolām – Talsu Valsts ģimnāziju, Talsu 2.vidusskolu, Talsu
vakara un neklātienes vidusskolu, jau no 2016.gada 1.septembra, uzņemot vispārējās vidējās
izglītības programmās, būs jābūt ne mazāk kā 18 skolēniem 10. klasē vai vismaz 48
skolēniem 10.-12. klasē kopā. Šobrīd visas iepriekš minētās Talsu pilsētas vidusskolas šo valsts
noteikto minimālo skolēnu skaita kritēriju izpilda.
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9.tabula
Skolēnu skaits vidusskolas posmā (10.-12.klase)

10.
klase
38
26
54

11.
klase
25
12
59

12.
klase
31
14
38

10.-12.
klase
94
52
151

63

54

52

169

Sabiles vidusskola

0

0

0

0

Talsu Kristīgā vidusskola

10

18

15

43

Iestāde
Talsu 2.vidusskola
Valdemārpils vidusskola
Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu novada Vakara un neklātienes
vidusskola

Talsu novada izglītības iestāžu 9.un 12.klašu eksāmenu rezultāti aplūkoti no 2011.2015.gadam (skatīt pielikumā). 9.klašu grupā redzams, ka augstākie rezultāti ir Talsu Kristīgajai
vidusskolai, Talsu valsts ģimnāzijai un Talsu pamatskolai. Pārējām skolām rezultāti pa gadiem
atšķiras. 11.attēlā redzams eksāmenu rezultātu kopsavilkums 9.klasēm. Šis kopsavilkums nav
statistiski nozīmīgs un precīzs, tomēr kopējā tendence ir vērojama.

11.attēls. 9.klašu 2013.-2015.gadu eksāmenu kopsavilkums

12.klašu grupā labākie rezultāti ir Talsu Kristīgajai vidusskolai, Talsu Valsts ģimnāzijai
un 2.vidusskolai. Salīdzinoši zemāki rezultāti ir Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolai
un Sabiles vidusskolai. 12.attēlā redzams eksāmenu rezultātu kopsavilkums 12.klasēm. Šis
kopsavilkums nav statistiski nozīmīgs un precīzs, tomēr kopējā tendence ir vērojama.
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12.attēls. Centralizēto eksāmenu kopsavilkums 2013.-2015.gadā

Runājot par izglītības kvalitātes statistiski izmērāmajiem kritērijiem, jāpiemin valsts
mācību olimpiādes un to rezultāti. Augstākie sasniegumi pēdējo divu mācību gadu laikā ir bijuši
Talsu 2.vidusskolai, Valdemārpils vidusskolai, Talsu Valsts ģimnāzijai un Talsu Kristīgajai
vidusskolai, kā arī Laucienes un Talsu pamatskolām.
10.tabula
Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti

2013./2014.m.g.
Nr.

Izglītības iestāde

2014./2015.m.g.

Kopā
piedalījušies

Godalgotās
vietas

Kopā
piedalījušies

Godalgotās
vietas

1.

Talsu 2.vidusskola

10

3

3

1

2.

Valdemārpils vidusskola

2

2

6

2

3.

Talsu Valsts ģimnāzija

5

-

11

-

4.

Laucienes pamatskola

2

-

1

1

5.

Talsu Kristīgā vidusskola

2

-

4

2

6.

Laucienes pamatskolas
filiāle “Dursupes
pamatskola”

1

-

-

-

Talsu pamatskola

1

-

1

1

7.

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības mērķi ir sekmēt skolēnu zinātniskā pasaules
uzskata un darbības attīstību, ievirzīt skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā un darbībai
zinātnē, kā arī veicināt skolēnu profesijas izvēli.
11.tabula
Zinātniski pētniecisko darbu rezultāti valsts konkursā

2013./2014.m.g.
Nr.
1.

Izglītības iestāde
Talsu Valsts ģimnāzija

2014./2015.m.g.

Kopā
piedalījušies

Godalgotās
vietas

Kopā
piedalījušies

Godalgotās
vietas

6

3

8

1
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2.

Talsu 2.vidusskola

1

1

2

-

3.

Talsu Kristīgā vidusskola

3

-

1

-

4.

Valdemārpils vidusskola

-

-

1

-

Ar labiem rezultātiem valstī sevi prezentējušas Talsu Valsts ģimnāzija, Talsu
2.vidusskola, Kristīgā vidusskola un pēdējā mācību gadā arī Valdemārpils vidusskola.
Apskatot Talsu novada skolu 9.klašu absolventu izvēlētās mācību iestādes tūlīt pēc
pamatizglītības iegūšanas, jāsecina, ka pēdējos 4 mācību gados (2011./2012.-2014./2015.m.g.)
lielākā daļa izvēlējušies mācības turpināt vidusskolās, Valsts ģimnāzijās vai vakarskolās. Šajos
gados vidēji gandrīz 6% absolventu pēc 9.klases nemācās vai devušies ārpus valsts.

12.attēls. 9.klašu absolventu tālākās gaitas

Visvairāk skolēni, kuri turpina mācības Talsu novada vidusskolās (Talsu Valsts
ģimnāzijā, Talsu 2.vidusskolā, Valdemārpils vidusskolā) līdz pamatizglītības iegūšanai
mācījušies šajās pašās vidusskolās, kā arī Pastendes pamatskolā, Talsu 2.vidusskolas fil.
“Laidzes pamatskola” un Vandzenes pamatskolā. Skolas, kurās vairāk kā 55% absolventu izvēlas
vidējās profesionālās izglītības iestādes (tehnikumi, koledžas, PIKC) ir Laucienes pamatskolas
fil. “Dursupes pamatskola”, Talsu 2.vidusskolas fil. “Laidzes pamatskola”, Pūņu pamatskola,
Sabiles vidusskola un Virbu pamatskola. Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolu pamatā
izvēlas šīs skolas absolventi, kā arī skolēni no Stendes pamatskolas. Vidēji nedaudz virs 8%
absolventu izvēlas Valsts ģimnāzijas vai vidusskolas citur Latvijā.

Profesionālās
vsk./tehn./koledžas

Ārzemēs vai nemācās

3.1%

35.4%

Vidusskolas citur Latvijā

14.2%

Laidzes pamatskola

Valsts ģimnāzijas citur Latvijā

Talsu novada vak. un nekl.vsk.

Dursupes pamatskola

Skola

Talsu Kristīgā vidusskola

Talsu 2.vsk., Talsu VĢ,
Valdemārpils vsk., Sabiles vsk.

13.tabula
9.klašu absolventu tālākās izglītības gaitas 2011./2012.-2014./2015.m.g.

15.8%

57.3%

9.5%

5.6%

56.3%

2.8%
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Talsu Kristīgā vidusskola

Vidusskolas citur Latvijā

Profesionālās
vsk./tehn./koledžas

Ārzemēs vai nemācās

Laucienes pamatskola

22.5%

1.8%

1.8%

18.0%

48.8%

7.1%

Pastendes pamatskola

43.9%

1.9%

8.0%

6.1%

30.7%

9.4%

Pūņu pamatskola

23.1%

7.3%

1.6%

1.6%

66.5%

Sabiles vidusskola

18.6%

2.4%

15.5%

57.7%

5.8%

Stendes pamatskola

6.3%

40.0%

2.1%

47.5%

4.2%

Talsu 2.vidusskola

43.3%

1.7%

1.7%

5.5%

42.4%

3.6%

1.0%

25.9%

16.6%

Skola

Talsu nov. vak. un
nekl.vsk.

Valsts ģimnāzijas citur Latvijā

Talsu 2.vsk., Talsu VĢ,
Valdemārpils vsk., Sabiles vsk.
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1.8%

56.5%

Talsu pamatskola

31.9%

6.3%

6.3%

1.6%

11.5%

38.8%

3.6%

Talsu Valsts ģimnāzija

61.6%

1.2%

2.3%

4.0%

4.8%

25.5%

0.6%

Valdemārpils vidusskola

48.2%

0.7%

5.2%

35.1%

10.8%

Vandzenes pamatskola

39.7%

8.9%

8.5%

2.1%

39.3%

1.6%

Virbu pamatskola

8.3%

6.4%

4.2%

8.3%

63.4%

9.4%

Kopā novadā

34.8%

7.6%

1.3%

7.0%

41.5%

5.7%

2.1%

14.tabulā iespējams salīdzināt skolas pēc parametra skolēnu skaits uz vienu pedagoģisko
slodzi. Šāds salīdzinājums norāda tendenci, bet nav precīzs, lai salīdzinātu dažādu pakāpju
skolas. Tāpat, veicot salīdzinājumu pēc šāda kritērija, jāņem vērā, ka pedagoģisko slodžu apmēru
ietekmē ne tikai skolas pakāpe (sākumskola, pamatskola, vidusskola), kur ir dažāds vienam
izglītojamajam paredzētais stundu skaits, bet arī skolā realizētās izglītības programmas –
integrēto skolēnu skaits ar speciālām vajadzībām, programmas ar profesionālo orientāciju utt.)
14.tabula
Skolēnu skaita attiecība pret vienu pedagoģisko slodzi

Iestādes nosaukums
Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola
Talsu sākumskola
Lībagu sākumskola
Talsu 2. vidusskola
Talsu Valsts ģimnāzija
Sabiles vidusskola
Laucienes pamatskola
Talsu pamatskola
Valdemārpils vidusskola
Pastendes pamatskola
Virbu pamatskola
Pūņu pamatskola
Stendes pamatskola
Vandzenes pamatskola
filiāle "Laidzes pamatskola"
Laucienes pamatskolas filiāle "Dursupes
pamatskola"
Upesgrīvas internātpamatskola

Skolēnu skaits/slodze
12.4
10.0
8.7
8.6
7.6
7.5
7.3
7.1
6.8
6.8
6.5
6.4
6.1
5.9
5.9
5.2
3.0
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Izglītības iestāžu finansiālais nodrošinājums, cilvēkresursi un materiāli
tehniskā bāze
Izglītības iestādēs ir nodrošināts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais
personāls. Daudzās skolās kā atbalsta personāls strādā medmāsa, logopēds un psihologs, kā arī
pašvaldības apmaksāts sociālais pedagogs. Talsu novada izglītības iestādēs kopumā uz
01.10.2015. strādā 669 pedagogi, kuru vidējais vecums ir 46,14 gadi.

13.attēls. Talsu novada pedagoģiskā personāla vidējais vecums pa skolām

Pedagoģisko darbinieku kopējo sadalījumu pa vecumiem var apskatīt 14.attēlā.

14.attēls. Talsu novada pedagoģiskā personāla sadalījums pa vecuma grupām
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No visiem 66914 Talsu novada pedagoģiskajiem darbiniekiem 332 ir ieguvuši 3., 4. vai
5.pedagogu profesionālās kvalitātes pakāpi. 4. un 5.kvalitātes pakāpi kopumā uz 01.10.2015.
ieguvuši 50 pedagogi, kas ir 7,47% no visiem novada pedagoģiskajiem darbiniekiem (skatīt
15.attēlā).

15.attēls. Talsu novada pedagogi, sadalījums pēc iegūtās pedagogu profesionālās kvalitātes pakāpes

16.attēls. Skolu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pakāpju sadalījums pa skolām uz 1.10.2015.

Skolotāji apmeklē tālākizglītības kursus, kā rezultātā viņi zina un izprot mācību
priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un
14

Neieskaitot Talsu Kristīgās vidusskolas un Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālās struktūrvienības
pedagogus.
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kārtību, kā arī lieto standartu prasībām atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļus.
Skolotāji izstrādā tematiskos plānus mācību priekšmetu standartu īstenošanai un izmanto arī
VISC (ISEC) piedāvātās paraugprogrammas. Metodiskajos kabinetos skolotāji kopīgi veido
mācību priekšmetu programmas un saskaņo tematiskos plānus, izstrādā pārbaudes darbus,
vienojas par vērtēšanas kārtību. Izglītības pārvalde regulāri rīko izbraukumu seminārus, tādējādi
dodot iespēju iepazīties ar kolēģu un citu skolu pieredzi mācību darba organizēšanā.
Kā pozitīvs aspekts minams, ka skolēni pamatā ir nodrošināti ar mācību grāmatām.
Pašvaldība vidēji gadā uz vienu skolēnu papildus valsts finansējumam paredz 7 EUR mācību
grāmatu iegādei skolās un 21 EUR mācību līdzekļu iegādei skolās un 5/6 gadīgo skolēnu
apmācībai, kā arī 4 EUR katram audzēknim mācību līdzekļu iegādei pirmsskolas izglītības
iestādēs līdz obligātās apmācības vecumam.
Skolās ir pietiekams skaits atbilstoši ierīkotu telpu, lai realizētu izglītības programmas.
Vairākās izglītības iestādēs mēbeles un iekārtas neatbilst skolēnu vecumam un augumam. Visās
izglītības iestādēs ir ierīkoti informātikas kabineti ar publiski pieejamiem interneta punktiem, kas
izveidoti Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajā ERAF projekta ietvaros. Daudzās
izglītības iestādēs bibliotēkas ir nodrošinātas ar obligāto daiļliteratūru, plašu izziņas un
metodiskās literatūras klāstu.
Dabaszinību projekta ietvaros Valdemārpils, Sabiles un Talsu 2.vidusskolā ar mācību
līdzekļiem ir pilnībā apgādāti fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabineti. Pirmajā šī projekta kārtā
tika labiekārtoti Talsu Valsts ģimnāzijas dabaszinību kabineti, bet tie jau ir morāli novecojuši.
Infrastruktūras tehniskais stāvoklis
2015.gadā tika veikta vispārējās izglītības iestāžu apskate, kuras laikā tika novērtēts ēku
tehniskais stāvoklis un veikti fotofiksācijas uzņēmumi (skatīt pielikumā). Vērtējums “labi”
nodrošina iestādei 2 punktus, vērtējums “apmierinoši” – 1 punktu, savukārt vērtējums “slikti” vai
“nav pieejams” nozīmē, ka par konkrēto infrastruktūras elementu iestāde saņem 0 punktus.
Dažu Talsu novada vispārējās izglītības iestāžu ēku tehniskais stāvokli var raksturot kā
neapmierinošu. Kā galvenie cēloņi minami nepietiekošas investīcijas ēku uzturēšanā, pārbūvē un
atjaunošanā, kā arī nepienācīga ēku ekspluatācija.
Izvērtējot skolu teritoriju labiekārtojumu, jāsecina, ka brauktuves, ietves, celiņi un
saimniecības laukumi ir nelīdzeni, bedraini un nav atbilstoši normālai ekspluatācijai, sporta
laukumi ir nelīdzeni. Lielākajā daļā vispārējās izglītības iestādēs nav nodrošināta vides
pieejamība skolēniem ar īpašajām vajadzībām. Ēku inženiertehniskā stāvokļa (t.sk. izglītojamo
drošības nodrošināšanai – higiēnas prasību, civilās aizsardzības, ugunsdrošības un darba
aizsardzības) uzlabošanai nepieciešams veikt pasākumus, kas prasa finansiālos resursus.
Jau kopš 2009.gada Talsu novada izglītības iestādes veic skolu uzlabošanas darbus, kas
sevī ietver gan energoefektivitātes paaugstināšanas, gan ēku tehniskā un sanitārā stāvokļa
uzlabošanas pasākumus.
Tomēr lielākoties ēkas ir fiziski nolietojušās, un ar pašvaldības līdzekļiem var veikt tikai
nelielus kosmētiskos remontus, kas būtiski neuzlabo ēku tehnisko un sanitāro stāvokli. Skolas
ēku un telpu remontam un pārbūvei tiek piesaistīts ārējs finansējums ar projektu palīdzību.
Ik gadu pašvaldības finansējums izglītības iestāžu uzturēšanai palielinās. Šis
palielinājums saistīts ar darba samaksas un komunālo maksājumu pieaugumu, kā arī ar papildus
saņemtiem finansējumiem noteiktu projektu realizēšanai.
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17.attēls. Skolēnu skaita un telpu platības attiecība 2015./2016.m.g.

17.attēlā iespējams redzēt skolas mācību telpām paredzētās platības (m2) un skolēnu
skaita attiecību.
15.tabulā varam apskatīt Talsu novada skolu ēku tehniskā stāvokļa, klašu piepildījuma un
mācību sasniegumu 9.klašu eksāmenos apkopojumu. Šāds apkopojums rada priekšstatu par
kopējo tendenci.

Mācību sasniegumi
9.kl. eksāmenos

Klašu piepildījums
(1.-9.klase)

Izglītības iestāde

Ēkas tehniskais
stāvoklis

15.tabula
Skolu izvērtējums pamatskolas un sākumskolas posmam 2015.gadā

Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu 2. vidusskola
Talsu pamatskola
Valdemārpils vidusskola
Laucienes pamatskola
Pastendes pamatskola
Sabiles vidusskola
Virbu pamatskola
Pūņu pamatskola
Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola
Vandzenes pamatskola
Stendes pamatskola
Laidzes pamatskola
Dursupes pamatskola
Talsu sākumskola
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Lībagu sākumskola

Mācību sasniegumi
12.kl. CE

Klašu piepildījums (10.12.klase)

Izglītības iestāde

Ēkas tehniskais
stāvoklis

16.tabula
Skolu izvērtējums vidusskolas posmā 2015.gadā

Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu 2. vidusskola
Valdemārpils vidusskola
Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola
Sabiles vidusskola

Kritērijs atbilst labam līmenim
Kritērijs atbilst optimālam līmenim
Kritērijs atbilst apmierinošam līmenim
Kritērijs atbilst neapmierinošam līmenim
Kritērijs uz attiecīgo iestādi neattiecas
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17.tabula
Vispārējās izglītības SVID analīze

Stiprās puses

























Talsu novadā ir vidējās izglītības
iestāde ar valsts ģimnāzijas statusu Talsu Valsts ģimnāzija
Skolās ir sociālie pedagogi
Laba pamata un vidējās vispārējās
izglītības kvalitāte, iespēja iegūt
dažādas programmas, kas pielāgotas
bērnu vajadzībām
Ātri interneta pieslēgumi
Sporta zāles, sporta infrastruktūra
Dabas zinātņu projektu ietvaros
atjaunotas novada izglītības iestādes
Profesionāli strādājoša Talsu novada
Izglītības pārvalde
Pedagogu „kopiena”, kas veicina
kvalifikācijas
paaugstināšanu
un
sadarbību
izglītības
pakalpojumu
pieejamībā
Optimāli
organizēti
skolēnu
pārvadājumi
Brīvpusdienu nodrošinājums
Sākumskolas atrodas tuvu dzīvesvietai,
optimāls pamatskolu izvietojums
Pozitīva pieredze un tradīcijas skolēnu
zinātniski
pētniecisko
darbu
organizēšanā.
Iespēja darboties ESF projektos,
nacionālās programmās - matemātika,
dabaszinātņu,
atbalsts
pedagogu
konkurētspējai
Skolas padomes un vecāku līdzdalība
izglītības iestādes dzīvē
Nākamo
skolotāju
stipendiju
nodrošinājums,
mācību olimpiāžu
laureātu godināšana
ZPD konferences skolās ir sistēma
Ekonomiskās domāšanas attīstīšana
Darbs
ar
talantīgiem
bērniem
(sadarbībā ar Ventspils augstakolu, LU
un BA Turība)

Vājās puses

























Ne visi pedagogi apmācīti iekļaujošai
izglītībai
Skolēnu aizplūšana, palielinās apvienoto
klašu skaits
Nepietiekamas pedagogu svešvalodu
zināšanas, iesaistoties ES projektos un
iekļaujot skolās imigrantu un reemigrantu
bērnus
Nepietiekami īstenota reģionāli metodiskā
centra darbība uz Talsu Valsts ģimnāzijas
bāzes
Metodiskajā darbā trūkst mācību līdzekļu
konkrētu tēmu apguvei
Daļā izglītības iestāžu ir fiziski un morāli
nolietota
tehniskā
infrastruktūra
(ūdensapgāde, siltuma tīkli, sanitārie
mezgli, elektroinstalācijas u.c.), ēkas nav
energoefektīvas
Nav atbilstošu stadionu, atjaunojot tie nav
modernizēti
Ne visās skolās pietiekami nodrošināta
vides pieejamība
Mācību
programmās
nepietiekošs
nodarbību skaits ārā (ar mērķi sekmēt
mācību procesa dažādošanu un veicināt
veselīgu dzīvesveidu)
Daļa skolotāju ir neelastīgi un kūtri
sadarbībai un mācību metožu dažādošanai
Peldbaseina trūkums, netiek īstenotas
peldēšanas apmācības
Skolēnu
pārvadājumu
sistēmas
nevienmērīgs pārklājums un ilgs ceļš līdz
skolai
Talsu Galvenās bibliotēkas ieildzis
pagaidu
risinājums
(atrašanās
nepiemērotās telpās), kas nenodrošina
mūsdienīgu pakalpojumu
Nepietiekama karjeras izglītība skolās
Ģimeņu
problēmas
un
skolēnu
psihosociālās
problēmas
(t.sk.
nepietiekamas audzināšanas, vecāku
ilgstoša prombūtne, u.c.), kas traucē
mācību darbā, skolās trūkst sociālo
pedagogu un psihologu
Nepietiekama sadarbība ar sociālo
dienestu
Atšķirīgi skolēnu sagatavotības līmeņi,
uzsākot mācības vispārizglītojošo skolu
1.klasēs
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Nav
pilnībā
izmantotas
ES
un
starptautisku projektu un programmu
iespējas
 Laukos mazs darba apjoms skolu
bibliotekāriem
 Darbiniekiem nav pilna pakete sociālajām
garantijām (veselības apdrošināšana)
 Pedagogu izdegšanas risks pārslodzes dēļ


Iespējas

















Valsts ģimnāzijas attīstīšana un prestiža
saglabāšana, metodiskā darba kā
tālākizglītības procesa pilnveidošana
Metodiskā zinātnes centra izveidošana
Kopīga interešu izglītības procesa
koordinēšana Talsos
Visu
izglītības
iestāžu,
tostarp
bērnudārzu
informatizācija
un
integrēšana
novada
izglītības
e
pārvaldē; veicināt IKT pielietošanu
saskarsmē skolēns-pedagogs
Veselīgas un aktīvas dzīvesvides
veidošana skolās
Energoefektivitātes pasākumu ieviešana
izglītības iestādēs
Skolu un novada izglītības inovatīvu
ideju projekti, fondi un atalgojums
izglītības speciālistu un skolēnu
pašpārvalžu morālai un materiālai
motivēšanai
Pedagoģiskās pieredzes popularizēšana,
mācību līdzekļu veidošana. Pieredzes
apmaiņa starp pedagogiem no dažādām
izglītības pakāpēm, jomām
Starptautiskā sadarbība starp skolām,
Latvijā, ES un pasaulē
Padziļināta vispārējās un profesionālās
ievirzes izglītības mācību programmu
veidošana
Jauns pieprasījums pēc cita veida
pedagogiem (imigrantu vajadzībām)

Draudi











Samazinās bērnu skaits
Samazinoties skolēnu skaitam, saglabājas
reorganizācijas turpināšanas iespējamība.
Apdzīvotās vietas, kurās skolas ir slēgtas
piedzīvo var zaudēt sabiedrisko centru
(jārod risinājums skolām, kurās skolēnu
skaits tiek prognozēts 80 un mazāks)
Bērnu ar speciālām vajadzībām vecāki var
izvēlēties
speciālo
programmu
pamatskolas posmā jebkurā skolā
Likumdevēja radītie precedenti skolu
izvēlē
Laukos dzīvojošo bērnu materiālais
stāvoklis var negatīvi ietekmēt vidējās un
augstākās izglītības iegūšanu, iedzīvotāju
izglītības līmeņa rādītājus Talsu novadā
Imigrācija kā sociālais slogs
Pedagogu novecošanās
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Profesionālās ievirzes izglītība
Talsu novadā darbojas četras mākslas un mūzikas profesionālās ievirzes izglītības
iestādes – Talsu mūzikas skola, Talsu mākslas skola, Valdemārpils mūzikas un mākslas skola un
Sabiles mūzikas un mākslas skola.
Audzēkņu skaits Talsu mākslas un mūzikas skolās pa gadiem saglabājas bez lielām
svārstībām, bet Valdemārpils un Sabiles mūzikas un mākslas skolās audzēkņu skaita svārstības
relatīvi ir nedaudz lielākas kā Talsos.

18.attēls. Audzēkņu skaits Talsu mūzikas un mākslas skolās

19.attēls. Audzēkņu skaits Sabiles un Valdemārpils mūzikas un mākslas skolās

Talsu mūzikas skola ir pašvaldības izglītības iestāde profesionālas ievirzes mūzikas
izglītības programmu īstenošanai. Skolas darbības mērķis ir sekmēt audzēkņu veidošanos par
garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību, sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes
profesionālas izglītības turpināšanai vidējās izglītības mācību iestādēs, un veidot audzēkņu
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muzikālās intereses, sagatavot izglītotus mūzikas klausītājus, kā arī veicināt viņu iesaistīšanos
pašdarbības kolektīvos (koros, orķestros
2015./2016.m.g. Talsu mūzikas skolā mācās 204 audzēkņi un tā īsteno 14 profesionālās
ievirzes programmas, 20.attēlā redzams, ka bērni visvairāk izvēlas klavierspēli. Salīdzinoši
populāra ir flautas un vijoles spēle, arī kora klase.

20.attēls. Audzēkņu skaits un sadalījums pa izglītības programmām Talsu Mūzikas skolā

Talsu mākslas skolas īstenotā izglītības programma sevī iekļauj nodarbības kompozīcijā,
zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, darbs materiālā, grafikā. Šo programmu 2015./2016.mācību
gadā apgūst 82 audzēkņi no Talsiem un citiem novada pagastiem. Virbu pagastā darbojas Talsu
mākslas skolas klase. Kvalitatīvu programmas apguvi nodrošina pedagogi ar augstāko
profesionālo kvalifikāciju, kuru regulāri papildina visdažādākajos kursos un semināros, kā arī
veic metodisko darbu ar savu pieredzi, iepazīstinot kolēģus. Skolas pedagogi kā radoši
mākslinieki piedalās visdažādākajās izstādēs. Audzēkņu darbi regulāri tiek izstādīti vietējās un
starptautiskās izstādēs un konkursos. Ir saņemtas rīkotāju atsauksmes un godalgas. Dažus
audzēkņus materiāli atbalsta "Talsu novada fonds”.
Valdemārpils un Sabiles mūzikas un mākslas skolas ir pašvaldības izglītības iestādes
profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai. Mūzikas un mākslas skolas šajās
pilsētās darbojas no 1991.gada, bet vēlāk tajās tiek atvērtas arī mākslas nodaļas, kā rezultātā
skolas pārtop par Mūzikas un mākslas skolām.
Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolā 2015./2016.mācību gadā mācās 72 audzēkņi.
Skolā iespējams apgūt klavierspēli, akordeona spēli, flautas spēli, saksofona un klarnetes spēli,
mācīties kora klasē, kā arī vizuāli plastiskās mākslas klasē. Valdemārpils Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi koncertē dažādos skolas un pilsētas rīkotajos pasākumos, kā arī piedalās
reģionālajos un valsts konkursos.
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21.attēls. Audzēkņu skaits un sadalījums pa izglītības programmām Valdemārpils mūzikas un mākslas skolā

Skola īsteno licencētas izglītības programmas - vizuāli plastiskā māksla, klavierspēle,
flautas spēle un kora klase.

22.attēls. Audzēkņu skaits un sadalījums pa izglītības programmām Sabiles mūzikas un mākslas skolā

Talsu novada Sporta skola dibināta 1952.gadā, darbību uzsāka 1953.gadā. Skolas
darbības mērķis ir veidot sporta izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošina
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu, sniegt
sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, kā arī vērtīborientācijas veidošanu sportā, bērnu un
jauniešu individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanu sportā neatkarīgi no iepriekš
iegūtās izglītības. 2015./2016.mācību gadā skolā mācās 859 audzēkņi, no kuriem 76 ir
pirmsskolas vecumā un apmeklē vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības (interešu izglītība),
kuras finansē pašvaldība.
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Talsu novada Sporta skolas grupas darbojas ne tikai Talsos, bet arī Laucienē, Stendē,
Sabilē, Valdemārpilī, Pastendē, Pūņās, Dursupē un Jaunpagastā.
18.tabula
Talsu novada sporta skolas izglītības programmas un skolēnu skaita dinamika

Sporta veids
Basketbols
Badmintons
Biatlons
Florbols
Hokejs
Riteņbraukšana
Smaiļošana un kanoe airēšana
Vieglatlētika
Volejbols
Futbols
Vispārējā fiziskā sagatavotība
KOPĀ

2012./2013.
70
58
44
127
36
8
34
84
71
84
616

2013./2014.
86
53
38
108
29
7
44
105
140
90
58
758

2014./2015.
109
39
40
126
45
11
47
127
145
144
85
918

2015./2016.
103
32
32
148
56
9
40
108
122
133
76
859

23.attēls.
Bērnu sadalījums pa izglītības programmām Talsu novada sporta skolā

18.tabulā un 23.attēlā redzams, ka Talsu Sporta skolā bērni visvairāk izvēlas komandu
spēles un vieglatlētiku.
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Interešu izglītība
Interešu izglītības programmas Talsu novadā īsteno pašvaldības dibināta interešu
izglītības iestāde - Bērnu jauniešu centrs, vispārējās izglītības iestādes, profesionālās ievirzes
izglītības iestādes, iesaistot bērnus un jauniešus vecumā no 3 līdz 25 gadu vecumam.
Interešu izglītības uzdevums ir veicināt mainīgām laikmeta prasībām atbilstošas un
daudzveidīgas interešu izglītības nodrošināšanu, sniedzot nepieciešamās zināšanas, informāciju
un sociālās iemaņas, kas veicinātu jaunatnes līdzdalību kultūras, politiskajā un ekonomiskajā
dzīvē, saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un radošo pašizteiksmi. Interešu
izglītības mērķis ir attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus, nodrošināt iespējas pašizpausmei
un savas individualitātes izkopšanai. Līdzdalība interešu izglītības programmās nodrošina
saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmē preventīvo darbu, lai novērstu
negatīvo tendenču (narkomānija, alkoholisms, noziedzība u.c.) attīstību bērnu un jauniešu vidū.
Interešu izglītībā tiek piedāvātas dažādās interešu izglītības jomās:






Kultūrizglītība – dziedāšana, muzicēšana, dejošana, vizuālā un lietišķā māksla,
teātra māksla, tradicionālā kultūra/folklora;
Sporta interešu izglītība;
Tehniskā jaunrade – konstruēšana, modelēšana, robotika, elektronika, tehnoloģiju
apguve, projektēšana u.c.
Vides interešu izglītība – vides izzināšana dažādās formās
Citas jomas – pārējās, kas neietilpst iepriekš minētajās.

Gan Latvijā, gan Talsu novadā salīdzinoši visvairāk skolēnu ir iesaistīti kultūrizglītības
programmās, bet vismazāk - tehniskās jaunrades programmās. Kultūrizglītības programmas
izvēles augstie rādītāji izskaidrojami ar pastāvošām tradīcijām un vēlmi piedalīties Dziesmu un
deju svētkos.
Kā interešu izglītības, audzināšanas darba un darba ar jauniešiem metodiskais
nodrošinātājs un darba organizētājs Talsu novadā darbojas Talsu bērnu un jauniešu centrs.
Kā pozitīvs aspekts jāmin centra aktīvā darbība, interešu izglītības popularizācija un
saturīga brīvā laika pavadīšanas nodarbību aktualizācija.
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs ne tikai veic metodiskā darba koordināciju Talsu,
Rojas, Mērsraga un Dundagas novados, bet arī pats realizē interešu izglītības programmas.
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra aktivitātēs 2011./2012.-2013./2014.mācību gados
ik gadu vidēji 70 aktivitātēs piedalās ap 5400 dalībnieku. 2014./2015.mācību gadā dalībnieku
skaits bija rekordliels - 9282, kas skaidrojams ar Dziesmu un deju svētku norisi valstī.
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Audzēkņu skaits Talsu novada BJC 2012.-2015. gadam
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24.attēls. Audzēkņu skaita dinamika Talsu novada BJC

14
4
10
18
16
14
16
22
27
12
18
8
25
6
17
6
151

2
2

1
1

4
4
3
1
5
2

2
2
2
2

19

8

6

Kopā

Cits

1

Jaunatnes darbs

4

Sports

Vides izglītība

Laucienes pamatskola
Laucienes p-sk. Dursupes fil.
Vandzenes p-sk.
Virbu p-sk.
Pastendes p-sk. (Talsu nov. BJC)
Sabiles vidusskola
Lībagu sākumskola
Talsu Valsts Ģimnāzija
Valdemārpils vsk.
Pūņu p-sk.
Talsu 2.vsk.
Talsu 2.vsk. Laidzes filiāle
Talsu p-sk.
Stendes p-sk.
Talsu sākumskola
Talsu Kristīgā vidusskola
Talsu novada BJC

Tehniskā jaunrade

Izglītības iestāde

Kultūrizglītība

19.tabula
No valsts mērķdotācijas interešu izglītībai piešķirto stundu skaits
pa skolām un interešu izglītības jomām 2015./2016.m.g.

19
6
10
21
17
14
16
26
31
15
18
11
32
10
19
6
184

Interešu izglītību Talsu novadā tiek realizēta izmantojot valsts mērķdotāciju interešu
izglītības realizācijai, valsts mērķdotāciju vispārizglītojošām skolām, pašvaldības finansējumu
Sporta skolā un novada pagastos pie kultūras centriem un brīvā laika pavadīšanas centriem, kā
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arī izmantojot privāto finansējumu. Interešu izglītību realizē ne tikai pašvaldības izglītības
iestādes, bet arī privātpersonas vai citas juridiskās personas, piemēram, SIA Dziesmu skola,
vokālā studija "Tonis", mūsdienu deju studija “Elfas” u.c.
20.tabula
SVID analīze interešu un profesionālās ievirzes izglītībai

Stiprās puses

















Daudzpusīga interešu izglītība un
profesionālās ievirzes izglītība
Atbalsts izcilniekiem – naudas balvas
Ir plaša un sakārtota infrastruktūra
Izglītības iestāžu infrastruktūra tiek
izmantota
nometnēm,
nodrošinot
saturīgu brīvā laika pavadīšanu un
papildus
gūstot
ienākumus
un
nodarbinot bērnus
Ir attīstītas kultūrizglītības programmas
Hokeja klubam ir sadarbības līgums,
noteiktas un skaidras maksas
Ir iespējas pilnveidoties gan izglītības
iestādēs, gan privātajos pulciņos
Sporta skola ir grupās pa novadu –
Laucienē, Stendē, Sabilē, Valdemārpilī,
Pastendē, Pūņās, Dursupē, Virbu
pamatskolā
Sporta zāles ir atjaunotas un no jauna
uzbūvētas
Labi organizēti skolēnu pārvadājumi
Plašs, kvalitatīvs un daudzpusīgs
interešu
izglītības
programmu
piedāvājums
Vienota interešu izglītības metodiskā
darba organizācija
Plānveidīgs
darbs
ar
skolēnu
pašpārvaldēm

Vājās puses



















Budžeta plānošana neelastīga, nevar
saplānot pasākumus gadam (ziedi
māksliniekiem)
Nav atbilstoša stadiona novada centrā,
sporta laukumi novadā, baseins
Nav koncertzāles novada centrā
Trūkst profesionāli izglītotu atbilstošās
jomas pedagogu
Nav vienota pieeja darba attiecībām (daļai
pedagogu ir terminētie līgumi)
Nav kontrolēta tiesiska interešu izglītības
privātprakses īstenošana, licences netiek
izņemtas un kontrolētas; ne visām ir
izstrādāta un apstiprināta darbības
programma
Pastāv nereģistrētas bērnu nometnes,
trūkst kontroles; tās ir lētākas un
izkonkurē reģistrētās
Maz
tehnisko
programmu,
trūkst
atbilstošu pedagogu
Talsu TN papildus jāmaksā par
apskaņošanu un gaismošanu
Līdzīga satura pulciņi tiek organizēti pie
dažādām pašvaldības iestādēm
Skolēnu transporta maršruti nav saskaņoti
ar interešu izglītības un profesionālās
ievirzes pulciņu darbības laikiem
Vispārējā
izglītība,
interešu
un
profesionālās ievirzes izglītība ne vienmēr
saskaņota darbības laikos
Daļā izglītības iestāžu ir fiziski un morāli
nolietota tehniskā infrastruktūra (ūdens,
siltuma tīkli, sanitārie mezgli, nav
ierīkotas apsardzes sistēmas)



Iespējas






Sakārtot
nometņu
organizēšanas
sistēmu
Padziļināta
vispārējās
un
profesionālās
ievirzes
izglītības
mācību programmu veidošana
Energoefektivitātes
pasākumu
ieviešana izglītības iestādēs
Pašvaldības atbalsts Interešu izglītības

Draudi

Bērnu skaita samazināšanās
Pedagoģiskā personāla novecošanās
Talsu ATU grafiki ietekmē dažādas
nodarbības

Samazināts finansējums profesionālo
ieviržu skolām

Jaunais pedagogu atalgojuma modelis
var samazināt finansējuma apjomu no
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programmu finansēšanai atbilstoši
izstrādātajiem kritērijiem










valsts
Vecāku un pedagogu rīcība, veicinot
bērnu iesaistīšanu ārpusskolas nodarbībās
Interešu
izglītības
kvalitātes
pazemināšanās pedagogu atalgojuma un
slodzes dēļ
Interešu un profesionālās ievirzes
pedagogiem zemāks atalgojums kā
vispārizglītojošo
izglītības
iestāžu
pedagogiem
Pulciņi ir «divi vienā» - gan pie
pašvaldības iestādes, gan darbojas privāti
un kā biedrības
Nevienmērīgs pārklājums interešu
izglītībā novadā kopumā sekmē skolēnu
aizplūšanu no novada pagastiem/pilsētām
uz centru
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Pieaugušo un profesionālā izglītība
Talsu novadā pieaugušo izglītības sistēmas un profesionālās izglītības jomas uzlabojumi
ir vienlīdz svarīgi vispārizglītojošo skolu absolventiem, bezdarbniekiem un nodarbinātiem.
Kvalitatīva profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības piedāvājuma nodrošināšanā nozīmīga
loma ir gan profesionālās izglītības iestādēm, gan augstākās izglītības iestādēm.
Novadā īstenojot pieaugušo izglītības pārvaldības funkciju, tiek izmantots formālo un
neformālo izglītības iestāžu tīkls.
Uz šo brīdi Talsu novadā pieaugušo izglītībā darbojas atsevišķi pieaugušo izglītības
piedāvātāji – Talsu novada pieaugušo izglītības centrs, Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes
teritoriālā struktūrvienība, dažādi privātie mācību centri, brīvā laika pavadīšanas centri, dažādas
uzņēmēju atbalsta iestādes, vispārizglītojošās skolas, augstskolas un to filiāles, bet trūkst
vienotas pieaugušo sistēmas koordinācijas.
Novada pieaugušo izglītības funkciju kā pašvaldības iestāde Talsu novadā veic Talsu
novada Pieaugušo izglītības centrs (PIC). PIC mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pieaugušo
izglītības piedāvājumu un pieejamību iedzīvotājiem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma,
iepriekšējās izglītības, dzīves vietas novadā, ienākuma līmeņa un etniskās piederības, kā arī
līdzdarboties pieaugušo izglītības sistēmas attīstīšanā un mūžizglītības politikas veidošanā. Talsu
novada PIC līdz šim iesaistījies Grundtvig (pieaugušo apmācība, pieredzes apmaiņa), kā arī
INTERREG, Norvēģijas finanšu instrumentu apguvē, bezmaksas un arī maksas apmācību
organizēšanā novadā. Līdz šim PIC kompetencē bijusi arī koordinācijas tīkla uzturēšana novadā.

2015.
janvārisseptembris

534
150
273
152
-

3 245

8
540
5670

Kopā

320
738
7 300
140
1114
6245

Mūžizglītība

Dalībn.skaits
Stundas
Piesaistītais finansējums (EUR)
Dalībn.skaits
Stundas
Piesaistītais finansējums

Leader
aprīkojuma
iegāde

2014

Kritērijs

Bezmaksas
semināri

Gads

Maksas kursi

21.tabula
Talsu PIC darbības pārskats 2014.-2015.gadā

854
888
16 215
413
1176
6254

Talsu Lauku konsultāciju birojs ir viens no SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs (LLKC) Lauku konsultāciju birojiem (LKB), kas piedāvā seminārus Talsu novada
pagastos un apmācības ES projekta ietvaros par dažādām tēmām.
Talsu novada Izglītības pārvalde nodrošina skolotāju tālākizglītību un profesionālo
pilnveidi visu izglītības iestāžu darbiniekiem. Skolotāju tālākizglītības virzieni Talsu novadā ir
studijas maģistrantūrās, papildspecialitātes apguve un pārkvalificēšanās kursi atbilstoši mācību
iestādes attīstības vajadzībām, profesionālās meistarības pilnveide tālākizglītības kursos un
personības pilnveide.
Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā dažāda veida apmācību iespējas bezdarbniekiem,
darba meklētājiem un sociālā riska grupām. Pieprasītākās ir apmācības datorzinībās un angļu
valodā bez priekšzināšanām un dažādu kategoriju automobiļu vadīšanā. Profesionālās izglītības
programmas tiek realizētas atkarībā no darba vietu pieprasījuma darba tirgū.
Talsu novadā darbojas PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" Laidzes teritoriālās
struktūrvienība (agrāk - Laidzes tehnikums, Laidzes profesionālā vidusskola), viena no
vecākajām profesionālajām skolām Latvijā (dibināta 1921.gadā kā lauksaimniecības skola), kurā
apgūst vidējo profesionālo izglītību būvdarbu, komerczinību un ēdināšanas jomā. Mācību un
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kvalifikācijas prakšu vietu nodrošināšanā skola sadarbojas ar daudziem Talsu novada un
Kurzemes reģiona uzņēmumiem, kā arī ar nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizācijām
un nozares asociācijām. Sadarbības rezultātā tiek pilnveidotas izglītības programmas, regulāri
organizēti gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības semināri, iepazīstinot audzēkņus un
skolotājus ar jaunākajiem materiāliem, instrumentiem un tehnoloģiskajiem procesiem
konkrētajās nozarēs, organizētas prakses arī citās valstīs.
PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” LAIDZES teritoriālā struktūrvienībā 2015./2016.mācību
gadā uzņem audzēkņus šādās specialitātēs:






ar pamatizglītību (4 gadi):
 Komercpakalpojumu darbinieks;
 Klientu apkalpošanas speciālists;
 Ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
 Apdares darbu tehniķis;
ar pamatizglītību - Apdares darbu strādnieks, 1 gads.
ar pabeigtu 8 klašu izglītību (3 gadi) - Apmetējs.
ESF finansētās grupās no 17 līdz 29 gadiem ar vidējo izglītību:
 Klientu apkalpošanas speciālists, 1,5 gadi;
 Pavārs, 1 gads;
 Mazumtirdzniecības komercdarbinieks, 1,5 gadi.

Talsu novadā darbojas 2 augstāko izglītības iestāžu filiāles:



Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības
fakultātes Laidzes filiāle, kura uzņem studentus augstākās profesionālās
izglītības iegūšanai (1. līmenis) 2,5 gadu laikā specializācijā ”Komerczinības”;
Biznesa augstskolas Turība Talsu filiāle, kurā rasta iespēja iegūt 1. līmeņa
augstāko profesionālo izglītību sekojošās programmās:
 Tiesību zinātnes;
 Finanses un grāmatvedība;
 Mārketings un tirdzniecība;
 Viesmīlības serviss.

Talsu novadā darbojas privātie mācību centri, kuri piedāvā pieaugušo apmācības gan
profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, gan arī neformālās izglītības nodrošināšanai.
22.tabula
Pieaugušo un profesionālās izglītības SVID analīze

Stiprās puses









Novadā darbojas Pieaugušo izglītības
centrs
Rīgas Valsts Tehnikums kā neformālās
izglītības piedāvātājs Laidzē
Talsu novadā ir vairākas organizācijas,
kas piedāvā pieaugušo izglītību
Novadā daudz brīvā laika pavadīšanas
centru, kur var koordinēt pieaugušo
izglītību
NVO kā pieaugušo izglītības īstenotājs
Talsos ir iespēja bezdarbniekiem
mācīties
Ir notikušas ES finansētas pašvaldību
darbinieku apmācības, ir iegādāts
tehniskais nodrošinājums

Vājās puses










Ilgs laiks no profesionālās izglītības
izvēles līdz darba tirgum
Vāja saikne starp izglītības procesu, darba
tirgu un uzņēmējdarbību
Daudzveidīgs, bet nekoordinēts (NVA,
PIC, NVO izglītošanās aktivitāte) un ne
vienmēr kvalitatīvs pieaugušo izglītības
piedāvājums
Brīvā laika pavadīšanas centru darbinieku
pienākumos nav pieaugušo izglītības
funkcijas
Pietrūkst informācijas par pagastu un
pilsētu pārvaldēs veikto pieaugušo
izglītības jomā
Konkurencē zaudē kursi, kas ir par maksu
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Novadā ir pieejama 1.līmeņa augstākā
pret kursiem, kas tiek finansēti par ES
izglītība Laidzē un Talsos
fondu līdzekļiem
 Ir
iespēja Rīgas VT nokārtot  Bezdarbnieku apmācības programmas
kvalifikācijas eksāmenu, ja ir pieredze
negarantē iekļaušanos darba tirgū
amatā, samaksa ir pieejama
 Pašvaldībai nav sadarbības līgumu ar
 Ir radīta sistēma, lai novadā un valstī
valsts / privātajām institūcijām
nerastos analfabēti
 Pašvaldības
resursi (telpas) netiek
izmantotas racionāli
 Trūkst
materiālā bāze mūsdienīgai
profesionālajai pilnveidei
 Darba tirgū nav iespējas iesaistīt cilvēkus
ar īpašām vajadzībām, sevišķi ar garīgām
problēmām
 Ilgs laiks no profesionālās izglītības
izvēles līdz darba tirgum


Iespējas













Plašāka
individuālā
tālākizglītība,
izmantojot ES piedāvājumus.
Pieaugušo
izglītības
piedāvājuma
pozicionēšana
kā
pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsts.
Darba
tirgum
atbilstošu
pārkvalifikācijas apmācību programmu
piedāvājums.
Profesionālās karjeras piedāvājuma
attīstīšana sadarbībā ar uzņēmējiem un
NVO.
Saglabāt un attīstīt PIKC RVT Laidzes
TS kā atbalsta punktu Talsu novada
nodarbinātības paaugstināšanai.
Apmācības LEADER 2014.- 2020.
programmās
Sociālās uzņēmējdarbības attīstība
Koordinējošā un informatīvā atbalsta
funkcijas pilnveidošana pašvaldībā

Draudi










Struktūrfondu finansētās programmu
atbilstība vietējām prioritātēm
Nodarbinātības aģentūra nav elastīga
programmu piedāvājumā
Iedzīvotājiem nav maksātspējas kursu
apmeklēšanai, konkurencē zaudē kursi,
kas ir par maksu, pret kursiem, kas tiek
finansēti par ES fondu līdzekļiem
Negatīvā bilance starp likvidētajiem un no
jauna reģistrētiem uzņēmumiem
Nav sakārtota likumdošana programmu
licencēšanā
No valsts netiek veicināta prakšu vietu
pieejamība
Pastāv iespēja novadā pazaudēt prakšu
iespējas
ES un starptautisku projektu un
programmu sniegtās iespējas

Pieaugušo izglītības straujai attīstībai Talsu novadā traucē šādi iemesli:





iedzīvotāju zemā maksātspēja;
vienotas atbalsta sistēmas trūkums, izmantojot valsts, reģiona un novada iestrādes;
pieprasījums un piedāvājums nav elastīgi un mērķtiecīgi saskaņots, ko ietekmē arī
finansējuma pieejamība;
sociālā riska grupās nav iekļauti ilgstošie bezdarbnieki, par viņiem nav informācijas, un
viņi nav informēti par iespējām mācīties.

Saskaņā ar valsts (IZM) izvirzītajām attīstības iespējām pieaugušo izglītībā, pašvaldībām
noteiktās funkcijas būtu:



noskaidrot pašvaldības darba devēju vajadzības nodarbināto profesionālajai
pilnveidei un tālākizglītībai/pārkvalifikācijai,
apzina nodarbināto individuālās mācību vajadzības pēc profesionālās pilnveides
konkurētspējas paaugstināšanai;
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apkopot nepieciešamības un sniegt to apmācību pakalpojuma pasūtītājiem;
nodrošināt pilnīgu un daudzpusīgu informācijas pieejamību pašvaldības
nodarbinātajiem par mācību iespējām (ievietot tīmekļa vietnēs, bibliotēkās,
pašvaldību administrācijā utml.);
sniegt konsultatīvu atbalstu nodarbinātajam par mācību programmu izvēli un
iespējām.

Šobrīd neskaidrs ir jautājums attiecībā par pieaugušo izglītības centru, kas vienlaikus
būtu arī novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs. Ņemot vērā, ka šobrīd Talsu novada pieaugušo
izglītības pakalpojuma koordinācija novada līmenī būtu jāuzlabo, tad tieši darba devēju, darba
ņēmēju un iedzīvotāju individuālo mācību vajadzību apzināšana, kā arī nepieciešamību un
pakalpojuma sniedzēju apzināšana un koordinācija ir primāri veicamais darbs šajā jomā.
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TALSU NOVADA IZGLĪTĪBAS
PLĀNA
2016.-2020. GADAM
STRATĒĢISKIE VIRZIENI

NOZARES ATTĪSTĪBAS
KOPSAVILKUMS
UN

Talsu novada izglītības nozares attīstības plāna ietvars atbilst Talsu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai 2030, un paredz 3 stratēģiskos mērķus, nosaka 9 rīcību virzienus.
Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vīzija - Talsu novads - ekonomiski attīstīts
novads Ziemeļkurzemē ar reģiona centru Talsos, ar konkurētspējīgiem un inovatīviem
uzņēmumiem, ar drošu un pievilcīgu dzīves vidi, bagāts ar izglītotiem, radošiem un pilsoniski
aktīviem cilvēkiem, kuri veido veselīgu, ģimenisku un pārtikušu sabiedrību; efektīvi pārvaldīts
novads, kurā katrai pilsētai un pagastam ir sava dabas un kultūras pievilcība.
Talsu novada attīstības ilgtermiņa vispārīgais mērķis 2030.gadam ir Talsu novada ilgtspējīga
izaugsme, stipra vietējā ekonomika, patīkama dzīves un darba vide un moderna pašvaldība.
Talsu novada prioritātes un stratēģiskie mērķi 2014.-2020.gadam
Prioritāte Nr.1 – IEDZĪVOTĀJI
Stratēģiskais mērķis Nr.1 – Izglītota, radoša un pilsoniski aktīva, veselīga, ģimeniska un
pārtikusi sabiedrība
Prioritāte Nr.2 – EKONOMIKA
Stratēģiskais mērķis Nr.2 – Vides resursos balstīta progresīva un attīstīta daudznozaru
ekonomika
Prioritāte Nr.3– UNIKALITĀTE
Stratēģiskais mērķis Nr.3.- Talsu pilsētas izcilība, novada nozīmība un atpazīstamība –
novada svītrkods
Prioritāte Nr.4 – PĀRVALDĪBA
Stratēģiskais mērķis Nr.4 – Iedzīvotājiem tuva pašvaldība, stipra un enerģiska pārvaldība
Atbilstoši Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Izglītības attīstības
pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam noteiktajiem mērķiem, izvirzīta Talsu novada izglītības
nozares attīstības vīzija, mērķi un rīcību virzieni, kurā kā prioritāte izvirzīti izglītoti Talsu
novada iedzīvotāji.
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23.tabula

Talsu novada izglītības nozares attīstības
plāna 2016.-2020.gadam vīzija, mērķi un prioritātes
VĪZIJA
Katram iedzīvotājam ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību, dzīvei nepieciešamās kompetences, attīstīt savas spējas,
prasmes, talantus un īstenot savu radošo potenciālu



Nodrošināt
mūsdienīgu, Veicināt indivīda profesionālo Īstenot
efektīvu
izglītības
Mērķi
kvalitatīvu
un
iekļaujošu un sociālo prasmju pilnveidi
nozares pārvaldību
izglītības vidi
Kvalificētu
pedagogu
un Vispārējās, interešu un karjeras Izglītības
iestāžu
tīkla
kvalitatīva izglītības procesa, izglītības
piedāvājuma pilnveidošana;
t.sk.,
metodiskā
darba nodrošināšana;
nodrošināšana;
Modernas un ergonomiskas Mūžizglītības un neformālās Izglītības
un
izglītības
mācību vides izveide, uzlabojot izglītības pilnveidošana;
pārvaldības izcilības veicināšana;
Rīcību virzieni
materiāli tehnisko bāzi un
kvalitatīvu izglītību veicinošu
infrastruktūru;
Iekļaujošās izglītības principa Darba tirgum un dzīvei Vietējās
un
starptautiskās
īstenošana un atbalsta personāla nepieciešamo kompetenču un sadarbības attīstīšana
pieejamības uzlabošana
prasmju ieguves veicināšana;
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Risinājumi skolēnu pārvadājumu nodrošināšanā
Attīstības plānā apskatīta transporta infrastruktūra un sabiedriskā transporta
pieejamība, kā arī sasniedzamība novadā.
Organizējot skolēnu pārvadājuma maršrutus nākotnē, iespējamie risinājumi:
1. Pārvadājumi tiek plānoti, ņemot vērā nepieciešamības izglītoties
specifiskās vispārējās izglītības programmās (vidusskolas, skolas ar
profesionāli orientēta virziena vai speciālās izglītības programmām, ja
attiecīgajā teritorijā tā netiek īstenota)
2. Pārvadājumi tiek plānoti ap skolām
3. Pārvadājumi tiek plānoti atkarībā no skolēnu izvēlētās izglītības
iestādes visa novada ietvaros
Plānojot pārvadājumu maršrutus, jāņem vērā, ka maksimālais laiks, ko skolēns
pavada ceļā līdz izglītības iestādei normālā gadījumā nepārsniedz 30-45 minūtes
(izņemot vidusskolu un specifiskās izglītības programmas, kur šis laiks var būt
lielāks, ņemot vērā izmantojamo transportu daudzumu). Veicamais attālums ir
ņemams vērā kā blakusapstāklis, bet tas nav noteicošais. Par noteicošo jāizvirza ceļā
pavadītais laiks.
Tādēļ attīstības plānā minētais risinājums skolēnu pārvadājuma organizēšanai
-pašvaldība apņemtos nodrošināt apmaksāt vai segt ceļa izdevumus līdz tuvākajai
izglītības iestādei, kas realizē atbilstošo izglītības programmu.

Kritēriji pamata un vispārējās izglītības iestāžu kvalitatīvai
izvērtēšanai un risinājumi pirmsskolu un skolu tīkla attīstībai
Lai izveidotu Talsu novada skolu tīkla sakārtošanas sistēmu, ir izstrādāts
kritēriju kopums, kas pamatots ar izmērāmiem rādītājiem katras izglītības iestādes
novērtēšanai. Balstoties uz novērtēšanas rezultātiem, ir izstrādāti priekšlikumi
iespējamām rīcības alternatīvām.
Attīstības plāna ietvaros analizēta informācija par pirmsskolas izglītības
iestādēm, tai skaitā audzēkņu skaita izmaiņām, pirmsskolu tīkla pārklājumu, secināts,
ka rindas uz pirmsskolas izglītības iestādēm, kaut arī nelielas, saglabājas novada
centrā - Talsos. Analizēta informācija par skolēnu skaita izmaiņām no 2009.gada,
analizēta informācija par skolu tīkla sakārtošanu līdz šim, demogrāfiskā situācija un
tās ietekme uz skolēnu skaitu nākamajos gados. Analizēts klašu piepildījums un
nepieciešamais piepildījums nākamajos gados, ņemot vērā šī brīža normatīvo aktu
nosacījumus un plānotās izmaiņas. Attīstības plānā apskatīti skolēnu rezultāti valsts
pārbaudes darbos, tai skaitā 9.klašu eksāmenos un nobeiguma vidusskolas
centralizētajos eksāmenos. Analizētas 9.klašu absolventu turpmākās mācību gaitas, kā
arī pedagogu vecuma amplitūda un iegūto profesionālās kvalitātes pakāpju sadalījumu
novadā un pa skolām. Izvērtēts skolu infrastruktūras tehniskais stāvoklis.
Galvenie secinājumi par esošo situāciju izglītības iestāžu tīkls Talsu novadā ir
veidojies atbilstoši pagājušā gadsimta 80-to gadu iedzīvotāju skaitam un bērnu
dzimstībai. Tajā pašā laikā pēdējos 20 gados dzimstība ir samazinājusies vairāk nekā
2 reizes, īpaši izteikta šī tendence ir lauku teritorijās ārpus attīstības centriem.
Ilgtermiņā dzimstība joprojām turpina samazināties.
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Izpētes rezultātā netika konstatēts, ka pastāvētu sakarība - jo mazāk skolēnu
klasē, jo labāki mācību procesa rezultāti. Izglītojamo skaitam samazinoties,
finansējums ēku uzturēšanai pamatā palicis nemainīgs. Tātad augušas izmaksas uz
vienu izglītojamo. Izglītojamo skaitam samazinoties, vairākās skolās skolēnu skaits ir
nepietiekams, lai nodrošinātu klašu komplektus. Līdz ar to nepieciešams regulāri
izvērtēt sakārtot vispārējās izglītības iestāžu tīklu Talsu novadā.
Demogrāfiskās prognozes norāda, ka esošais visu pakāpju izglītības iestāžu
tīkls nākotnē, iespējams, netiks racionāli izmantots. Demogrāfiskās prognozes un
iespējamais klašu piepildījums ir nozīmīgs priekšnosacījums izglītības iestāžu tīkla
sakārtošanai nākamajos septiņos gados. Padarot izglītības iestāžu tīklu efektīvāku,
rodas iespēja optimālāk izmantot pedagoģiskos un infrastruktūras resursus un
nodrošināt kvalitatīvāku izglītības ieguvi.
Tāpat jāņem vērā, ka skolu tīkla optimizācija (vienkārša skolu slēgšana)
kopēju situāciju Talsu novadā īstermiņā neuzlabos, bet var radīt virkni problēmu jānodrošina skolēnu izglītošanās iespējas citās skolās, kas savukārt prasīs ceļu
infrastruktūras sakārtošanu un uzturēšanu, sabiedriskā transporta kustības
saskaņošanu ar mācību ritmu vai pašpārvadājumu nodrošināšanu. Skolu tīkla
sakārtošana radīs arī nodarbināto skaita samazināšanos izglītības sektorā, un daļai
skolēnu palielināsies attālums līdz izglītības iestādei.
Katru gadu jāizvērtē izglītības iestāžu tīkls un finansējuma efektivitāte. Lemjot
par izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu un pilnveidošanu, jautājums par iespējamu
reorganizāciju tiek izskatīts novada domē, ja:
1. Skolas vidējais klašu piepildījums ir zemāks par vairāk nekā 10% nekā
nepieciešams mācību procesa nodrošināšanai no valsts mērķdotācijas un
izglītības iestādē ir 2 vai vairāk apvienotie klašu komplekti. Izstrādājot
attiecīgās reorganizācijas variantus, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:
1.1. klašu piepildījuma prognoze nākamajiem 5 vai vairāk gadiem;
1.2. skolas mācību procesa kvalitatīvie rādītāji;
1.3. ēkas tehniskais stāvoklis
1.4. citi rādītāji (atrašanās vieta un mobilitātes iespējas,
uzturēšanas izdevumi u.c.).
Izvērtējot skolas, ja tiek ņemti vērā iepriekš minētie kritēriji, ir izveidota karte
iespējamajam skolu tīklam 2025.gadā (skatīt 26.attēlu). Attēlā norādītajā skolu tīklā ir
attēlotas vispārizglītojošās un profesionālās skolas. Plānojot iespējamo skolu tīklu tika
ņemts vērā prognozētais skolēnu skaits skolā un katrā klašu grupā šobrīd un
nākamajos gados (skatīt pielikumā), kā arī valsts pamatnostādnēs noteiktā plānotā
pedagogu un skolēnu skaita attiecība. Prognozes izvērtētas pēc stāvokļa un
finansējuma nosacījumiem uz 2015.gada 1.septembri, līdz ar to klašu piepildījums un
finansējuma nosacījumi no valsts un pašvaldības turpmākajos gados var mainīties.
Daļa no pamatskolām, atkarībā no skolēnu skaita, varētu tikt pārveidotas par
pilnām (1.-6.klase) vai nepilnām sākumskolām. Šo pamatskolu reorganizācija par
sākumskolām iespējama, ja attiecīgajās skolās būs zems klašu piepildījums. Uz 2017.
un 2020.gadu (pamatnostādnēs minētie gadi rezultatīvajos rādītājos skolēnu skaita un
proporcijā aprēķinot valsts mērķdotācijas) šo skolu klašu piepildījums ir mazāks kā
nepieciešams minimālai izglītības programmas realizācijai neveidojot apvienoto klašu
komplektus. Laucienes pamatskolai, ja netiek veikta tās filiāles “Dursupes
pamatskola” reorganizācija, klašu piepildījums būs mazāks nekā minimāli
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nepieciešamais. Ja Balgales pagasta (Dursupes pamatskolas) skolēni lielākā daļa
turpina mācībās tuvāk esošajā Laucienes pamatskolā, tad Laucienes pamatskolas
klašu piepildījums ir apmierinošs.
Skolas ārpus novada centra, neatkarīgi no izglītības pakāpes, ir iespēja veidot
kā Mūžizglītības centrus, to funkcijās iekļaujot arī neformālās, informālās un interešu
izglītības nodrošināšanu ne tikai skolēniem, bet arī pieaugušajiem.
Veicot skolu kartējumu un skolēnu skaita prognozi līdz 2025.gadam jāņem
vērā arī blakus novadu izglītības iestāžu izvietojums (pielikums) un to ietekme uz
Talsu novadā dzīvojošo skolēnu izglītības iestādes izvēli:


Dundagas vidusskola – Valdgales un Īves pagasti



Rojas vidusskola – Lubes, Vandzenes pagasts



Mērsraga vidusskola – Ķūļciema pagasts



Engures vidusskola – Balgales pagasts



Kandavas vidusskolas – Sabiles pilsēta un Abavas pagasts

Iepriekšminētā situācija liecina par to, ka nepieciešams radīt apstākļus skolēnu
neaizplūšanai uz citu novadu izglītības iestādēm.
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25.attēls. Iespējamais skolu kartējums 2025.gadā

2. Skolu un pirmsskolu reorganizācija (izveidojot vienu iestādi) pagasta
pārvaldes ietvaros tiek izskatīta, ja pirmsskolas iestādē audzēkņu skaits ir
mazāks nekā 50 audzēkņu un/vai kopējais skolas un pirmsskolas
izglītojamo skaits nepārsniedz 200 izglītojamos.
3. Pirmsskolu reorganizācija – pirmsskolas nepieciešamas saglabāt cik vien
iespējams tuvu dzīvesvietai. Tai paša laikā, nepieciešamība pārskatīt
iestādes vai grupiņas atrašanos attiecīgajā apdzīvotajā vietā un iespējamā
reorganizācija būtu iespējama, ja iestāde var nokomplektēt ne vairāk kā
1 grupu un iespējama mobilitāte vai transporta nodrošināšana uz citu
pirmsskolas izglītības iestādi, jo šādā gadījumā apvienotā grupa sevī ietver
audzēkņus no 1,5 gadiem līdz skolas vecumam – 7 gadiem.
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Pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības
iestāžu tīkla attīstība
Attīstības plāna ietvaros izvērtēta audzēkņu skaita dinamika profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs un Bērnu un jauniešu centrā. Izvērtēta piedāvāto izglītības
programmu daudzveidība. Jāsecina, ka, neskatoties uz kopējo skolēnu skaita
samazināšanos vispārizglītojošajās skolās, profesionālās ievirzes skolu un BJC
audzēkņu skaits pamatā paliek nemainīgs. Tas norāda, ka lielāks īpatsvars no visiem
skolēniem izmanto šīs izglītības iestādes. Vienlaicīgi, tas rada riskus, ka profesionālās
ievirzes skolu audzēkņu kopējais izglītības līmenis var sākt kristies.
Ņemot vērā skolēnu skaita un līdz ar to arī valsts mērķdotācijas samazināšanos
interešu izglītības finansēšanai, jāizvērtē optimāla šīs mērķdotācijas sadales
mehānisma izveidi. Iespējamie risinājumi un vērā ņemamie aspekti:
1) finansējuma piesaiste no pašvaldības un privātā finansējuma,
piedāvājuma paplašināšanai, jo, lai arī izglītojamo skaits samazinās,
nepieciešams interešu izglītības piedāvājums ne tikai Talsos, bet arī
ārpus novada centra;
2) tehniskās jaunrades interešu izglītības paplašināšanas nepieciešamība,
jo Talsu novadā šīs jomas interešu izglītības pulciņu klāsts ir neliels;
3) nepieciešams veikt arī privātā interešu izglītības piedāvājuma
apzināšanu un licencēšanu, ja tas nepieciešams, ne tikai, lai veidotu
vienotu uzskaiti interešu izglītības piedāvājuma, bet arī novērstu
iespējamību nelicencētai un likumdošanai neatbilstošai programmu
realizācijai novadā.
Izvērtējot mākslas un mūzikas profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumu
Talsu novadā, jāsecina, ka tas ir optimāli izvietots teritoriāli (Sabilē, Valdemārpilī,
Talsos un mākslas grupas arī Virbos), līdz ar to šī profesionālās ievirzes izglītības
joma izglītojamajiem ir pieejama. Audzēkņu skaits mākslas un mūzikas profesionālās
ievirzes grupās ir stabils, neskatoties uz kopējo skolēnu skaita samazināšanos novadā.
Iespējamie risināmie jautājumi šajā sfērā:
1) augsta profesionālās ievirzes līmeņa noturēšana un daļēja interešu
izglītības īstenošana
2) Valdemārpilī – mūzikas nodaļas izvietošana citās telpās (vidusskola
vai Mākslas nodaļas ēka)
Izvērtējot sporta profesionālās ievirzes programmas īstenošanas iespējas,
jāsecina, ka tās ir plašas. Piedāvājums pārklāj visa novada teritoriju. Iespējamie
risinājumi:
1) daļēja ārpus Talsu pilsētas īstenoto profesionālās ievirzes izglītības
programmu (grupu) finansēšana un īstenošana kā interešu izglītības
programmām (esošā pašvaldības finansējuma ietvaros);
2) īstenoto programmu regulāra izvērtēšana, ņemot vērā ne tikai
sasniegumus, bet arī masveidību un izmaksu efektivitāti.
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Pašvaldības pieaugušo un profesionālās izglītības attīstība
Attīstības plānā izvērtēta līdzšinējā pieaugušo izglītības organizācija novadā, kā
arī profesionālās izglītības piedāvājums.
Analizējot situāciju, skaidri izkristalizējas galvenais secinājums, ka novadā
nepieciešams aktualizēt pieaugušo izglītības koordinācijas funkciju.
Ņemot vērā galvenās attīstības tendences, pieaugušo attīstības jomā prioritārā
secībā nepieciešams:
1. Informācijas sniegšana iedzīvotājiem par pieaugušo izglītības iespējām un
nepieciešamību.
Risinājums: Nodrošināt dažādu konsultantu pieejamību, informācijas
sniegšanu vietējā mēroga masu medijos, informatīvajos bukletos un materiālos;
veicināt sabiedrības un informācijas apmaiņu starp dažādām institūcijām un
pašvaldību.
2. Veikt visaptverošu pieaugušo izglītības un tālākizglītības vajadzību izpēti
un koordinēšanu novadā.
Risinājums: Iedzīvotāju aptaujas veikšana; cilvēkresursu un pieaugušo
izglītības attīstības plānošana un koordinēšana, lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem
kvalitatīvu mācīšanās pieejamību visa mūža garumā.
3. Izstrādāt sistēmu, pieaugušo izglītības un tālākizglītības veicināšanai
novada administratīvajās vienībās.
Risinājums: Pietiekamas kapacitātes nodrošināšana pilsētās un pagastos, kas
nodarbotos ar pieaugušo izglītības un tālākizglītības jautājumiem; pieaugušo izglītības
sistēmas izstrādāšana, kurā kopējo mērķu sasniegšanai piedalītos skolas, profesionālā
izglītības iestāde un Pieaugušo izglītības centrs.
Izvērtējot Talsu novada pieaugušo izglītības funkcijas nodrošināšanas iespējas,
pastāv vairāki attīstības varianti:
1) Pieaugušo izglītības koordinējošo funkciju veic Talsu novada Pieaugušo
izglītības centrs (PIC) kā atsevišķa iestāde;
2) PIC veic koordinējošo un organizatorisko darbību kā atsevišķa iestāde, bet
Izglītības pārvaldes pārraudzībā kā citas izglītības iestādes;
3) Pieaugušo izglītības funkcija tiek nodota Izglītības pārvaldes pārziņā,
paplašinot Izglītības pārvaldes štatu sarakstu ar nepieciešamajiem
darbiniekiem;
4) Pieaugušo izglītības centrs tiek reorganizēts un izveidots Pieaugušo izglītības
un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kurš veic arī pieaugušo izglītības
koordināciju novadā.
Pieņemot kā tālākās attīstības virzienus pirmo vai otro, tas laika gaitā
neizslēdz arī pievienot pieaugušo izglītības koordinācijas funkcijai novada līmenī arī
uzņēmējdarbības atbalsta funkciju, ja tas nepieciešams.
Lai arī normatīvie dokumenti ļauj pieaugušo izglītības programmas realizēt
jebkurai izglītības iestādei, tai skaitā arī novada skolām un Rīgas Valsts tehnikuma
Laidzes teritoriālajai struktūrvienībai, lietderīgi izglītības iestādes statusu būtu
saglabāt arī Talsu novada pieaugušo izglītības centram (Talsu novada PIC), tai pat
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laikā izglītojošo darbību vēršot pamatā uz pašvaldības kapacitātes stiprināšanu un
tādu izglītības pasākumu nodrošināšanu, ko pienācīgā kvalitātē nespēj nodrošināt citas
novada izglītības iestādes vai mācību centri.
Svarīga loma pieaugušo izglītības jomā, tai skaitā neformālajā un formālajā
profesionālajā izglītībā, jāatvēl Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālajai
struktūrvienībai, lai stiprinātu profesionālās izglītības līmeni un prestižu sabiedrībā,
tādējādi nostiprinot profesionālās iestādes esamību, kā arī pieaugušo izglītības balsta
punktiem Talsu novada teritorijā netālu no Talsu novada centra.

Talsu novada izglītības iestāžu attīstības plānu izstrāde
Talsu novada skolu attīstības plānu izstrāde tiek veidota, pamatojoties uz
katras skolas pašreizējās situācijas analīzi un izvērtēšanu un nosakot attīstības
prioritātes galvenajās skolas darbības jomās atbilstoši valsts noteiktajās izglītības
iestāžu vērtēšanas jomām.
Sagatavošanās posms.
Mērķis: nodrošināt kvalitatīvu pašvērtēšanas procesu

Informācijas ieguves, apkopošanas un analīzes posms.
Mērķis: iegūt informāciju, kas atspoguļo izglītības iestādes darbību, analizēt
un interpretēt to

Izglītības iestādes snieguma vērtēšana visu jomu atbilstošajos kritērijos.
Mērķis: novērtēt izglītības iestādes sniegumu

Attīstības plānošana.
Mērķis: izveidot izglītības iestādes attīstības plānošanas dokumentu,
pamatojoties uz izvirzītajām attīstības prioritātēm
26.attēls. Izglītības iestādes pašnovērtēšanas un attīstības plānošanas posmi (IKVD metodiskie ieteikumi)

Sākotnēji izglītības iestāde veic sava darba pašvērtējumu. Pašvērtējuma
veikšanai ieteicams izmantot Izglītības kvalitātes valsts dienesta izstrādāto metodiku
izglītības iestāžu pašvērtēšanai.
Kad izglītības iestāde ir novērtējusi savu sniegumu visu darbības jomu
atbilstošajos kritērijos, identificējusi sasniegumus un turpmākās attīstības prioritātes,
tā var veikt attīstības plānošanu. Izglītības iestāde, veidojot attīstības plāna saturu,
pamatojas uz pašvērtēšanas laikā gūtajiem secinājumiem un turpmākajām attīstības
prioritātēm, kas noteiktas, izvērtējot katrā kvalitātes kritērijā noteikto turpmāko
61

Talsu novada izglītības pakalpojuma attīstības plāns 2016.-2020.gadam
attīstību. Tiek aprakstīta turpmākās attīstības plānošana un sasniedzamie rezultāti,
kuri sevī ietver konkrētus nākamā perioda uzdevumus.
Attīstības plāniem ir jāsatur:
1. Ievads, kur paskaidrots izstrādes process un iesaistītās puses;
2. Stratēģiskā daļa, kur ietvertas vidēja termiņa prioritātes, mērķi un rīcības
virzieni (pasākumu kopums);
3. Rīcību plāns un investīciju plāns triju gadu periodam:
2.1.
plānotās darbības un to īstenošanas termiņi;
2.2.
atbildīgie par darbību īstenošanu;
2.3.
plānoto darbību īstenošanas avoti un indikatīvi nepieciešamās
finansējuma apjomi;
2.4.
sasniedzamie rezultāti.
4. Īstenošanas un uzraudzības kārtība, kur noteikti rezultatīvie rādītāji un
uzraudzības pārskata sniegšanas biežums un saturs.
Attīstības plāns katrai izglītības iestādei ir saistošs, plānojot darbu īstermiņā – gada
plāni, izstrādājot normatīvos dokumentus, organizējot mācību treniņu, audzināšanas,
finansiālo un saimniecisko darbu.
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TALSU NOVADA IZGLĪTĪBAS NOZARES ATTĪSTĪBAS
PLĀNA
2016.-2020. GADAM
IEVIEŠANA
UN
UZRAUDZĪBA
Lai novērtētu Talsu novada izglītības nozares attīstības plāna īstenošanu,
izstrādāta uzraudzības sistēma.
Uzraudzības sistēmu veido Talsu novada pašvaldības Izglītības pārvalde, kura
veic novada izglītības nozares attīstības plāna uzraudzību, veido uzraudzības rādītāju
datu bāzi un sagatavo stratēģisko mērķu sasniegšanas progresa novērtējumu.

27.attēls. Dokumenta uzraudzības sistēma15

Izglītības nozares attīstības plāna novērtējuma radītāji tiek noteikti atbilstoši
izvirzītajiem mērķiem. Attīstības rādītāji ik gadu datu bāzē jāatjauno un jāsniedz
novērtējums atbilstoši plānotajam attīstības virzienam.
Ik gadu, sagatavojot pašvaldības publisko pārskatu, Talsu novada Izglītības pārvaldei
jāizvērtē un jāatspoguļo iepriekšējā gada darbības rezultāts.

Rezultatīvais rādītājs

Rādītā
js
(2015)

Plānotā
tendence

Datu
avots

24.tabula
Izglītības nozares attīstības plāna 2016.-2020.gadam novērtējuma rādītāji

Skolēnu skaits uz vienu mācību procesam paredzēto
datoru (kas nav vecāks par 5 gadiem)

Nav
datu



Izglītības
iestādes

1:3000



IP, skolas

Karjeras konsultantu un skolēnu
pašvaldības izglītības iestādēs

skaita

attiecība

15

Izmantots un papildināts attēls no Rīgas plānošanas reģiona metodoloģiskā materiāla „Attīstības
plānošana pašvaldībās”, Rīga, RPR, 2013
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Rādītā
js
(2015)

Plānotā
tendence

Datu
avots
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Kopējais izglītības iestāžu skaits, kurās pieejami karjeras
izglītības pakalpojumi (karjeras speciālists)

1



IP

746



BJC,
izglītības
iestādes

8071



BJC,
izglītības
iestādes

3



Izglītības
iestādes

2



IP, izglītības
iestādes

7



BJC

Nav
datu



PIC





IP

Dziesmu un deju svētku pasākuma Rīgā dalībnieku skaits

Bērnu un jauniešu, kas iesaistīti neformālās un interešu
izglītības aktivitātēs skaits (dalībnieki)
Īstenoto “Erasmus +” projektu skaits
Jaunatnes lietu speciālistu skaits
Jauniešu organizāciju un jauniešu centru vadītāju skaits
Pieaugušo izglītībā
īpatsvars, %

iesaistīto

personu (25-64 g.v.)

Novērtēto skolu vadītāju īpatsvars, %
Skolēnu
proporcija
vispārējā
vidējā/profesionālā
izglītībā/ārzemēs vai nemācās pēc 9.klases absolvēšanas

0
58,2%
39,3%
2,5%

 (samazinās)

Pedagogu/speciālistu
skaits,
kas
piedalījušies
starptautiskajās mobilitātes aktivitātēs (Erasmus +, u.tml.)

8



IP, izglītības
iestādes

Novada ģimnāzijas un vidusskolu īpatsvars, kuru CE
matemātikā rezultāti augstāki nekā vidējais valstī
vidusskolām (TN skolu kopējais skaits)

33.3%
(6)



VISC, IP

Novada ģimnāzijas un vidusskolu īpatsvars, kuru CE
latviešu valodā rezultāti augstāki nekā vidējais valstī
vidusskolām (TN skolu kopējais skaits)

66.6%
(6)



VISC, IP

Novada ģimnāzijas un vidusskolu īpatsvars, kuru CE
angļu valodā rezultāti augstāki nekā vidējais valstī
vidusskolām (TN skolu kopējais skaits)

33.3%
(6)



VISC, IP

Novada skolu īpatsvars, kuru 9.klašu angļu valodas
eksāmena rezultāti augstāki nekā vidējais valstī (TN skolu
kopējais skaits)

46.7%
(15)



VISC, IP

Novada skolu īpatsvars, kuru 9.klašu matemātikas
eksāmena rezultāti augstāki nekā vidējais valstī (TN skolu
kopējais skaits)

40%
(15)



VISC, IP

Novada skolu īpatsvars, kuru 9.klašu latviešu valodas
eksāmena rezultāti augstāki nekā vidējais valstī (TN skolu
kopējais skaits)

53.3%
(15)



VISC, IP

Pašvaldības finansējums EUR mācību līdzekļu iegādei uz
vienu izglītojamo skolās un 5/6gadīgo apmācībā

21



IP

Pašvaldības finansējums EUR mācību līdzekļu iegādei uz
vienu izglītojamo skolās

7



IP

Pedagogu īpatsvars, kas ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes

49.6%



IP

IP, izglītības
iestādes
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Pedagogu īpatsvars, kas ieguvuši 4. un 5.kvalitātes pakāpi,
%.

6.9%



IP

Pedagogu īpatsvars, kas ieguvuši 5.kvalitātes pakāpi, %.

0.6%



IP

Pedagogu īpatsvars, kas iesaistīti
aktivitātēs, % no kopējā pedagogu skaita.

Nav
datu



IP, izglītības
iestādes

12.26%



IP, izglītības
iestādes

46.14
(uz
01.10.)

 (samazinās)

IP, izglītības
iestādes

pakāpi, %.

tālākizglītības

Pedagogu vecumā līdz 29 gadiem īpatsvars, % no kopējā
pedagogu skaita
Pedagogu vidējais vecums

 pozitīva tendence

 Neitrāla tendence

 negatīva tendence
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RĪCĪBU PLĀNOJUMS
IZSTRĀDEI

UN

PRIEKŠLIKUMI

NOVADA ATTĪSTĪBAS

PROGRAMMAS

Talsu novada izglītības nozares attīstības plāns 2016.-2020.gadam paredz galvenos veicamos soļus Talsu novada izglītības tīkla attīstībai
ilgtermiņā. Izvērtējot Talsu novadā izvirzīto Izglītības attīstības vīziju un sasniedzamos mērķus un rīcību virzienus, izstrādātas rīcības
turpmākajiem gadiem, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.
25.tabula

Rīcību plānojums 2016.-2020.gadam
Rīcība

Atbildīgais

Īstenošanas
termiņš

Finansējums

Atbilstība
novada
attīstības
programmai

1.Nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu un iekļaujošu izglītības vidi
1.1.Kvalificētu pedagogu un kvalitatīva izglītības procesa, t.sk., metodiskā darba nodrošināšana
1.1.1.Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana A un B programmu kursos
(programmēšana, digitālās prasmes, bērnu tiesību aizsardzība, mācību priekšmetu metodika,
klasvadība, izglītības iestādes vadība, higiēnas un drošības prasību ievērošana u.c.)

TNIP,
Izglītības iestādes

2016.-2020.

ES,
valsts,
pašvaldība

1.1.2. Nepieciešamo pedagogu un atbalsta personāla piesaiste, tai skaitā, logopēds, psihologs,
sporta skolotājs, sociālais pedagogs, fizioterapeits pirmsskolā; logopēds, psihologs, sociālais
pedagogs, mācību priekšmetu skolotāji skolās. Atbalsta pasākumu nodrošināšana speciālistu
piesaistei.

TNIP,
Izglītības iestādes

2016.-2020.

ES,
valsts,
pašvaldība

1.1.3. Esošo pedagoģisko metožu un pieeju izvērtēšana un jaunu metožu un pieeju ieviešana,
organizējot savstarpējas labās prakses pieredzes apmaiņu

TNIP,
iestādes

2016.-2020.

ES,
valsts,
pašvaldība

1.1.4. Novada skolu sporta olimpiādes norises pilnveidošana
1.1.5. Talsu Valsts ģimnāzijas kā reģionālā metodiskā centra stiprināšana

TNIP, Sporta skola
TNIP

2016.-2020.
2016.-2020.

pašvaldība
ES,
valsts,
pašvaldība

izglītības

i-2-1
i-2-2
i-2-3
i-2-5
i-2-1
i-2-2
i-2-3
i-2-5
i-2-8
i-2-1
i-2-2
i-2-3
i-2-4
i-2-5
i-2-3
i-2-1,
i-2-3
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Atbilstība
novada
attīstības
programmai

Atbildīgais

Īstenošanas
termiņš

Finansējums

1.1.6. Talsu Sporta skola kā izglītības iestāžu sporta metodiskā darba centrs

TNIP, Sporta skola

2016.-2020.

pašvaldība

1.1.7.Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs kā izglītības iestāžu audzināšanas, jaunatnes un
interešu izglītības metodiskā darba centrs

TNIP, Talsu BJC

2016.-2020.

pašvaldība

1.1.8. Talsu novada pieaugušo izglītības koordinācijas centra attīstība

TNIP, Talsu PIC

2016.-2020.

ES,
valsts,
pašvaldība

i-2-1
i-2-2
i-2-3
i-2-1
i-2-4
i-2-9
i-2-1
i-2-8

ES,
valsts,
pašvaldība

i-2-1
i-2-3

pašvaldība

i-2-1
i-2-2,
i-2-3
i-2-3

Rīcība

1.2.Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi un kvalitatīvu izglītību veicinošu infrastruktūru
1.2.1. Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide Talsu novada skolās – Talsu TN
attīstības 2016.-2020.
2.vidusskola, Talsu Valsts ģimnāzija, Talsu pamatskola, Sabiles vidusskola
nodaļa,
Izglītības iestādes
1.2.2. Izglītības iestāžu sanitāro mezglu sakārtošana
Izglītības iestādes
2015.-2017.
1.2.3. Dabaszinību kabinetu sakārtošana pamatizglītības posmā

Izglītības iestādes

2016.-2019.

1.2.4. IKT (personālie un/vai portatīvie datori, planšetdatori, projektori, digitālie ekrāni,
interaktīvās tāfeles u.c.) nodrošināšana izglītības iestādēs
1.2.5. Materiāltehniskās bāzes uzlabošana pirmsskolas izglītības iestādēs ar mērķi veidot
mūsdienīgu un izziņas procesu veicinošu vidi
1.2.6. Materiāltehniskās bāzes uzlabošana vispārizglītojošajās skolās ar mērķi sekmēt interesi
par eksaktajām zinībām, kā arī uz kompetencēm balstīta satura apguvi
1.2.7 Materiāltehniskās bāzes uzlabošana atbilstoši jomai un specifikai interešu un
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
1.2.8. Nepieciešamo uzlabojumu veikšana izglītības iestāžu infrastruktūrā atbilstoši
aktualitātēm un nepieciešamībai, tai skaitā, vides pieejamības nodrošināšanā

TNIP, Informāciju
tehnoloģiju nodaļa
TNIP, pirmsskolas
izglītības iestādes
TNIP,
izglītības
iestādes
TNIP,
izglītības
iestādes
TNIP,
izglītības
iestādes

2016.-2020.
2016.-2020.

ES,
valsts,
pašvaldība
ES,
valsts,
pašvaldība
pašvaldība

2016.-2020.

pašvaldība

i-2-3

2016.-2020.

pašvaldība

2016.-2020.

pašvaldība

i-2-4
i-2-6
i-2-1
i-2-2,
i-2-3,
i-2-5
i-2-6

i-2-2, i-2-3,
i-2-1
i-2-2
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Rīcība
1.2.9. Piekļuves nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādei Vandzenē
1.2.10. Izglītības iestāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtošanas darbi
1.2.11. Pirmsskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” projektēšana un būvniecība
1.2.12. Sporta infrastruktūras (sporta laukumi, sporta zāles u.tml.) sakārtošana atbilstoši mācību
procesa vajadzībām
1.2.13. Skolu mājturības un tehnoloģiju kabinetu modernizēšana
1.2.14. Dienesta viesnīcas izveidošana
1.2.15. Izglītības iestāžu ēku apdrošināšana
1.2.16. Baseina būvniecība
1.2.17. Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālās struktūrvienības infrastruktūras sakārtošana
1.2.18. Skolēnu pārvadājumu maršrutu pilnveidošana, atbilstoši skolēnu pārvadājumu politikai
novadā
1.3. Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un atbalsta personāla pieejamības uzlabošana
1.3.1. Atbalsta personāla nodrošināšana (psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs,
speciālais pedagogs, logopēds u.tml.)
1.3.2. Personu ar invaliditāti atbalstīšana kompetenču pilnveidei
1.3.3. Izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšana vispārizglītojošās skolas vidē

Atbilstība
novada
attīstības
programmai

Īstenošanas
termiņš

Finansējums

Attīstības nodaļa,
Vandzenes pagasta
pārvalde
Talsu
novada
pašvaldība

2016.-2018.

pašvaldība

i-2-1
i-2-2

2016.-2020.

ES,
valsts,
pašvaldība

Talsu
novada
pašvaldība
TNIP, Talsu novada
pašvaldība
TNIP,
Izglītības
iestādes
Talsu
novada
pašvaldība
Talsu
novada
pašvaldība
Talsu
novada
pašvaldība
RVT, Talsu novada
pašvaldība
TN
Komunālā
nodaļa, TNIP

2016.-2020.

ES,
valsts,
pašvaldība
ES,
valsts,
pašvaldība
valsts,
pašvaldība
ES,
valsts,
pašvaldība
pašvaldība

i-2-1
i-2-2
i-2-3
i-2-1
i-2-2
i-2-1
i-2-3
i-2-3

izglītības

TNIP,
izglītības
iestādes, PIC, BJC
TNIP,
izglītības
iestādes

Atbildīgais

TNIP,
iestādes

2016.-2020.
2016.-2020.
2016.-2020.
2016.-2020.
2016.-2020.

i-2-3
i-2-1

ES,
valsts,
pašvaldība
ES,
valsts,
pašvaldība
pašvaldība

i-2-3

2016.-2020.

Valsts,
pašvaldība

2016.-2020.

ES,
valsts,
pašvaldība
Valsts,
pašvaldība

i-2-1
i-2-2
i-2-3
i-2-3, i-2-4,
i-2-5
i-2-2, i-2-3

2016.-2020.
2016.-2018.

2016.-2020.

i-2-6
i-2-1
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Rīcība

Atbildīgais

Īstenošanas
termiņš

1.3.4. Talsu 2.vidusskola kā Talsu pilsētas speciālo programmu realizēšanas vietas izveide

TNIP, Talsu 2.vsk.

2017.

1.3.5. Iekļaujošās izglītības realizācijas labās prakses un risinājumu apzināšana un dalīšanās
pieredzē
1.3.6. Upesgrīvas internātpamatskolas kā Talsu novada speciālās izglītības metodiskā darba
centra izveide

TNIP

2016.-2020.

TNIP, Upesgrīvas
internātpamatskola

2016.-2017.

Finansējums

Atbilstība
novada
attīstības
programmai

Valsts,
pašvaldība
Valsts,
pašvaldība
Valsts,
pašvaldība

i-2-3

valsts,
pašvaldība
pašvaldība

i-2-3

pašvaldība
Valsts,
pašvaldība, ES
Valsts,
pašvaldība, ES
Valsts,
pašvaldība,
Valsts,
pašvaldība,
Valsts,
pašvaldība,
ES, privātais
pašvaldība

i-2-1, i-2-4
i-2-4

i-2-1,
i-2-2, i-2-3
i-2-1,
i-2-3

2. Veicināt indivīda profesionālo un sociālo prasmju pilnveidi
2.1. Vispārējās, interešu, profesionālās ievirzes un karjeras izglītības piedāvājuma nodrošināšana
2.1.1. Padziļinātas mācību priekšmetu apguves izglītības programmu īstenošana
TNIP,
izglītības
iestādes
2.1.2. Sporta pedagogu nodrošināšana pirmsskolas izglītības programmās
TNIP,
izglītības
iestādes
2.1.3. Interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadales sistēmas pilnveide
TNIP, BJC
2.1.4. Interešu izglītības programmu nodrošināšana no valsts, pašvaldības un/vai citiem TNIP,
izglītības
līdzekļiem
iestādes, BJC
2.1.5. Programmēšanas prasmju mācību programmas īstenošana
TNIP
2.1.6. Interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu īstenošana

2016.-2020.
2016.-2020.
2016.-2017.
2016.-2020.
2016.-2020.
2016.-2020.

2.1.8. Biedrību, sporta un mākslas NVO realizēto interešu izglītības programmu atbalstīšana

TNIP,
BJC,
izglītības iestādes
TNIP,
izglītības
iestādes
TNIP

2.1.9. Tehniskās jaunrades dienas īstenošana izglītības iestādēs

TNIP

2016.-2020.

2.1.10. Karjeras pasākumu, tai skaitā uzņēmumu apmeklēšana, uzņēmēju un absolventu
viesošanās izglītības iestādēs un Karjeras nedēļas īstenošana

TNIP,
iestādes

2.1.11. Profesionālās ievirzes izglītības programmu izvērtējums ar mērķi nodalīt kvalitatīvas

Profesionālās

2.1.7. Interešu izglītības pieejamības pirmsskolas vecuma bērniem nodrošināšana

izglītības

2016.-2020.
2016.-2020.

2016.-2020.

2016.-2018.

Valsts,
pašvaldība,
ES, privātais
Valsts,

i-2-2

i-2-3, i-2-4
i-2-4
i-2-5
i-2-4,
i-2-2
i-2-4
i-2-8
i-2-9
i-2-1, i-2-2
i-2-3, i-2-4
i-2-1,
i-2-2, i-2-3,
i-2-4, i-2-5
i-2-1
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Rīcība

Atbildīgais

profesionālās ievirzes izglītības īstenošanu no iespējamās interešu izglītības programmu
īstenošanas
2.1.12. Izglītojamo dalība valsts un novada organizētajās aktivitātēs

Īstenošanas
termiņš

pašvaldība

ievirzes
skolas,
TNIP
TNIP, BJC

2016.-2020.

TNIP, BJC

2016.-2020.

PIC,

2016.-2020.

īstenošana

PIC

2016.-2020.

2.2.3. Pieaugušo neformālās un profesionālās izglītības programmu īstenošana atbilstoši
nodarbināto, tai skaitā uzņēmēju, nepieciešamībai

PIC

2016.-2020.

2.2.4. NVO, kuri īsteno jauniešu un pieaugušo iesaistīšanos neformālās izglītības īstenošanā,
atbalstīšana

PIC

2016.-2020.

2.2.5. Neformālās izglītības piedāvājums bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, tai skaitā
vecākiem, izmantojot izglītības, kultūras un sporta iestāžu infrastruktūru

PIC, BJC

2016.-2020.

2.2.6. Prakses vietas uzņēmumos, sadarbībā ar uzņēmumiem un citām institūcijām

RVT, Talsu novada
pašvaldība
TNIP

2016.-2020.

TNIP

2016.-2020.

TNIP, skolas

2016.-2020.

2.1.13. Interešu izglītības tradīciju saglabāšana un pēctecība, nodrošinot piedalīšanos Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
2.2. Mūžizglītības un neformālās izglītības pilnveidošana
2.2.1. Darba devēju un darba ņēmēju vajadzību apzināšana
2.2.2. Pieaugušo
bezdarbniekiem

neformālās

un

profesionālās

izglītības

programmu

2.2.7. Augstākās izglītības iestāžu, tai skaitā to filiāļu, iekļaušana kopējās novada aktivitātēs
2.3. Darba tirgum un dzīvei nepieciešamo kompetenču un prasmju ieguves veicināšana
2.3.1. Karjeras konsultanta amata vietu izveide un darbība
2.3.2. Uzņēmēju iesaiste Zinātniski pētniecisko darbu izstrādē

Finansējums

2016.-2020.

Valsts,
pašvaldība
Valsts,
pašvaldība
ES,
valsts,
pašvaldība
ES,
valsts,
pašvaldība
ES,
valsts,
pašvaldība,
privātais
ES,
valsts,
pašvaldība,
privātais
ES,
valsts,
pašvaldība,
privātais
ES,
valsts,
pašvaldība
pašvaldība
ES,
valsts,
pašvaldība
Pašvaldība,
privātais

Atbilstība
novada
attīstības
programmai
i-2-4,
i-2-5
i-2-1
i-2-3
i-2-1, i-2-4
i-2-9
i-2-8
i-2-6
i-2-8
i-5-1
i-2-6
i-2-8
i-5-1
i-2-8
i-2-9
i-5-1
i-2-4,
i-2-5,
i-2-8
i-2-6
i-2-8
i-2-7
i-2-3
i-2-8
i-2-3
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Rīcība

Atbildīgais

Īstenošanas
termiņš

2.3.3. Tālmācības programmu attīstīšana atbilstoši pieprasījumam

Izglītības iestādes

2016.-2020.

2.3.4. Izglītojamo motivēšana mācību uzņēmumu veidošanai un biznesa iemaņu iegūšanai

Izglītības iestādes

2016.-2020.

TNIP
TNIP

2016.-2020.
2016.-2017.

TNIP, BJC

2016.-2017.

3.1.4.Realizēto sporta profesionālās ievirzes programmu izvērtējums un īstenošana

TNIP, sporta skola

2016.-2017.

3.1.5.Novadā deklarēto bērnu nodrošināšana ar vietu pirmsskolas izglītības iestādēs vai
līdzvērtīgu alternatīvu pakalpojumu, tai skaitā rindu reģistra noteikumu pilnveidošana
3.1.6.Transporta tīkla pilnveidošana izglītojamo mobilitātei

TNIP, pirmsskolas
izglītības iestādes
TNIP,
TN
komunālā nodaļa
TNIP

2016.-2020.

Finansējums

Atbilstība
novada
attīstības
programmai

ES,
valsts,
pašvaldība,
privātais
pašvaldība,
privātais

i-2-3
i-2-8

pašvaldība
Valsts,
pašvaldība
Valsts,
pašvaldība,
privātais
finansējums
Valsts,
pašvaldība,
privātais
finansējums
pašvaldība

i-2-1
i-2-1, i-2-3

i-2-1

2016.-2020.

ES,
valsts,
pašvaldība
pašvaldība

TNIP

2016.-2020.

pašvaldība

i-2-1

TNIP

2016.-2020.

pašvaldība

i-2-1

i-2-3

3. Īstenot efektīvu izglītības nozares pārvaldību
3.1. Izglītības iestāžu tīkla pilnveidošana
3.1.1. Izstrādāto izglītības iestāžu tīkla attīstības scenāriju izvērtēšana un īstenošana
3.1.2. Vispārizglītojošajās skolās realizēto izglītības programmu izvērtējums un sistēmas
izveide novadā
3.1.3.Interešu izglītības programmu realizēšanas sistēmas izveide

3.1.7.Pirmsskolas un skolu apvienošana izglītības procesa pilnveidošanai novada apdzīvotajās
vietās, ņemot vērā esošo un prognozējamo izglītojamo skaitu
3.2. Izglītības un izglītības pārvaldības izcilības veicināšana
3.2.1. Vienotas izglītības kvalitātes izvērtēšanas sistēmas, piem. Edurio u.tml., ieviešana un
pilnveide
3.2.2. E-klases, Mykoob u.c. platformu vienota pārraudzība novada līmenī, lai uzlabotu
izglītības pakalpojuma kvalitāti, mazinātu izglītības ieguves priekšlaicīgu pamešanu, skolu
kavēšanu u.tml.

2016.-2020.

i-2-1, i-2-4

i-2-1, i-2-5

i-2-1, i-2-2

i-2-1
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Rīcība

Atbildīgais

Īstenošanas
termiņš

Finansējums

Atbilstība
novada
attīstības
programmai

3.2.3. Vienotas bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu licencēšanas īstenošana

TNIP, BJC

2016.-2020.

pašvaldība

3.2.4.Vienotas pieaugušo izglītības programmu licencēšanas īstenošana

TNIP, PIC

2016.-2020.

pašvaldība

3.2.5.Izglītības iestāžu attīstības plānu sagatavošana un ieviešana

TNIP,
iestādes
TNIP

2016.-2020.

pašvaldība

2016.-2020.

Pašvaldība,
privātais
finansējums
Pašvaldība,
privātais
finansējuma
ES,
valsts,
pašvaldība,
privātais
ES,
valsts,
pašvaldība,
privātais

i-2-1
i-2-3
i-3-3
i-2-1
i-2-3

3.2.6.Ikgadēja izglītojamo un pedagogu godināšana par sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, ZPD lasījumos
3.2.7.Skolēnu stipendiju (balvu) piešķiršana par augstiem rezultātiem mācībās
3.2.8.Jauno talantu skolu darbības attīstība
programmēšana, uzņēmējdarbība u.tml.)

dažādās

jomās

(STEM,

izglītības

TNIP
elektronika,

3.2.9.Talantīgo skolēnu nometņu organizēšana (piem., nometne MAN, sporta nometnes,
mākslas un mūzikas nometnes u.tml.)

TNIP,
Talsu
ģimnāzija
TNIP

2016.-2020.

2016.-2020.
Valsts
2016.-2020.

i-2-1
i-2-4
i-2-1
i-2-8
i-2-1

i-2-3
i-3-3
i-2-1
i-2-3
i-3-3
i-2-1, i-2-8

3.2.10.Pieaugušo izglītības koordinēšana un sistēmas pilnveide

PIC

2016.-2020.

3.2.11.Izglītības pārvaldes uzdevumu un funkciju izvērtēšana, izvērtējot amata pienākumu
veikšanai nepieciešamās zināšanas un kompetences
3.2.12.Izglītības pārvaldes un darbinieku kapacitātes stiprināšana, apmeklējot profesionālās
pilnveides pasākumus, piesaistot nepieciešamās kvalifikācijas speciālistus
3.2.13.Izglītības iestāžu darbinieku motivēšanas sistēmas izvērtēšana un sociālo garantiju
nodrošināšana, tai skaitā vienota koplīguma noslēgšana un veselības apdrošināšana
3.2.14.Izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas un motivēšanas sistēmas izstrāde un ieviešana

TNIP

2016.-2018.

Pašvaldība

i-2-1

TNIP

2016.-2020.

i-2-1

TNIP, sadarbībā ar
LIZDA un LIVA
TNIP

2016.-2020.

ES,
valsts,
pašvaldība
Pašvaldība

i-2-1

3.2.15.Izglītības iestāžu darbību raksturojošās statistikas informācijas uzkrāšana

TNIP,
iestādes

izglītības

2016.-2020.

Valsts,
pašvaldība
pašvaldība

2016.-2020.

i-2-1

i-2-1
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Rīcība

Atbildīgais

Īstenošanas
termiņš

Finansējums

Atbilstība
novada
attīstības
programmai

3.2.16.Izglītības pārvaldes mājaslapas uzturēšana, izglītības iestāžu pakalpojuma
popularizēšana un sabiedrības informēšana, izmantojot pieejamos sociālos tīklus
3.2.17.Izglītības iestāžu pārvaldības efektivitātes pilnveidošana un izmaksu samazināšana, tai
skaitā bibliotēku darba organizācija utt.
3.2.18.Jauniešu līdzdalības izglītības pārvaldībā atbalstīšana

TNIP

2016.-2020.

pašvaldība

i-2-1

TNIP

2016.-2020.

pašvaldība

i-2-1

BJC

2016.-2020.

Pašvaldība

i-2-9

3.2.19.Vecāku līdzdalības izglītības pārvaldībā atbalstīšana

TNIP, BJC

2016.-2020.

Pašvaldība

i-2-1

3.2.20.Ikgadēja izglītības iestāžu pārstāvju sporta dienu organizēšana

TNIP,
izglītības
iestādes
IKT nodaļa
TNIP
TNIP, Talsu novada
pašvaldība

2016.-2020.

Pašvaldība

i-2-1

2016.-2020.

Pašvaldība

i-2-1

2016.-2020.

Pašvaldība

i-2-1

TNIP,
izglītības
iestādes
Talsu
novada
pašvaldība

2016.-2018.

Valsts,
pašvaldība
Pašvaldība

i-2-1

Attīstības nodaļa

2016.-2020.

i-2-1

TNIP,
iestādes
TNIP

2016.-2020.

ES,
valsts
pašvaldība
ES,
valsts
pašvaldība
ES,
valsts
pašvaldība
ES,
valsts
pašvaldība
ES,
valsts
pašvaldība

3.2.21.Izglītības pārvaldes IKT un nepieciešamās programmatūras nodrošināšana
3.2.22.Izglītības iestāžu un pašvaldības nodaļu sadarbības un atbildības jomu noteikšana un
sistēmas īstenošana (darba aizsardzība, informācijas tehnoloģijas, ēku un apkārtējās vides
vienotā apsaimniekošana u.tml.)
3.2.23.Vienotas ēdināšanas pakalpojuma sistēmas izvērtēšana un ieviešana pirmsskolās un
skolās, tai skaitā pašvaldības apmaksātu pusdienu piešķiršana izglītojamajiem
3.2.24.Stipendiju piešķiršana novadam nepieciešamajiem topošajiem speciālistiem
3.3. Vietējās un starptautiskās sadarbības attīstīšana
3.3.1.Sadarbības projektu pieteikumu gatavošana, projektu ieviešanas pārraudzība
3.3.2.Sadarbības ar citām izglītības iestādēm Latvijā un ārpus Latvijas īstenošana
3.3.3.Sadarbības ar citām izglītības sistēmas pārvaldes institūcijām Latvijā un ārpus Latvijas
īstenošana
3.3.4.Sadarbības veidošana un aktīva dialoga uzturēšana ar sociālajiem partneriem, valsts
institūcijām, uzņēmējiem, kuri ieinteresēti kvalitatīvas izglītības attīstībā novadā
3.3.5.Regulāra darba semināra īstenošana starp profesionālās izglītības un pieaugušo
izglītības īstenotājiem un uzņēmējiem, ar mērķi vairot izpratni par darba devēju vajadzībām
un pilnveidot atbilstošos izglītības pakalpojumus

izglītības

2016.-2020.

2016.-2020.

TNIP

2016.-2020.

PIC

2016.-2020.

i-2-1
i-2-7

i-2-1
i-2-1
i-2-1
i-2-1
i-2-8
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Rīcība

Atbildīgais

Īstenošanas
termiņš

Finansējums

3.3.6.Izglītojamo un pedagogu starptautiskās mobilitātes īstenošana un veicināšana,
izmantojot Erasmus + un citas pieejamās iespējas

TNIP,
iestādes

izglītības

2016.-2020.

ES,
valsts
pašvaldība

3.3.7.Izglītības iestāžu iesaistīšanās Etwinning projektu īstenošanā, lai veicinātu sociālo
prasmju un svešvalodu apguvi un pielietošanu

TNIP,
iestādes

izglītības

2016.-2020.

ES,
valsts
pašvaldība

Domes priekšsēdētājs

Atbilstība
novada
attīstības
programmai
i-2-1
i-2-2
i-2-3
i-2-5
p-3-3
i-2-1
i-2-2
i-2-3
i-2-5
p-3-3

A.Lācarus
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PIELIKUMI
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