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Par Talsu novada Izglītības nozares
attīstības plāna 2016.-2020.gadam apstiprināšanu

Ar Talsu novada domes 16.04.2015. lēmumu Nr. 194 „Par Talsu novada Izglītības
nozares attīstības programmas 2015.-2020. izstrādi”, tika uzsākta programmas izstrāde. Darba
uzdevums tika apstiprināts ar Talsu novada domes 14.05.2015. lēmumu “Par darba uzdevumu
Izglītības nozares attīstības programmas izstrādei”. 2015.gada 29.septembrī Ministru kabinetā
izskatīts un apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums
par Eiropas Savienības struktūrfondu specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.2. “Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ieviešanu. Ziņojumā minēts, ka atbalsts pašvaldībām
SAM 8.1.2. ietvaros plānots saskaņā ar pašvaldību izglītības pakalpojuma attīstības
stratēģijām. Izglītības pakalpojuma attīstības stratēģija iekļaujama pašvaldības attīstības
programmā vai tās pielikumā. Pamatojoties uz šajā ziņojumā minēto, 2015.gada 15.oktobrī ar
Talsu novada domes lēmumu Nr. 461 „Par Talsu novada Izglītības nozares attīstības
dokumentu izstrādi”, tika precizēts nozares plānošanas dokumenta nosaukums uz “Talsu
novada Izglītības pakalpojuma attīstības stratēģija 2025.gadam”. 2015.gada 28.decembrī
pieņemts Talsu novada domes lēmums Nr.594 “Par Talsu novada izglītības pakalpojuma
attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu, nosakot apspriešanas
periodu no 29.12.2015.-29.01.2016. Saskaņā ar šo lēmumu 2016.gada 25.janvārī Talsu
administratīvā centra lielajā zālē notikusi publiskās apspriešanas sanāksme. Publiskās
apspriešanas laikā Talsu novada pašvaldība saņēmusi priekšlikumus, un iebildumus, kuri
izvērtēti un nepieciešamības gadījumā ņemti vērā.
Ņemot vērā, ka SAM 8.1.2. projekta ietvaros atbalstāmās aktivitātes iekļaujamas
pašvaldību attīstības programmu investīciju plānos un nav nepieciešamība iesniegt
pašvaldības izglītības nozares attīstības stratēģiju, kā arī izvērtējot Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un
ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 11.punktā noteikto, secināts, ka izstrādātais izglītības
nozares attīstības dokuments neatbilst iepriekšminēto Ministru kabineta noteikumu prasībām,
kas nosaka, ka nozaru politikas plānošanas dokumenti ir pamatnostādnes, plāns un
konceptuāls ziņojums. Pamatojoties uz iepriekšminēto, un, ņemot vērā izstrādātā dokumenta
saturu, secināts, ka tas atbilst vidēja termiņa plānošanas dokumentam.
Lai nodrošinātu dokumenta atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr.737 prasībām,
nepieciešams veikt dokumenta nosaukuma maiņu uz “Talsu novada izglītības nozares
attīstības plāns 2016.-2020.gadam.”
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 20.pantu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 4. un 10.pantiem, likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās

daļas 4.punktu, saskaņā ar Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030, Talsu novada
Attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības virzienu i-2 “Izglītība” un rīcības virziena
p-2 “Moderna pašvaldība” pasākumu kopumu p-2-3 “Attīstības plānošana” pasākumu p-2-3-2
“Nozaru rīcības plānu izstrāde”, kā arī Talsu novada domes Tautsaimniecības komitejas
2016.gada 7.marta lēmumu, Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 7.marta
lēmumu,
Talsu novada dome nolemj:
Apstiprināt Talsu novada izglītības nozares attīstības plānu 2016.-2020.gadam (plāns
pielikumā).
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