
Smiltenes novada  izglītības attīstības plāns /2015 – 2020/ 
 

Izglītības modeļu sabiedriskā apspriešana 
 

Smiltenes novada dome veido novada Izglītības attīstības plānu 2015-2020. Tas ir plānošanas dokuments, kura 
mērķis nodrošināt kvalitatīvu, daudzveidīgu un labi  pārvaldītu formālo un neformālo izglītību kā novada ilgtspējības 
veicinātāju un attīstītāju.  Laika posmā no 29.05.2015. līdz 18.06.2015. tiek organizēta plāna sabiedriskā apspriešana.  
Anketu dati tiks izmantoti iedzīvotāju viedokļu apzināšanai. 

 Atzīmējiet, lūdzu, savu izvēli  lodziņā   !   
 

1. Jaunajā ES struktūrfondu periodā valstī izvirzītas atbalstāmās darbības: 

 Modernas un ergonomiskas  mācību vides izveide 

 Dabaszinātņu kabinetu iekārtošana 

 Inovatīvu informāciju un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana 

 Sporta infrastruktūras sakārtošana 

 Dienesta viesnīcas sakārtošana 
       Vai atbalstāt novada iesaistīšanos  izglītības projektu  darbībā, piesaistot  ES projektu finansējumu? 
          jā      nē      cita atbilde ___________________________________________________________________ 
 

2. Novērtējiet, kā , jūsuprāt, nodrošināta  pirmskolas izglītības pieejamība visiem novada bērniem no 1,5 gadiem! 
    jau šobrīd tiek nodrošināta pietiekami, 
    šobrīd tiek nodrošināta daļēji, uzlabojumi nepieciešami, piedāvājot papildus grupas Smiltenē, 
    šobrīd netiek nodrošināta, uzlabojumi nepieciešami_____________________________________________ 

    cita atbilde______________________________________________________________________________ 

3. Kādas jomas darbā ar jauniešiem novadā , jūsuprāt, attīstāmas? (atzīmējiet ne vairāk kā 2 atbildes)  
    profesionālās orientācijas/karjeras izvēles atbalsta pasākumi, 
 brīvprātīgais darbs  
   darba iespējas  vasarā sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, 
   brīvā laika pavadīšanas iespējas 
   cita atbilde _______________________________________________________________________________ 

4. Ierosiniet mūžizglītības piedāvājuma vēlmes novada un reģiona iedzīvotājiem! 
   vēlamās jomas/virzieni _____________________________________________________________________ 
   norises laiks un vieta _______________________________________________________________________ 

 

5.  Apspriešanai piedāvāti Smiltenes pilsētas skolu (pašvaldībai piederošās skolu ēkās) optimālas izmantošanas un 
efektīvas apsaimniekošanas   un izglītības kvalitātes paaugstināšanas modeļi: 

    1. modelis: 1 jauna pirmskolas iestāde (Rīgas 16) un 1 vidusskola 3 ēkās  (Dakteru 27, Dārza 17, Rīgas 16), 

    2. modelis: 1 vidusskola 2 ēkās  (Dakteru 27, Dārza 17)  ar filiāli 1.- 4.kl. un pirmskolas  grupām (Rīgas iela 16) 

    3.modelis: 1 vidusskola 2 ēkās  (Dakteru 27, Dārza 17)   
    4. modelis: 1 sākumskola (1. -6.kl.) 2 ēkās ar pirmskolas izglītības grupām (Rīgas 16, Dārza 17)  
                             un 1 ģimnāzija 7. – 12.kl. (Dakteru 27) 

 Izvēlos _____modeli. Mans pamatojums/ieteikums -___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

6.  Daļa jauniešu no mūsu novada izvēlas turpināt vidējo izglītību ārpus Smiltenes. Kādēļ, jūsuprāt, jaunieši izdara 
tādu  izvēli? (atzīmējiet ne vairāk kā divas atbildes) 

   citur ir atšķirīgs vidējās izglītības programmu piedāvājums  ar vēlamo nākotnes profesijas orientāciju, 
   citur ir moderna dienesta viesnīca, 
   citur plašākas izklaides, sevis pilnveides un apliecināšanas iespējas, 
   cita atbilde _____________________________________________________________________________________ 

 
Esmu vecuma grupā:    līdz 25 g   25 – 40 g  40 – 60 g   vairāk kā 60 g 
Mana nodarbošanās:  pedagogs  uzņēmējs  darba ņēmējs  pensionārs  cits  
Mani bērni  mācās:       pirmskolā  sākumskolā  pamatskolā  vidusskolā  cita atbilde 
Mani bērni mācās:      Bilskā, Blomē, Grundzālē, Launkalnē  Palsmanē, Variņos, Smiltenē, citur   

                                                     
    Paldies par piedalīšanos! 


