
Apzīmējumi: SND - Smiltenes novada dome ESF - Eiropas Sociālā fonda finansējums

IP - Izglītības pārvalde ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums

PF - pašvaldības finansējums VF - valsts finansējums

IKVD - Izglītības kvalitātes valsts dienests

mērvienība
skaitliskā vai kvalitatīvā 

vērtība

1.1.1. Pilnveidot un regulāri atjaunot Pirmsskolas apmeklēšanas 

pieteikumu datu bāzi.
PF IP

1 x divos 

mēnešos

1.1.2. Apzināt un piemērot vecāku vajadzībām Pirmskolas 

izglītības iestāžu darba laikus, nodrošinot nakts grupas.
PF IP, iestādes vadība 2018.-2020.

1.2.1. Izveidot efektīvi funkcionējošu izglītības iestāžu tīklu, 

nodrošinot sākumskolas izglītību tuvāk dzīves vietai. attālums, laiks

ne tālāk par 15 km līdz 

tuvākajai izglītības 

iestādei

PF SND 2018.-2020.

1.2.2. Vispārizglītojošās skolās nodrošināt pagarinātās dienas 

grupas atbilstoši pieprasījumam.

izglītības iestāžu 

skaits
7 VF, PF IP, skolu vadība pastāvīgi

1.3. Nodrošināt izglītības iestāžu pieejamību 

bērniem ar kustību traucējumiem.

1.3.1. Atbilstoši nepieciešamībai aprīkot visas izglītības iestāžu 

ēkas pieejamībai bērniem ar kustību traucējumiem.
izglītības iestāžu 

skaits
12 ERAF, PF SND 2018.-2020.

1.4.1. Uzbūvēt Dienesta viesnīcu pie Smiltenes vidusskolas. 
vietu skaits 50 ESF, PF SND 2018.-2020.

1.4.2. Iekārtot Dienesta viesnīcas telpas Bilskas pamatskolā, 

Variņu pamatskolā.

vietu skaits katrā 

skolā
16 PF SND 2018.-2020.

1.5. Nodrošināt optimālu transporta plūsmu uz 

izglītības iestādēm atbilstoši pieprasījumam.

1.5.1. Aktualizēt bērnu nokļūšanu uz izglītības iestādēm, 

izvērtējot pašvaldības un sabiedriskā transporta iespējas.
izglītības iestāžu 

skaits
7 PF IP

katru gadu uz 

01.09.

1.6. Nodrošināt atbalsta pasākumus bērniem un 

ģimenēm mācību pārtraukšanas risku 

mazināšanai.

1.6.1. Nodrošināt katru vispārizglītojošo izglītības iestādi ar 

nepieciešamo atbalsta personālu (logopēds, psihologs, sociālais 

pedagogs, pedagoga palīgs), nepieciešamības gadījumā 

piešķirot papildus finansējumu.

izglītības iestāžu 

skaits
7

IKVD, ESF, 

PF

Sociālais dienests, IP, 

SND
2018.-2020.

2.1. Nodrošināt optimālu skolēnu skaitu klasē 

vidējās izglītības posmā.                               

2.1.1. Noteikt kritērijus skolēnu skaitam 10.-12.klašu posmā 

Smiltenes vidusskolā.

skolēnu skaits, ne 

mazāk kā
150 PF, VF Skolas vadība

uz 

01.09.2020.

2.2.1. Noteikt kritērijus skolēnu skaitam 7.-9.klašu posmā 

Smiltenes vidusskolā.

skolēnu skaits, ne 

mazāk kā
230 PF, VF Skolas vadība

katru gadu uz 

01.09.

2.2.2. Noteikt kritērijus skolēnu skaitam 7.-9.klašu posmā  

pagastu pamatskolās.

skolēnu skaits, ne 

mazāk kā
20 PF, VF Skolas vadība

katru gadu uz 

01.09.

3.1.1. Visās izglītības iestādēs atbilstoši nepieciešamībai 

sakārtot elektrības un ugunsdrošības sistēmas.
ESF, PF

Saimniecības daļa, 

skolas vadība
2018.-2020.

3.1.2. Visās izglītības iestādēs atbilstoši nepieciešamībai 

nodrošināt teritorijas drošību (zibensnovedēji, žogi, 

automātiska ugunsdrošības sistēma u.c.)

ESF, PF
Saimniecības daļa, 

skolas vadība
2018.-2020.

3.1.3. Veicināt mūsdienīgu, energoefektīvu tehnoloģiju 

(apgaismojums, siltums, ventelācija u.c.) izmantošanu visās 

izglītības iestādēs.

ESF, PF
Attīstības nodaļa, 

skolas vadība
2018.-2020.

3.2. Labiekārtot dabaszinību kabinetus 

pamatizglītības 7.-9.klašu posmā.

3.2.1. Iegādāties jaunajam mācību saturam atbilstošu 

aprīkojumu dabaszinību kabinetiem novada pamatskolās.
izglītības iestāžu 

skaits
6 ESF, PF IP, skolas vadība 2018.-2020.

3.3.1. Izveidot Jaunu sporta infrastruktūru Smiltenes 

vidusskolai, Dakteru ielā 27, un Palsmanes pamatskolai.

izglītības iestāžu 

skaits
2 ERAF, PF

Attīstības nodaļa, 

skolas vadība
2018.-2020.

3.3.2. Ar mūsdienīgu sporta inventāru atbilstoši 

nepieciešamībai nodrošināt visas izglītības iestādes 

(pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, Bērnu un jaunatnes 

sporta skolu).

izglītības iestāžu 

skaits
10 PF IP, skolas vadība 2018.-2020.

Pasākums/ aktivitāte
Termiņš vai 

Periods

3.3. Sakārtot un uzlabot  izglītības iestāžu  sporta 

infrastruktūru.

3. Izglītības iestāžu 

mūsdienīgas un pieejamas 

infrastruktūras attīstība.

3.1. Izvērtēt un nodrošināt visu izglītības iestāžu 

elektrodrošību, ugunsdrošību un teritorijas 

drošību.

izglītības iestāžu 

skaits
12

1.2. Nodrošināt sākumskolas izglītības 

programmu pieejamību maksimāli tuvu 

izglītojamā dzīves vietai. 

Mērķis Uzdevums

Rādītājs
Finansēju

ms
Atbildīgais

1. Kvalitatīvas izglītības 

pieejamība.

1.4. Nodrošināt dienesta viesnīcu  pieejamību 

novada izglītības iestādēs.

atbilstoši pieprasījumamvietu skaits

1.1. Nodrošināt pirmskolas izglītības iestāžu 

kapacitāti, uzņemot visus bērnus, sākot no 1,5 

gada vecuma.

2. Lietderīga materiālo 

resursu un cilvēkresursu 

noslodze. 2.2. Nodrošināt optimālu skolēnu skaitu klasē 
pamatizglītības posmā.



3.3.3. Izvērtēt, atjaunot un nepieciešamības gadījumā izveidot 

āra sporta laukumus pie visām pirmsskolas un 

vispārizglītojošām izglītības iestādēm.

izglītības iestāžu 

skaits
9 ERAF, PF

Attīstības nodaļa, 

skolas vadība
2018.-2020.

3.3.4. Nodrošināt apkalpojošo personālu optimālam sporta 

telpu un teritoriju noslogojumam Variņu pamatskolā un 

Smiltenes vidusskolā.

izglītības iestāžu 

skaits
2 PF IP, skolas vadība 2018.-2020.

3.4.1. Atbilstoši nepieciešamībai uzlabot Datu pārraides tīklu 

ātrumus visās izglītības iestādēs.

3.4.2. Atjaunot datortehniku atbilstoši nolietojumam visās 

izglītības iestādēs un iegādāties digitālos mācību līdzekļus. 

4.1.1. Pilnveidot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu visās 

izglītības pakāpēs.

izglītības iestāžu 

skaits
12 PF IP, skolas vadība 2018.-2020.

4.1.2. Veicināt mācību procesa monitoringa un atgriezeniskās 

saites rīku (piem, EDURIO) izmantošanu vispārizglītojošās 

skolās, izglītības procesa pilnveidošanai.

rīku skaits katrā 

izglītības iestādē
1 PF IP, skolas vadība 2018.-2020.

4.1.3. Katras novada vispārizglītojošās skolas 

kompetences/nišas apzināšana, attīstīšana un realizēšana, 

pilnveidojot mācību saturu.

izglītības iestāžu 

skaits
7 PF, VF IP, skolas vadība 2018.-2020.

4.1.4. Nepieciešamības gadījumā piešķirt līdzfinansējumu 

kvalitatīvai mācību procesa nodrošināšanai, sagatavojoties 

valsts pārbaudes darbiem.

izglītības iestāžu 

skaits
7 VF, PF IP, skolas vadība 2018.-2020.

4.1.5. Pakāpeniski iestrādāt trešo sporta stundu katrai klasei 

vispārizglītojošo skolu mācību programmās, jaunās mācību 

metodēs vai fakultatīvās nodarbībās.

izglītības iestāžu 

skaits
7 PF, VF IP, skolas vadība 2018.-2020.

4.2.1. Aprobēt un ieviest kompetenču saturu  un inovatīvu 

mācību metodiku visās novada vispārizglītojošās izglītības 

iestādēs.

izglītības iestāžu 

skaits
7

PF, VF, 

ESF
IP, skolas vadība 2018.-2020.

4.2.2. Atbalstīt talantīgos bērnus un jauniešus. aktivitāšu skaits gadā 

skolā
5 PF, ESF IP, skolas vadība 2018.-2020.

4.3.1. Atbalstīt pedagogu un administrācijas profesionālās 

kvalifikācijas pilnveidi.

pedagogu/ 

pasākumu skaits 

novadā

150 pedagogu mācību 

gada laikā

VF, PF, 

ESF
IP, skolas vadība 2018.-2020.

4.3.2. Vispārizglītojošās skolās veicināt tehnoloģiju apgūšanu un 

izmantošanu mācību procesā.

izglītības iestāžu 

skaits
7

VF, PF, 

ESF
IP, skolas vadība 2018.-2020.

4.3.3. Atbalstīt pedagogu un izglītojamo piedalīšanos 

starptautiskās mobilitātes un sadarbības programmās. 

programmu skaits 

gadā katrā skolā
1

VF, PF, 

ESF
IP, skolas vadība 2018.-2020.

4.4. Nodrošināt atbalsta pasākumus skolotāju 

profesionālās darbības novērtējumam.

4.4.1. Finansēt un rīkot  konkursu "Par sasniegumiem izglītībā".                                    
apbalvoto pedagogu 

skaits novadā
29 PF IP 2018.-2020.

4.5.1. Nodrošināt iespēju izmantot pašvaldības dzīvojamo telpu 

fondu, pedagogam uzsākot darba attiecības novada izglītības 

iestādēs.

Jauni dzīvokļi katru 

gadu. 
3 PF SND, IP 2018.-2020.

4.5.2. Izveidot mācīšanās grupas jauno pedagogu piesaistei, 

atbalstam, mentorēšanai un profesionālai pilnveidei.
Jauno pedagogu 

skaits gadā novadā
3

PF, VF, 

ESF

Metodiskās 

apvienības
2018.-2020.

4.6. Sekmēt katra izglītojamā iesaistīšanos 

ārpusstundu aktivitātēs.

4.6.1. Atbalstīt pasākumus brīvprātīgā darba, veselīga un 

sportiska dzīvesveida, patriotisma un latviskās dzīvesziņas 

popularizēšanai.

Pasākumu skaits 

gadā novadā
12

PF, VF, 

ESF
IP, skolas vadība 2018.-2020.

4.7. Sekmēt karjeras izglītības norisi novada 

izglītības iestādēs

4.7.1. Nodrošināt karjeras speciālistus un pasākumus novada 

izglītības iestādēs.

karjeras speciālistu 

skaits novadā
3

PF, VF, 

ESF
IP, skolas vadība 2018.-2020.

4.8.1. Nodrošināt sabiedrības iesaisti izglītības iestāžu attīstībā. dalībnieku skaits 

novadā
500 PF skolas vadība 2018.-2020.

4.8.2. Veikt sabiedrības viedokļu izzināšanu izglītības iestāžu 

attīstībai.

aptauju skaits 

novadā gadā
1 PF IP

katru gadu uz 

01.09.

4.8.3. Nodrošināt vecāku izglītošanu, lai palielinātu izpratni par 

norisēm izglītības jomā.

pasākumu skaits 

skolā gadā
3

PF, VF, 

ESF
Skolas vadība 2018.-2020.

3.3. Sakārtot un uzlabot  izglītības iestāžu  sporta 

infrastruktūru.

3. Izglītības iestāžu 

mūsdienīgas un pieejamas 

infrastruktūras attīstība.

3.4. Sakārtot IT infrastruktūru, nodrošinot 

Digitālo mācību materiālu pieejamību.

4. Vispārējās un 

profesionālās ievirzes 

izglītības mācību kvalitātes 

nodrošinājums.

4.1. Uzlabot vispārējās izglītības apmācības 

kvalitāti un pieejamību, pilnveidojot izglītības 

programmu piedāvājumu.

4.2. Veicināt sasniegumu rādītāju uzlabošanos 

visās izglītības pakāpēs.

4.5. Izveidot sistēmu jauno pedagogu atbalstam 

un piesaistei.

4.3. Paaugstināt pedagogu un administrācijas 

profesionālo kompetenci kvalitatīvai pārmaiņu 

vadībai un ieviešanai.

4.8. Palielināt sabiedrības līdzdalību izglītības 

iestāžu kvalitātes nodrošināšanā

izglītības iestāžu 

skaits
12 PF

IT nodaļa, skolas 

vadība
2018.-2020.



5.1. Pilnveidot vispusīgu interešu un 

profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumu 

personības attīstībai.

5.1.1. Uzturēt aktuālu un daudzveidīgu izglītības programmu 

piedāvājumu BJJIC un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, 

realizējot programmas arī pagastu skolās.

programmās 

iesaistīto audzēkņu 

īpatsvars

100%
ESF, PF, 

VF

BJIIC, Mūzikas skola, 

Mākslas skola, Sporta 

skola, IP

2018.-2020.

5.2.1. Izstrādāt jaunas programmas STEM jomas interešu 

izglītības pulciņiem. 

jaunu programmu 

skaits gadā novadā
2

ESF, PF, 

VF
BJIIC, skolas vadība 2018.-2020.

5.2.2. Organizēt pasākumus tehniskās kompetences attīstīšanai 

(nometnes, radošās dienas, industrijas, projekti u.c.).
pasākumu skaits 

gadā novadā
3

ESF, PF, 

VF
BJIIC, skolas vadība 2018.-2020.

5.3. Veicināt profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības iestāžu apmeklēšanu.

5.3.1. Nodrošināt pagastu skolu skolēniem iespēju apmeklēt 

profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes, 

nepieciešamības gadījumā piešķirot transportu.

iesaistīto skolēnu 

skaits
100% PF IP, skolas vadība 2018.-2020.

6.1.1. Sadarbībā ar Valsts nodarbinātības dienestu, veikt 

pieaugušo izglītības pieprasījuma izpēti un analīzi.

sabiedrības 

vērtējums

ESF, PF, 

VF
IP 2018.-2020.

6.1.2. Apzināt Mūžizglītības programmu klāstu un nodrošināt 

informācijas pieejamību.

programmu skaits 

novadā gadā
2

ESF, PF, 

VF
IP, Attīstības nodaļa 2018.-2020.

6.1.3. Atbilstoša piedāvājuma ietvaros ļaut izmantot izglītības 

iestāžu resursus (telpas, tehniku, personālu u.c.) pieaugušo 

izglītības pakalpojumu sniegšanai.

iesaistīto iestāžu 

skaits
10 PF, VF

IP, Attīstības nodaļa, 

skolas vadība
2018.-2020.

6.2.1. Organizēt sadarbību ar NVO,  novada uzņēmējiem un 

Smiltenes tehnikumu.

sadarbības līgumi / 

vienošanās novadā 

gadā

10
ESF, PF, 

VF

IP, skolas vadība, 

Attīstības nodaļa, 

Sociālais dienests

2018.-2020.

6.2.2. Izmantot projektu iespējas mūžiglītības veicināšanai, 

karjeras atbalstam un sociālā riska atstumtības mazināšanai

programmu un 

projektu skaits 

novadā gadā

3 ESF, VF
IP, Attīstības nodaļa, 

Sociālais dienests
2018.-2020.

7.1.1. Izvērtēt, aktualizēt un ieviest jaunatnes politikas 

stratēģiju.

Stratēģijas 

dokuments
1

ESF, VF, 

PV
IP, Attīstības nodaļa

līdz 

01.01.2019

7.1.2. Popularizēt Brīvprātīgo darbu, organizējot dažādus 

pasākumus un piedaloties projektos.
iniciatīvas /aktivitāšu 

skaits novadā
3 ESF IP, skolas vadība 2018.-2020.

7.2.1. Aktivizēt Jauniešu domes darbu, izmantojot kultūras, 

sporta un tūrisma iestāžu piedāvājumus.
sabiedrības 

vērtējums
ESF, PF

IP, Kultūras un Sporta 

pārvaldes, Tūrisma 

centrs

2018.-2020.

7.2.2. Izvērtēt atbilstošas ēkas / telpu iekārtošanu Jauniešu 

domes aktivitātēm.
Ēku skaits 1 ERAF, PF Attīstības nodaļa, IP 2018.-2020.

7.3. Atbalstīt jauniešu iniciatīvas un projektus, 

kas popularizē aktīvu un veselīgu brīvā laika 

pavadīšanu.

7.3.1. Sniegt līdzfinansējumu saturīgiem NVO projektiem.
īstenoto projektu 

skaits gadā
3 PF Attīstības nodaļa, IP 2018.-2020.

8.1.1. Pārskatīt Izglītības pārvaldes darbinieku pienākumus.
darbinieku skaits 6 PF Izpilddirektors, IP 01.09.2018

8.1.2. Izveidot amata vienību Mūžizglītības un Jaunatnes lietu 

speciālistam.
amatu vienību skaits 1 PF, ESF Izpilddirektors, IP 01.09.2018

8. Efektīva izglītības resursu 

un procesu vadība.

5.2. Paplašināt tehniskās jaunrades piedāvājumu 

individuālas tehniskās kompetences attīstīšanai 

BJIICā un vispārizglītojošās skolās.

6. Mūžizglītības 

piedāvājuma attīstība 

ikvienam iedzīvotājam.

6.2. Veicināt partnerību ar NVO,  Smiltenes 

tehnikumu un novada uzņēmējiem.

7. Darba ar jauniešiem 

pilnveide pilsoniskās 

līdzdalības sekmēšanai.

7.1. Veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību 

novada dzīvē.

8.1. Palielināt Izglītības pārvaldes kapacitāti 

novada izglītības sistēmas attīstības 

koordinēšanā un izglītības iestāžu attīstības 

vadīšanā.

7.2. Piedāvāt iespējas jauniešu saturīgai brīvā 

laika pavadīšanai.

6.1. Nodrošināt mūžizglītības programmu 

piedāvājumu un kvalitatīvu izglītības 

pakalpojumu pieejamību ikvienam Smiltenes 

novada iedzīvotājam mūža garumā.

5. Mūsdienīgas, inovatīvas, 

kvalitatīvas, daudzveidīgas 

interešu un profesionālās 

ievirzes izglītības pieejamība


