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“Alojas novada izglītības attīstības koncepcija 2015. – 2020.gadam” 

 

 

Vieta: Ozolmuižas pamatskolas zāle, Ozolmuiža, Brīvzemnieku pag., Alojas novads 

Datums: 2016.gada 11.janvāris 

Sapulces sākums: 17:30 

 

Sapulci protokolē:  

Alojas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Landsmane 

 

Sapulci vada: 

Alojas novada domes Izglītības darba speciāliste Ilze Kapmale, Alojas novada domes 

priekšsēdētājs Valdis Bārda 

 

 

I.Kapmale skaidro klātesošajiem stratēģijas pamatojumu, projekta būtību, plānotās 

darbības un paredzamos ieguvumus. Aicina izteikt konstruktīvus priekšlikumus, uzdot 

jautājumus. 

 

Jautājums: Kādas būs priekšrocības, ieguvumi no bērnudārzu apvienošanas? 

 

Atbilde: Vecākiem un bērniem nekas nemainīsies, jo bērns ģeogrāfiski varēs turpināt 

mācīties tur pat, kur iepriekš. Koncepcija paredz vienu iestādes vadītāju, kuram būs 

pieņemšanas laiki. Vecāki varēs sarunāt tikšanos ierastajā mācību iestādes vietā, 

nebūs jābrauc uz Aloju. Pieņemot jauno sistēmu ar vienotu vadību, vecākiem būs 

daudz vienkāršāk plānot laiku, tostarp brīvdienas un atvaļinājumus, jo palielināsies 

iestādes pieejamība, darba laiki būs vieglāk pielāgojami dažādām situācijām. 

Palielināsies pakalpojuma kvalitāte un pieejamība, tostarp piekļuve atbalsta 

personālam.  

 

Jautājums: Kādas izmaiņas koncepcija paredz Puikules muižai? 

 

Atbilde: Šobrīd muižā darbojas Puikules kopienas centrs un darbību turpinās, taču 

pirmsskolas grupām, kuras arī pašreiz atrodas muižas ēkā, mācību procesam daudz 

piemērotākas būtu telpas Puikules sabiedriskajā centrā.  Sadarbojoties pašvaldības 

iestādēm, darbiniekiem, biedrībām un iedzīvotājiem, Puikules muižā noteikti varētu 

attīstīt kultūrvēsturisko piedāvājumu, tajā izveidojot muzeja tipa telpas. 



 

Jautājums: Vai plānotā peldbaseina celtniecība novadam neradīs pārāk lielas 

izmaksas? 

 

Atbilde: Alojas novadā nav plānots celt peldbaseinu profesionālā sporta un 

olimpiskajiem mērķiem, kas krietni sadārdzinātu izmaksas. To galvenokārt izmantotu 

visu novada mācību iestāžu audzēkņi, jo primārais uzstādījums būtu attīstīt un uzlabot 

bērnu veselību un radīt drošības apstākļus, ko bērnam var nodrošināt prasme peldēt. 

Tāpat šo peldbaseinu dažādām ūdens procedūrām pēc grafika varētu izmantot arī 

pārējie novada iedzīvotāji. Baseina celtniecībai tiks meklēti sadarbības partneri un 

iespējas piesaistīt investīcijas.  

 

Ierosinājums: Vairāk sporta stundu organizēt svaigā gaisā, un ne tikai siltajā laikā, 

bet arī ziemā, mācot bērniem, piemēram, slēpot un slidot, attiecīgi nodrošinot 

nepieciešamo aprīkojumu.  

 

Jautājums: Vai Ozolmuižas kopmītņu izmantošana skolas vajadzībām nodrošinās 

audzēkņiem un personālam labākus apstākļus un ko plānots darīt ar Ozolmuižas 

pamatskolas ēku, ja mācības notiks tur? Kādas būs šo pārmaiņu izmaksas?  

 

Atbilde: Pēc plāna sastādīšanas par iespējamo skolas vajadzībām nepieciešamo telpu 

izvietojumu un funkcijām kopmītņu ēkā varēs kvalitatīvāk spriest par šīs idejas 

efektivitāti. Projekts par Ozolmuižas sporta zāles un skolas remontu ir gatavs, jāgaida 

apstiprinājums un to plānots īstenot. Tas sasaistās arī ar Ozolmuižas pamatskolas 

plānoto sadarbību ar Rīgas Valsts tehnikumu, kas paredz telpu atjaunošanu. 

Sadarbības iespējas saredzētas arī ar citām izglītības iestādēm, uzņēmējiem. 

Stratēģijas īstenošanas izmaksas visticamāk būs lielākas nekā līdz šim, ieguldot 

novada izglītības attīstībā, lai gan arī šobrīd budžetā lielākā daļa ieguldījumu tiek 

novirzīti tieši izglītībai.  

 

Jautājums: Kā veidos atbalsta personāla darbības grafikus? 

 

Atbilde: Atbalsta personāla darbinieku skaits, līdz ar to arī darbības grafiks un 

pieejamība tiks veidota pakāpeniski, bet plānošana būs iestādes vadītāja atbildība. 

Protams, galvenais būs grafiku sastādīt tā, lai pakalpojumi būtu vienlīdz labi un 

pietiekamā apjomā pieejami visā novadā. Šī sistēma ir atrunāta stratēģijas projekta 

rīcības plānā.  

 

 

Sapulce slēgta 19:20 

 

Pielikumā: Sapulces dalībnieku saraksts uz 1 lpp. 
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