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SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SAPULCES PROTOKOLS 

 

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

 

 

Vieta: Staiceles kultūras nams, Staicele, Alojas novads 

Datums: 2016.gada 18.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. 

 

Par izglītības sistēmu novadā un tās vēsturi Staicelē, domes lēmumiem attiecībā uz 

izglītības nozari novadā un izglītības attīstības koncepcijas paredzamajām darbībām 

izsakās deputāts Jānis Bakmanis. 

 

Jautājums: Kāpēc jālikvidē Staiceles vidusskola un pārējās izglītības iestādes? 

Atbilde: Izglītības attīstības stratēģija neparedz likvidēt nevienu izglītības iestādi. 

Visas paredzēts saglabāt, reorganizējot.   

 

Alojas Mūzikas un mākslas skolas (AMMS) skolotājas Ievas Veides vēstuli lasa 

AMMS skolotājs Andrejs Sņeško.  

 

Jautājums: Kur ir pieejami protokoli no izglītības attīstības stratēģijas izveides gaitā 

organizētajām sanāksmēm ar novada izglītības iestādēm (to vadību un darbiniekiem)?  

Atbilde: Ar protokoliem var iepazīties pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta 

nodaļā, Limbažu ielā 8, Alojā. 

 



Jautājums: Vai sanāksmēs ar izglītības iestādēm šīs koncepcijas prezentētās darbības 

tika atbalstītas?   

Atbilde: Iestāžu vadītājiem un skolu kolektīviem bija konkrēti priekšlikumi, kuri 

iekļauti protokolos, taču neviena iestāde pilnībā nenoraidīja stratēģijas paredzēto.  

 

Par Staiceles vidusskolas pedagoģiskās padomes sēdē un ar iestāžu kolektīviem 

spriesto attiecībā uz stratēģiju izsakās Staiceles vidusskolas direktore Sandra 

Brokāne.  

 

Par finanšu līdzekļu ieguldīšanu novada pārvaldēs un izglītības stratēģijas rīcības 

plānu debatē V.Bārda un J.Bakmanis.  

 

Datus par Staiceles vidusskolas audzēkņu skaitu, pamatizglītības, vidējās izglītības un 

profesionālās ievirzes izglītības programmām, to izvēles popularitāti Alojas un citu 

novadu skolēnu vidū prezentē I.Kapmale. 

 

Jautājums: Cik bērnu apgūst vidējo izglītību Alojas Ausekļa vidusskolā? 

Atbilde: Dati uz 2016.gada 5.janvāri liecina, ka Alojas Ausekļa vidusskolā 21, bet 

Staiceles vidusskolā 30 skolēni šobrīd apgūst vidējo izglītību.  

 

Skolēnu skaita statistiku par iepriekšējiem gadiem un prognozi par iespējamo skolēnu 

skaitu abās novada vidusskolās 2016. – 2020.gadam prezentē I.Kapmale.  

 

Par skolēnu skaitu novada izglītības iestādēs, Puikules muižā realizētajām izglītības 

un interešu izglītības programmām un to apmeklētību izsakās Alojas Ausekļa 

vidusskolas direktore Inese Mētriņa.  

 

Par izglītības satura un kvalitātes nozīmi, tās sasaiti ar uzņēmējdarbību, mūžizglītību 

un finanšu līdzekļu ieguldīšanu novada izglītības jomā informē V.Bārda.  

 

Priekšsēdētājs aicina iedzīvotājus sabiedriskās apspriešanas norises laikā papildu 

jautājumu un ierosinājumu gadījumā vērties pie Izglītības darba speciālistes un viņa, 

lai konsultētos un tos iesniegtu.  

 

Sapulce slēgta 19:30 

 

Pielikumā sapulces dalībnieku saraksts uz 5 lpp. 

 

 












