1.pielikums.
Talsu novada Izglītības nozares attīstības plāns 2016.-2020. gadam

Talsu novada Izglītības pakalpojuma attīstības stratēģijas 2025
Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu

Nr. p.k.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Iebilduma/priekšlikuma
iesniedzējs
Talsu novada Bērnu un
jauniešu centrs
Talsu novada Bērnu un
jauniešu centrs
Talsu novada Bērnu un
jauniešu centrs
Talsu novada Bērnu un
jauniešu centrs
Talsu novada Bērnu un
jauniešu centrs
Kaspars Boters (Balgales
pagasta iedzīvotāju vārdā)
Kaspars Boters (Balgales
pagasta iedzīvotāju vārdā)

Iesniegtā iebilduma/
priekšlikuma būtība
Audzēkņu skaita izmaiņas 2015.gadā Talsu novada
BJC
Nepieciešamība papildināt ar attēlu (diagrammu) par
dalībnieku skaits BJC aktivitātēs no 2011./2012.2014./2015.gadam
Nepieciešamība labot valsts mērķdotācijas piešķirto
stundu skaitu pa interešu izglītības jomām 17.tabulā
Papildināt un precizēt 18.tabulas SVID analīzi

Ņemts vērā/
nav ņemts vērā

Pamatojums, ja
iebildums/priekšlikums
nav ņemts vērā

Ņemts vērā
Daļēji

Papildināts tekstuālā veidā.

Ņemts vērā
Daļēji

Ņemti vērā ieteikumi, bet definēti
nedaudz savādāk
Rīcības iekļautas, formulējums
izmainīts savādāks kā piedāvājumā

Papildināt un precizēt 2.1. un 2.2. punktu rīcības

Daļēji

Stratēģijā noteikt, ka iedzīvotāji ir prioritāte.

Ņemts vērā

Saglabāt Dursupes pamatskolu

Ņemts vērā daļēji Stratēģija
neparedz
skolas
likvidāciju.
Stratēģija
nosaka
kritērijus, kuriem iestājoties tiek
diskutēts par attiecīgās skolas
iespējamām izmaiņām.
Ņemts vērā daļēji Precizēta daļēji, saskaņā ar
iesniegumu un komunālās nodaļas
atzinumu
Nav ņemts vērā Neatbilst dokumentam. Nodots
izskatīšanai citu attīstības plānu
izstrādē
Daļēji
Papildināts Sporta skolas un Talsu
Mākslas skolas apraksts ar grupu

8.

Kaspars Boters (Balgales
pagasta iedzīvotāju vārdā)

Dursupes pamatskolas ēku novērtējuma precizēšana

9.

Kaspars Boters (Balgales
pagasta iedzīvotāju vārdā)

Nepabeigtās sākumskolas pārbūve par dzīvokļiem,
bērnu laukuma izbūve un ezermalas sakopšana

10.

Virbu pamatskolas direktore Papildināt kartē (5.attēls) ar sporta skolas sekcijām
Sandra Bremane
ārpus Talsiem, norādīt, ka Virbu pagastā darbojas

Nr. p.k.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

Iebilduma/priekšlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma/
priekšlikuma būtība

Talsu Mākslas skolas klase
Virbu pamatskolas direktore Papildināt ar tekstu, ka lielu uzņēmumu slēgšana ir
Sandra Bremane
ietekmējusi iedzīvotāju aizplūšanu un dzimstības
samazināšanos.
Virbu pamatskolas direktore Dzimstības datu salīdzinājums nav objektīvs
Sandra Bremane

Virbu pamatskolas direktore Precizēt izmaksas uz vienu izglītojamo Virbu
Sandra Bremane
pamatskolai un Lībagu sākumskolai, pievienojot
atzīmi, ka skolas ir ar pirmsskolas grupām

Ņemts vērā/
nav ņemts vērā

Pamatojums, ja
iebildums/priekšlikums
nav ņemts vērā
uzskaitījumu ārpus Talsiem.

Ņemts vērā

Nav ņemts vērā

Minēti statistikas dati ņemot vērā
VARAM pētījumu, Talsu novada
Dzimtsaraksta
nodaļas
un
Iedzīvotāju reģistra datus par
deklarētajiem iedzīvotājiem

Ņemts vērā,
izdalot šīs skolas
atsevišķā
kategorijā
Virbu pamatskolas direktore Norādīts uz pretrunu, ka skolām ārpus Talsiem pastāv Ņemts vērā daļēji Pārveide par sākumskolām notiek,
Sandra Bremane
iespēja pārtapt par sākumskolām, tai pašā laikā
ja netiek nodrošināts pietiekošs
apgalvojot, ka mazās skolas tiek saglabātas, paplašinot
skolēnu skaits. Arī pārveide par
to funkcijas. Ieteikums – Izglītības iestādes –
sākumskolām nenozīmē, ka skolai
Mūžizglītības centri.
nevarētu tikt paplašinātas funkcijas,
piem., Mūžizglītības jomā.
Skolas kā Mūžizglītības centri
paredzēti Rīcību 2.2.5.punktā.
Ieteikums izmantots, papildinot ar
tekstu
par
skolu
funkciju
paplašināšanu.
Gundars Sebris
Precizēts prognozētais skolēnu skaits Talsu Valsts
Ņemts vērā
ģimnāzijā un Talsu sākumskolā līdz 2025.gadam
Lībagu sākumskolas
Precizēts prognozētais skolēnu skaits klasē Lībagu
Ņemts vērā
sākumskolā
Lībagu sākumskola
Papildināt rīcības, iekļaujot fizioterapeitu
Daļēji ņemts vērā Papildināta rīcība 1.1.2., bet nav
nepieciešamību
iekļauts rīcībā 2.1.2., jo tas tiešā

Nr. p.k.

18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Iebilduma/priekšlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma/
priekšlikuma būtība

Ņemts vērā/
nav ņemts vērā

Lībagu sākumskola sadarbībā Precizējums 17.lpp., ka Lībagu pagastā ir vairāk nekā
ar skolas padomi
2000 iedzīvotāju
Lībagu sākumskola sadarbībā Jautājums par atšķirībām 2.un 3.tabulā
ar skolas padomi

Ņemts vērā

Lībagu sākumskola sadarbībā
ar skolas padomi
Lībagu sākumskola sadarbībā
ar skolas padomi
Lībagu sākumskola sadarbībā
ar skolas padomi

Nav ņemts vērā

Jautājums par skolēnu transporta organizēšanu

Svītrot rindkopu ar pieņēmumu par skolēnu skaitu
Lībagu sākumskolā ar 2021.gadu
Aprēķinos par viena skolēna izmaksām izdalīt skolas,
pirmsskolas un skolas ar pirmskolām atsevišķās
tabulās, lai neveidotos maldinoši pieņēmumi stratēģijas
lasītājam.
Lībagu sākumskola sadarbībā Precizēt pirmsskolas un skolas ēku novērtējumus
ar skolas padomi
attiecībā uz Lībagu sākumskolu.
Romāns Ganiņš
Dokumenta nosaukuma maiņa uz “attīstības plāns”
Romāns Ganiņš
Nepieciešams izveidot anotācija vai kopsavilkums
Romāns Ganiņš
Minēta pretruna starp Latvijas NAP 2014.-2020, Talsu
novada attīstības programmu 2014.-2020. un šo
stratēģiju jautājumā par iespējamu skolu slēgšanu,
norādot, ka NAP un TN attīstības programma runā par
izglītības iestāžu teritoriālo pārklājuma saglabāšanu un
mazo skolu saglabāšanu

Nav ņemts vērā

Pamatojums, ja
iebildums/priekšlikums
nav ņemts vērā
veidā neattiecas uz profesionālo un
sociālo prasmju pilnveidi

Tabulas iegūtas izmantojot dažādus
datu avotus – Dzimsarakstu
nodaļas dati (reģistrējot konkrētajā
dzimšanas gadā) un Iedzīvotāju
reģistra dati (dati uz 2015.gadu par
deklarēto
bērnu
skaitu
pa
dzimšanas gadiem)
Nav piedāvātu priekšlikumu

Ņemts vērā
Ņemts vērā

Daļēji ņemts vērā Ņemti vērā atkārtotas apsekošanas
rezultāti
Ņemts vērā
Ņemts vērā
Daļēji ņemts vērā Stratēģija nosaka kritērijus, kuriem
iestājoties tiek diskutēts par
attiecīgās
skolas
iespējamām
izmaiņām.

Nr. p.k.

Iebilduma/priekšlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma/
priekšlikuma būtība

Ņemts vērā/
nav ņemts vērā

27.

Romāns Ganiņš

Trūkst skolu kopējās izmaksas kopumā (skolotāju, ēku, Nav ņemts vērā
infrastruktūras u.c.) un alternatīvo izmaksu
salīdzinājums

28.

Romāns Ganiņš

Noteikt dokumentā, ka mazās lauku skolas novadā
vairs netiks likvidētas un iztrūkstošo finansējumu
novada dome segs no budžeta līdzekļiem

Domes priekšsēdētājs

Nav ņemts vērā

A.Lācarus

Pamatojums, ja
iebildums/priekšlikums
nav ņemts vērā
Stratēģijā parādīts cik izmaksā
viena bērna uzturēšana attiecīgajā
skolā no pašvaldības, neieskaitot
ēdināšanu, kapitālos izdevumus
utt. – saskaņā ar pašvaldību
savstarpējo norēķinu metodiku
(pielikums).
Stratēģijā nav veikta salīdzināšana
pedagogu atalgojumā uz vienu
skolēnu, jo tā nav objektīva dažādo
izglītības programmu un klašu
pakāpju
dēļ.
Tādēļ
veikts
izvērtējums pēc klašu piepildījuma,
iegūstot šādu pat mērķi, bet
objektīvāku.
Skolu pastāvēšanas tālāko attīstību
stratēģijā pamatā nosaka bērnu
skaits skolā un klašu piepildījums
Stratēģija paredz kritērijus un
nepieciešamību izvērtēt katru skolu
kritēriju neizpildes gadījumā

