9. VEICAMĀS AKTIVITĀTES
PB – pašvaldības budžets; VB – Valsts budžets, ESF –struktūrfondi

I. KVALITATĪVA UN PIEPRASĪJUMAM ATBILSTOŠA IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀŠANA
VISĀS IZGLĪTĪBAS PAKĀPĒS
Uzdevums
1. Nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu pirmsskolas izglītību
Pasākumi
1.1.

Nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību
visiem novadā deklarētiem bērniem no 1 gada vecuma

1.2

Nodrošināt augsti kvalificētu pedagoģiskā un skolotāja
palīgu personālu kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai

1.3.

Nodrošināt pirmsskolas grupas ar mūsdienīgu mācību
aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma
posmam atbilstošu prasmju apgūšanu, sagatavošanos
pārejai uz skolu
Atbalstīt daudzveidīgāku pirmsskolas izglītības
pakalpojumu veidu (nepilnas dienas grupas, nenoteikta
laika bērna pieskatīšana rotaļu grupā utml.)

1.4.

Iesaistītās/atb
ildīgās
institūcijas
ANP

PB

ANP

PB

ANP/iestādes

PB

Finanšu
avots

Sasniedzamais rezultāts
Visi novadā deklarētie bērni nodrošināti ar vietām pašvaldības izglītības
iestāžu pirmsskolas grupās. Neveidojas rindas.
Iespēja piesaistīt audzēkņus no citām pašvaldībām, lai stiprinātu pirmsskolas
izglītības pakalpojumu novadā.
Ir izveidota trīs līmeņu pedagogu profesionālās izaugsmes sistēma
(eksperts/mentors – pedagogs – pedagoga palīgs)
Tiek īstenotas pedagogu tālākizglītības programmas, respektējot trīs līmeņu
pieeju pedagogu tālākizglītībai.
Ir attīstītas darba vidē balstītas mācības pedagoga palīga (sākot ar
2020./2021.m.g.), pedagoga (sākot ar 2017./2018.m.g.) un eksperta/mentora
(sākot ar 2017./2018.m.g.) pedagogu izaugsmes sistēmas izveidei.
Regulāri pieredzes apmaiņas un profesionālās kvalifikācijas celšanas kursi
skolotāja palīgiem (auklēm) pēc iepriekš iztsrādāta un novadā apstiprināta
vienota plāna.
Iegādāti mācību līdzekļi, atbilstoši katras izglītības iestādes attīstības
prioritātēm. Nomainītas vecumam un drošībai atbilstošas mēbeles visās
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Tiek piedāvāta iespēja vecākam nodot iestādē bērnu uz konkrētu laiku, kas
pakārtots viņa darba laika grafikam vai citām vajadzībām, dažās iestādēs
izveidotas zīdaiņu grupas.
Izveidotas nepilna laika rotaļu grupas (2- 4 h dienā, bez ēdināšanas,
guldināšanas) utml.
Bērniem tiek piedāvāta iespēja apgūt angļu valodu jau agrīnā vecumā.
Tiek nodrošināta iespēja saņemt koriģējošās vingrošanas pakalpojumu visās
izglītības iestādēs ( pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem).
Tematisku, izglītojošu un atbalsta pasākumu organizēšana vecākiem.

Uzdevums
2. Uzlabot vispārējās izglītības apmācību kvalitāti un pieejamību, veicot satura pilnveidi un paaugstinot iestādes vadības, pedagogu un
atbalsta personāla profesionālo kompetenci
2.1.

Izveidot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu visās
izglītības pakāpēs

ANP
Izglītības
pārvalde
Izglītības
iestādes

PB

2.2.

Paaugstināt izglītības pakalpojuma un satura kvalitāti,
pilnveidojot izglītības programmu saturu un apmācības
procesu, ieviešot inovācijas

ANP
Izglītības
pārvalde
Izglītības
iestādes

PB, ESF

2.3.

Nodrošināt atbalstu darba vidē un praksē balstītu
mācību attīstībai

ANP
Izglītības
iestādes
Uzņēmēji
Karjeras
konsultants

PB, ESF

Visās izglītības iestādēs/novadā izveidota un darbojas izglītības kvalitātes
monitoringa sistēma, izglītības procesa novērošana, kontrole, analīze un
prognozēšana.
Izvērtēta lietderība izmantot ,,EDURIO” elektronisko sistēmu, kas pieejama
attālināti.
Novadā izstrādāta vienota sistēma vērtēšanas, drošības, darbam ar vecākiem,
pedagogu tālākizglītībai utml. kritēriju izstrādei. Regulāras tikšanās,
dikusijas, (vismaz 4 reizes gadā) un iegūto datu analīze.
Katrā novada pagastā darbojas viena izglītības iestāde, neskaitot specializētās
izglītības iestādes valsts funkciju īstenošanai (piemēram, Spāres
internātpamatskola).
Tiek īstenota pakāpeniska izglītības iestāžu programmu specializācija un tiek
īstenoti ikgadējie uzdevumi valsts un pašvaldības prioritāšu īstenošanai.
Izglītības iestādes iesaistījušās kompetencēs balstītas mācību programmas
izstrādē un aprobācijā.
Pedagogi iesaistās mācību satura izstrādē, izvērtēšanā un uzlabošanā.
Pietiekams atbalsta personāla nodrošinājums (logopēds, psihologs, pedagoga
palīgs, sociālais pedagogs).
Palielinājies audzēkņu skaits, kuri pēc pamatskolas beigšanas turpina mācības
vidusskolā/ tehnikumā/ vēlāk - arī augstskolā.
Tiek izmantota starptautiskos projektos iegūtā pieredze skolas darba
organizēšanā.
Visu vecumposmu izglītojamajiem nodrošināta iespēja apgūt papildus vienu
no ES dominējošām valodām.
Amatas novada mūzikas un mākslas skolas pakalpojumu daudzveidība,
kvalitāte un vienlīdzīga pieejamība visā novada teritorijā.
Nodrošināts atbalsts darba vidē balstītu mācību un praksē balstītu mācību
attīstībai, nodrošinot sadarbību gan ar uzņēmējiem, gan augstskolām, gan
kompetenču un attīstības centriem, max izmantojot ESF projektos iespējamo
finansējumu.

2.4.

Paaugstināt pedagoģiskā personāla profesionālo
kompetenci

ANP
Izglītības
pārvalde
Izglītības
iestādes

PB, ESF

2.5

Stiprināt iestādes vadības kapacitāti

ANP
Izglītības
pārvalde
Izglītības
iestādes

PB

2.6.

Nodrošināt mūsdienīgu mācību procesu vispārējā
izglītībā, tai skaitā pilnveidojot mācību kabinetus ar
modernām tehnoloģijām un atbilstošu aprīkojumu

ANP
Izglītības
iestādes

PB, ESF,
VB

2.7.

Mazināt bēgļu, reimigrantu, sociālā atstumtības riskam
pakļauto sociālo grupu segregāciju izglītības procesā

ANP
izglītības
iestādes

PB, VB

Ir izveidota trīs līmeņu pedagogu profesionālās izaugsmes sistēma
(eksperts/mentors – pedagogs – pedagoga palīgs) – skat. 1.1.2.punktu.
Izveidota sadarbība ar izglītības iestādēm, lai izveidotu un regulāri
aktualizētu pedagogu profesionālās pilnveides kursu plānu, pamatojoties uz
konkrētās iestādes pedagogu vajadzībām.
Palielinājies pedagogu īpatsvars, kuri ieguvuši pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes augstākās pakāpes.
Atbilstoši skolu programmu specializācijai, pedagogiem ir pieejamas darba
vidē balstītas pārkvalifikācijas iespējas vai papildus kvalifikācijas ieguves
iespējas (formālā izglītība – interešu izglītība – profesionālās ievirzes
izglītība – neformālā izglītība).
Pieaudzis pedagogu īpatsvars, kuri piedalījušies pedagogu pieredzes
apmaiņas programmās ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs.
Ieviesta Inovāciju balva pedagogiem un pieaug to pedagogu skaits, kuri
piesaka savas inovācijas inovāciju balvai, dalās pieredzē un pieteiktās
inovācijas pielieto mācību procesā
Spāres internātpamatskolas profesionālās pamatizglītības pedagogi
iesaistījušies ESF projektā 8.5.3.0 "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva
pārvaldība un personāla kompetences pilnveide".
Optimāls vadības amata vienību skaits iestādē.
Saskaņā ar izstrādāto grafiku organizēti kursi profesionālās kompetences
paaugstināšanai izglītības iestāžu vadības komandām.
Regulāras sanāksmes pie novada vadības, kurās tiek analizēts paveiktais,
izvirzītas prioritātes un uzdevumi turpmākajam darbam.
Tiek izmantota starptautiskos projektos iegūtā pieredze skolas darba
organizēšanā.
Reizi divos gados pašvaldībā tiek veikta izglītības iestādes vadītāja
profesionālās darbības novērtēšana.
Visas izglītības iestādes nodrošinātas ar informācijas un komunikāciju
tehnoloģijām, izveidota moderna un ergonomiska mācību vide (t.sk.
nomainītas mēbeles un veikts telpu remonts).
Pilnveidoti izglītības iestādēs esošie mācību kabineti, nodrošināta šo kabinetu
pieejamība visiem mācību priekšmetiem, attālinātu konferenču rīkošanai.
Izglītības iestādes nodrošinātas ar nepieciešamo atbalsta personālu (pedagoga
palīgs, logopēds, psihologs, sociālais pedagogs un pagarinātās dienas grupas
nodarbības – vismaz 1.- 4. klašu skolēniem).
Globālās izglītības UNESCO izglītības programmu piedāvāto resursu
izmantošana mācību un audzināšanas procesā.
Tematiskas kopsapulces darbiniekiem un vecākiem (vismaz 1 reizi gadā)
Sadarbība ar sociālo dienestu. Atbalsta grupu organizēšana ģimenēm.
Amatas novada mūzikas un mākslas skolas pakalpojumu daudzveidība,
kvalitāte un vienlīdzīga pieejamība visā novada teritorijā.

2.8.

Rūpēties par pedagogu profesijas prestiža, sociālo
garantiju paaugstināšanu, kā arī veicināt motivētu,
profesionālu pedagogu piesaisti izglītības iestādēs

ANP
izglītības
iestādes

NP

2.9.

Atbalstīt talantīgos bērnus un jauniešus

ANP
izglītības
iestādes

PB

2.10.

Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu, EKO
kustību iestādēs

ANP
izglītības
iestādes

PB

2.11.

Sadarbības ar vecākiem veicināšana.

Tiek piešķirtas stipendijas (pašvaldība noslēgusi līgumu ar studentiem potenciāliem izglītības iestāžu pedagogiem),
Jaunajiem pedagogiem tiek piešķirti dienesta dzīvokļi.
Pedagogiem tiek piešķirtas naudas balvas Inovācijas balvas ietvaros,
izglītības iestādē izveidota stimulēšanas sistēma (budžeta ietvaros)
Atbalstītas pedagogu angļu valodas apguves iespējas.
Ieviesta atbalsta pasākumu sistēma pedagogu veselības polišu apmaksai
novadā.
Ieviesta apbalvojuma/stipendiju sistēma novadā un palielinās izglītojamo
īpatsvars, kuri saņem naudas balvas par ikdienas mācību sasniegumiem un
izciliem sasniegumiem starpnovadu, valsts olimpiādēs, zinātniski
pētnieciskajos lasījumos
Atbalsts talantīgajiem izglītojamajiem, kuri piedalījušies olimpiādēs
starpnovadu un valsts posmā, nodrošinot iespēju viņiem bez maksas
piedalīties vasaras nometnēs kompetenču nostiprināšanai un pilnveidei.
Piesaistīti Amatas novada uzņēmēji un uzņēmumi, kas atbalsta ar naudas
balvām/stipendijām talantīgos izglītojamos.
Amatas novada mūzikas un mākslas skolas pakalpojumu daudzveidība,
kvalitāte un vienlīdzīga pieejamība visā novada teritorijā. Dalība dažādos
konkursos un skatēs.
Lai atbalstītu un veicinātu veselīgu dzīvesveidu novada iedzīvotājiem,
Amatas novads iestājies Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā un vairākos
ESF projektos. Tiek veikts plašs preventīvais darbs gan izglītības iestādēs,
gan novadā kopumā, lai veicinātu izpratni bērniem un pieaugušajiem par
veselīga dzīvesveida nozīmīgumu katra indivīda un sabiedrības dzīvē.
Skolēni un pirmsskolas vecuma bērni apguvuši peldētprasmi.
Skolās iekārtotas plašas atpūtas telpas, moderna lasītava, kur pavadīt laiku
līdz braukšanai mājās.
Palielināt sporta stundu skaitu nedēļā.
Preventīvā darba regulāra veikšana, piesaistot dažādus speciālistus,
vienaudžu izglītotājus.
Vecāku iesaistīšana iestādes darbības, attīstības, resursu piesaistes plānošanā,
dažādu pasākumu, iestādes labiekārtošanas procesa īstenošanā.
Skolas padomes darbības stiprināšana.
Tematiskas (izglītojošas) kopsapulces vismaz 1 reizi mācību gadā.
Klases vecāku sapulces vismaz reizi semestrī.
Tematisku, izglītojošu un atbalsta pasākumu organizēšana vecākiem (atbalsta
grupas bērnu vecākiem, lekcijas par pozitīviem risinājumiem bērnu
audzināšanā skolas vecuma bērnu vecākiem utml.)
Zvaigžņu stundu, pateicības pasākumu rīkošana vecākiem.

Uzdevums
3. Skolēnu prasmju attīstīšana un karjeras plānošana vispārizglītojošās skolās, uzlabojot jauniešu konkurētspēju un nodarbinātības
iespējas nākotnē
3.1.

Īstenot daudzveidīgu prasmju un kompetenču apgūšanu
un pielietošanu (IT, programmēšanas, radošo,
inženierzinātnisko u.tml.)

ANP
izglītības
iestādes
augstskolas
biedrības

PB, ESF

3.2.

Palielināt bērnu un jauniešu iesaisti kultūvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā, pilsoniskajās un
ārpusklases/ārpusskolas aktivitātēs

ANP
izglītības
iestādes
M.Vanagas
muzejs
Āraišu
arheoloģiskais
parks
Āraišu
biedrība u.c.

PB, ESF

3.3.

Izveidot karjeras atbalsta sistēmu un nodrošināt
pakalpojuma pieejamību un pēctecību, lai veicinātu
mērķtiecīgu profesijas izvēli atbilstoši indivīda spējām
un interesēm

ANP
izglītības
iestādes
karjeras
konsultants

PB, ESF

Palielinājies izglītojamo skaits, kuri apguvuši konkrētas kompetences augstā
līmenī.
Skolēni iesaistījušies pasākumos, ko organizē “Panākumu akadēmija” Rīgā
(pašvaldība nodrošinājusi transporta pakalpojumu)
Noorganizētas praktiskas nodarbības izglītojamiem sadarbībā ar augstskolām,
akcentējot inženiertehnisko prasmju pilnveidošanu.
Izmantotas ESF projektu ietvaros piedāvātās iespējas individuālo kompetenču
attīstībai.
Amatas novada mūzikas un mākslas skolas pakalpojumu daudzveidība,
kvalitāte un vienlīdzīga pieejamība visā novada teritorijā.
Palielinājies izglītojamo īpatsvars, kuri iesaistīti un līdzdarbojas Dziesmu un
deju svētku procesā. Programmas “Skolas soma” realizācijas pasākumi skolā,
dalība novada, reģionālajos un valsts pasākumos, konkursos.
Palielinājies jauniešu skaits Jauniešu organizāciju un Jaunsardzes kustības
organizētajās pilsoniskajās aktivitātēs un Latvijas Republikai nozīmīgu
svētku pasākumos.
Novada izglītības iestāžu izglītojamie piedalījušies kultūrvēsturiskā
mantojuma izzināšanā un saglabāšanā, popularizējot vietējo kultūrvēsturisko
mantojumu, piem., Skujenē – Strūves meridiāns, gleznotājs Andre Lapine.
Nītaurē – skolas muzeja ekspozīcija par kultūrvēsturiskiem, sporta un citiem
notikumiem Nītaurē pēdējo 100 gadu laikā.
Amatā - Talkas pie vēsturiskās Amatas skolas (M. Vanagas muzeja), Ieriķu
dabas takās; u.c.
Izglītojamo koncerti un radošo darbu izstādes novada sabiedriskajos centros,
kultūras namā.
Spārē - Spāres Rakstnieku parka, I pasaules kara kritušo piemiņas vietas un
muižas parka sakopšanas, labiekārtošanas darbos.
Amatas novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu piesaiste
gan pasākumu organizēšanā, gan īstenošanā.
Palielinājies izglītojamo īpatsvars, kuriem pieejami karjeras izglītības
pakalpojumi
Novadā/skolā tarificēts karjeras konsultants, kurš apkalpo visu skolu 7.-12.
klašu skolēnus, veicot arī individuālu izpēti un sniedzot individuālas
konsultācijas par profesijas izvēli.
Amatas novada mūzikas un mākslas skolas pakalpojumu daudzveidība,
kvalitāte un vienlīdzīga pieejamība visā novada teritorijā.

3.4.

Veicināt Amatas novada izglītojamo sadarbību ar
novada uzņēmējiem un iepazīstināšanu ar
ekonomiskajiem procesiem

3.5.

Popularizēt brīvprātīgā darba ieguvumus - pieredzes
iegūšanā un savu spēju apzināšanā, stimulējot
jauniešus to izmantot

3.6.

Paplašināt iespējas vasaras nodarbinātībai dažādu
prasmju attīstīšanai

Izglītības
iestādes
Uzņēmēji
Karjeras
konsultants
ANP, NVO

PB, ESF

Tiek īstenota izglītojamo iepazīstināšana ar novada uzņēmējiem un
ekonomiskajiem procesiem karjeras nedēļās, Ēnu dienās, Interešu dienās,
dažādu pasākumu, projektu un akciju ietvaros.

PB, ESF

Popularizēts brīvprātīgā darba ieguvumus - pieredzes iegūšanā un savu spēju
apzināšanā, stimulējot jauniešus to izmantot. Veicināta brīvprātīgā darba un
apmaiņas programmu īstenošana novadā, piem., AWARD, ERASMUS
programmu ietvaros.

ANP, NVA

PB

Palielinājies vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamo īpatsvars, kuri
piedalījušies skolēnu praksē vasarā pie novada uzņēmējiem, pašvaldības
institūcijās, vai skolās.
Radošā nedēļa, sākoties vasaras brīvlaikam, visās novada skolās.

Uzdevums
4.

Atbalstīt jauniešu aktivitātes

4.1.

Izstrādāt pētījumā balstītu planošanas dokumentu
,,Jaunatnes politikas stratēģija 2019. -2024. gadam” un
uzsākt izvirzīto uzdevumu pakāpenisku ieviešanu

ANP

ESF

4.2.

Sekmēt jauniešu domes pārstrukturizāciju,
nostiprināšanu un sekmīgas darbības nodrošināšanu

ANP

PB
ESF

4.3.

Atbalstīt jauniešu un jauniešu NVO radošās iniciatīvas
un attīstīt jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas
iespējas

ANP un citas
institūcijas,
biedrības utt.

PB
ESF

Veikta aptauja par jauniešu ( pa vecumposmiem) interesēm, vajadzībām, pašu
jauniešu ieinteresētību savu vajadzību realizācijā.
Izstrādāta Amatas novada Jaunatnes politikas stratēģija ESF projekta
ietvaros.
Apmācīti potenciālos jaunatnes darbiniekus, lai katrā novada pagastā būtu
nodrošināts kvalitatīvs un profesionāls darbs ar jaunatni.
Izveidota spēcīga Jauniešu dome, kas aktīvi iesaistās novada dzīvē, tās
plānošanā un dažādu akciju, pasākumu organizēšanā.
Palielinājies projektu skaits, kurus iniciē vai kuros piedalās jaunieši.
Atbalstītas jauniešu un jauniešu NVO radošās iniciatīvas, attīstītas jauniešu
lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Palielinājies jauniešu īpatsvars, kuri iesaistījušies neformālās un interešu
izglītības aktivitātēs.
Plašāka informācija novada mājas lapā, bibliotēkās, skolās, sabiedriskajos
centros par jauniešu NVO iespējām.
Palielinājies NVO organizēto pasākumu skaits.

Uzdevums
5. Attīstīt profesionālās ievirzes un interešu izglītību dažādām vecuma grupām
5.1.

Sakārtot un modernizēt izglītības iestāžu infrastruktūru
un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši izglītības iestādes
prioritātēm, kas vērsta uz iestādes izaugsmi un
attīstību, nodrošinot interešu un profesionālās ievirzes
izglītības pakalpojumu.

ANP
izglītības
iestādes

PB, ESF,
VB

Sakārtota un modernizēta izglītības iestāžu infrastruktūra un materiāli
tehniskā bāze atbilstoši izglītības iestādes prioritātēm, kas vērsta uz iestādes
izaugsmi un attīstību, nodrošinot interešu un profesionālās ievirzes izglītības
pakalpojumu.
Nītaurē – papildināta tehniskās modelēšanas un kokapstrādes pulciņu bāze.

Labiekārtots meiteņu mājturības kabinets – mūsdienīga virtuve, nodrošinātas
šūšanas prasmju apguves iespējas.
5.2.

Nodrošināt pieejamu, daudzveidīgu un kvalitatīvu
interešu un profesionālās ievirzes izglītību Amatas
novada izglītības iestādēs

ANP
izglītības
iestādes

PB, ESF,
VB

Ir izveidots kvalitatīvi jauns piedāvājums interešu un profesionālās ievirzes
izglītībā, respektējot vajadzību nodrošināt individuālu pieeju darbam ar
talantīgajiem bērniem un bērniem ar speciālajām vajadzībām.
Nodrošināts kvalitatīvs uz dzīvesprasmju apguvi orientēts radošs un izzinošs
izglītības process.
Piesaistīti jauni un progresīvi speciālisti.
Skujenē - robotika, mūsdienu deja.
Nītaurē – deju kolektīva tērpu kolekcijas atjaunošana un papildināšana.
Nodrošinātas iespējas pirmsskolas vecuma bērniem apmeklēt Amatas novada
mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas klasi.
Spāres internātpamatskolā papildināts profesionālās ievirzes programmu
klāsts:
flīzēšana, krāsošana, krūmgrieža operators, veļas mazgāšanas
speciālists un tiek īstenotas mūžizglītības programmas.
Amatas novada mūzikas un mākslas skolas pakalpojumu daudzveidība,
kvalitāte un vienlīdzīga pieejamība visā novada teritorijā.

II. IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TĪKLA OPTIMIZĀCIJA UN INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA IESTĀDĒS
Uzdevums
1. Izglītības iestāžu restrukturizācijas, optimizācija, renovācija
1.1.

Izveidot ekonomiski efektīvu, attīstību veicinošu
izglītības iestāžu tīklu, optimizējot vispārējās izglītības
iestāžu tīklu atbilstoši pieprasījumam

ANP

PB

1.2.

Veikt nepieciešamos uzlabojumus Amatas novada
vispārizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā

ANP
izglītības
iestādes

PB, ESF

Izveidots efektīvi funkcionējošs izglītības iestāžu tīkls, nodrošinot
sākumskolas izglītību tuvāk dzīves vietai, saglabājot katrā pagastā vienu
izglītības iestādi saskaņā ar ,,Amatas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības,
optimizācijas un investīciju plānu 2015. – 2018. gadam”
Veikti apjomīgi remontdarbi kvalitatīva un daudzveidīga izglītības
pakalpojuma sniegšanai jaundibinātajā iestādē – Drabešu Jaunā pamatskola.
Izveidota ergonomiskas vides prasībām atbilstoša ugunsdrošības un
apgaismojuma sistēma iestādēs. Uzlabots elektroapgaismojums izglītības
iestādes teritorijās mācību – rotaļu laukumos, ceļā uz skolu, citās jauniešu
pulcēšanās vietās, piem., pie estrādes Nītaurē.
Nomainīts ēkas jumta segums Nītaures vidusskolas un Amatas pamatskolas
pirmsskolas grupu ēkām, Spāres Sporta namam.
Veikta izglītības iestāžu ēku pamatu hidroizolācija un sakārtota lietus ūdeņu
novadīšanas un kanalizācijas sistēma. Ēku siltināšana (Ģikšos) un renovācija.
Fasādes atjaunošana (Spāre)
Turpināt sakārtot izglītības iestāžu apkures sistēmu, izvērtējot konkrētās
iestādes vajadzības un iespējas.
Nodrošināt optimālu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu pēc vienotiem

principiem visās novada iestādēs.
Medicīnas kabineta/izolatora iekārtošana visās novada iestādēs.
1.3.

Labiekārtot vispārējo izglītības iestāžu teritoriju,
nodrošināt vides pieejamību un drošību, tai skaitā
pirmsskolas vecuma bērnu fiziskajām aktivitātēm
piemērotu un drošu vidi

ANP
izglītības
iestādes

PB, ESF

Labiekārtota teritorija, nodrošinot drošu un attīstošu vidi gan pirmsskolas,
gan skolas vecuma audzēkņiem.
Labiekārtoti iekšpagalma celiņi Skujenes pamatskolas teritorijā.
Labiekārtots stāvlaukums, iebraucamais ceļš Amatas pamatskolas teritorijā
Izveidots nožogojums rotaļlaukumiem Skujenes, Amatas un Zaubes
pamatskolas teritorijā.
Zaubes pamatskolas teritorijā esošā baseina vietā izveidota zaļā atpūtas zona.
Ierīkota daudzfunkcionāla zaļā nojume sporta nodarbībām jebkuros laika
apstākļos - Nītaurē.
Rotaļlaukumos atjaunots un papildināts nestandarta rotaļu/sporta iekārtu
nodrošinājums, kas atbilstošs arī pirmsskolas vecuma bērniem.
Ieriķos izbūvēta apmācību - pastaigu (sajūtu) taka, kas paredzēta gan novada
iedzīvotājiem, gan citiem apmeklētājiem izmantošanai gan vasaras, gan
ziemas periodā.
Labiekārtota Spāres internātpamatskolas teritorija – izveidots Meža izziņas
parks, nodrošinot drošu un attīstošu vidi. Atjaunoti Spāres muižas dīķi un
uzstādīti drošības elementi.

Uzdevums
2. Izglītības iestāžu vides uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveide
2.1.

Konkurētspējas stiprināšana, nodrošinot Amatas
novada vispārizglītojošās skolās mūsdienīgu mācību
vidi

ANP
izglītības
iestādes

PB, ESF

Atjaunotas tehnoloģijas IT kabinetos visās mācību iestādēs.
Modernizēta zēnu amata mācību apguvei nepieciešamā materiālā bāze
Ķīmijas kabineta/laboratorijas labiekārtošana
Kabinetu aprīkojums ar tehnoloģijām (dators, projektors, skaņas un interneta
nodrošinājums)
Spārē izveidota ,,Terapijas māja”

Uzdevums
3. Sporta infrastruktūras izveide pie izglītības iestādēm
3.1.

Sakārtot vispārizglītojošo skolu sporta infrastruktūru,
veicināt attīstību, sporta inventāra iegāde (t.sk. ārējo
sporta laukumu atjaunošana vai izveide)

ANP
izglītības
iestādes

PB
ESF

Modernizēta sporta infrastruktūra Skujenes pamatskolā, izveidojot mūsdienu
sporta stadionu.
Veikta Zaubes pamatskolas un Nītaures vidusskolas sporta zāles un tās
palīgtelpu renovācija.
Iegādāts sporta inventārs gan pirmsskolas, gan skolas vecuma audzēkņiem
atbilstoši fiziskajai sagatavotībai.
Veikta Spāres internātpamatskolas ārstnieciskās vingrošanas zāles
renovācija, atjaunots tās inventārs.
Modernizēts Spāres internātpamatskolas sporta laukums.

Uzdevums
4. Paplašināt mūžizglītības iespējas
4.1.

Nodrošināt mūžizglītības iespējas nodarbināto personu
profesionālās kompetences un kvalifikācijas pilnveidei

ANP
sadarbībā ar
NVO,
biedrībām, IK,
brīvprātīga
darba
veicējiem

PB
ESF

Dalībnieku
līdzfinansējums

Nodarbinātās personas vecumā no 18 gadiem, izņemot ar zemu izglītības
līmeni, pilnveidojušas profesionālās kompetences, atbilstoši darba tirgus
prasībām un apguvušas neformālās izglītības, plaši izmantojot ESF projektu
finansējumu.
Izglītības iestādes izstrādājušas un licencējušas jaunas pieaugušo
tālākizglītības programmas.
Spārē izveidotas specializētas darbnīcas personām ar garīga rakstura
traucējumiem. Tiek attīstīta sociālā uzņēmējdarbība. Veidots zinātniskais
inkubators.
Bez darba esošas vai nodarbinātās personas vecumā no 18 gadiem, ar zemu
izglītības līmeni, pilnveidos profesionālās kompetences. Atbilstoši darba
tirgus prasībām un apgūs neformālās izglītības programmas savai izaugsmei.
Iesaistīto nodarbināto skaits, atbilstoši piešķirtajam ESF finansējumam uz
iedzīvotāju skaitu, ja pašvaldība iesaistās konkrētos projektos.
Spāres internātpamatskolā papildināts profesionālās ievirzes programmu
klāsts:
flīzēšana, krāsošana, krūmgrieža operators, veļas mazgāšanas
speciālists.
Ir attīstīts uz vajadzībām balstīts neformālās izglītības piedāvājums novada
iedzīvotājiem, kurš tiek piedāvāts izglītības iestādēs, ievērojot to programmu
specializāciju.

4.2.

Nodrošināt mūžizglītību bez darba esošiem,
nodarbinātiem ar zemu izglītības līmeni un sociālā
riska grupas personām

ANP

PB
ESF

4.3.

Paplašināt neformālo izglītības programmu
piedāvājumu profesionālo un personības kompetenču
pilnveidei

ANP

PB

4.4.

Nodrošināt senioru neformālās izglītības programmu
īstenošanu dzīves kvalitātes saglabāšanai un
kompetenču pilnveidei

ANP

PB
ESF

Senioru dalība neformālās izglītības programmās, gadā iesaistīto senioru
skaits vismaz 80 cilvēki.

4.5.

Uzlabot pie pagastu kultūras namiem izveidoto
mūžizglītības virzienu resursu un tehnisko iespēju
nodrošinājumu

ANP
sadarbībā ar
NVO,
biedrībām
ANP
sadarbībā ar
citu novadu
pašvaldībām,
NVA, NVO,
biedrībām, IK,
brīvprātīga
darba
veicējiem

PB
ESF

Tehniskā aprīkojuma uzlabošana, mācību procesa tehnisko iespēju
efektivitātes palielināšana un piedāvājuma klāsta paplašināšana.

4.6.

Izveidot vienotu un sistēmisku mūžizglītības
piedāvājumu

PB, ESF

Ir izstrādātas izglītojošas programmas plašam interesentu lokam, kuras
vienlaikus ir arī piedāvājums novada tūrisma un ekonomiskās attīstības
veicināšanai. Informācijas sistēmas izveide par pieaugušo izglītības iespējām
Amatas novadā.

Uzdevums
5. Uzlabot dzīves kvalitāti personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT)
5.1.
Izveidot sabiedrībā balstītu pakalpojumu klāstu
pilngadīgām personām ar GRT

ANP, NVO,
SIS

ESF, PB,
IF ,
ziedojumi

Izveidoti grupu dzīvokļi, specializētās darbnīcas (galdniecība, ēdienu
gatavošana, lauksaimniecība, veļas kopšana), dienas aprūpes centrs.
Piedāvāti izglītojošas nodarbības un pasākumi.
Pieejami īslaicīgās aprūpes pakalpojumi.

5.2.

Nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

ANP, NVO,
SIS

ESF, PB,
NVO

Bērniem ar FT pieejami dažāda veida rehabilitācijas pakalpojumi (
logopēds, masāžas, kanisterapija, mākslas, terapija, nodarbības baseinā
(Priekuļos), ārstnieciskā vingrošana u.c.). Vasaras nometņu piedāvājums.

5.3.

Nodrošināt atelpas brīža pakalpojumus bērniem ar FT

ESF, PB,
NVO

Izveidots un pieejams Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar FT.

5.4.

Spāres internātpamatskolas pārveide par
daudzfunkcionālu iestādi, kurā tiek nodrošināti dažāda
veida pakalpojumi dažādām mērķa grupām, akcentējot
senioru darba un mūžizglītības iespējas.

ANP, NVO,
SIS
ANP, NVO,
SIS

Izveidots sociālais uzņēmums, SIA, uzņēmējdarbības kopiena utml., kur
tiek iespēja darboties senioriem, iepriekš vienojoties par veicamajiem
uzdevumiem, pienākumiem un garantijām.

