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Saldus novada izglītības iestādes
2015./2016.m.g.

Pirmsskolas izglītības iestādes – 8

Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde - 1

Pamatskolas – 9 (t.sk. 8 ar pirmsskolas grupām)

Vidusskolas – 5

Vakara vidusskola – 1

Internātpamatskola – 1

Speciālā internātpamatskola – 1

Profesionālās vidējās izglītības iestāde (tehnikums) – 1

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes – 4

Interešu izglītības iestādes - 2



Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības iestādēs

Saldus Mākslas skolā – 315

Saldus Mūzikas skolā – 253

Nīgrandes Mūzikas skolā – 75

Saldus Sporta skolā – 456

Saldus BJC – 433

BJC «Augšventa»- 311



Izglītojamo skaits uz 01.09.2015.
1.-12.klasēs – 2708,  (t.sk. 10.-12.klasēs – 398)

Pirmsskolas izglītības vecumā – 1105

Saldus tehnikumā – 522 

Saldus novada izglītības iestādēs 1.-12.klasēs mācās  282  citās pašvaldībās deklarētie skolēni

Saldus tehnikumā mācās 315 citās pašvaldībās deklarētie jaunieši



Saldus tehnikums - valsts dibināta Izglītības un zinātnes 
ministrijas pakļautībā esoša izglītības iestāde.

Visām izglītības programmām sadarbības partneri Maltā, Vācijā, Francijā, 
Somijā, Itālijā, Lietuvā, Spānijā.

Mācību laikā izglītojamie saņem valsts stipendiju no 10 eiro līdz 150 
eiro. Eiropas Sociālā fonda finansētās grupās projektā Jauniešu garantijā 
ikmēneša stipendija līdz 115 eiro. 

Skolā ir dienesta viesnīca, bibliotēka, ēdnīca un sporta zāle.



Saldus tehnikumā realizētās izglītības 
programmas

Būvniecība

Viesnīcu pakalpojumi

Datorsistēmas

Kokizstrādājumu izgatavošana

Ēdināšanas pakalpojumi

Ugunsdzēsība un ugunsdrošība



Saldus novada vidusskolās realizētās 
vispārējās vidējās izglītības programmas

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma  31011011

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma  31012011

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas  virziena programma  
31013011

Vispārējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma  31011012

Vispārējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma  (neklātiene) 31011013

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma  (tālmācība) 31011013



Profesionāli orientēta virziena izglītības 
programmas

Profesionāli orientēta virziena izglītības programmu
uzdevums ir nodrošināt iespēju apgūt zināšanas, prasmes un
iemaņas gan vispārizglītojošajos, gan ar attiecīgo
profesionālo orientāciju saistītajos mācību priekšmetos,
radot motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicinot
izglītojamā konkurētspēju tālākas profesionālās izglītības
apguvē.



Saldus novada vidusskolās realizētās vispārējās vidējās 
izglītības profesionāli orientēta virziena programmas -

31014011

Pamatizglītībā (21014111)

8 skolās – mūzikas, sporta, mājturības, informātikas, mākslas

Vidējā izglītībā

Saldus 2.vidusskolā – komerctūrisms

Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolā – multimediji

Saldus novada pašvaldības Kalnu vidusskolā – Valsts aizsardzības mācība

Saldus Vakara vidusskolā – komerczinības ( klātienē, neklātienē, 
tālmācībā)



Iespējas, ieguvumi
Izglītības iestāžu specializācija, skolas nedublē viena otru

Tiek gūtas specifiskas zināšanas, kas ļauj būt konkurētspējīgākiem

Atbalsts karjeras izglītībai 

Izglītojamie rod iespēju mācīties savā pilsētā, apgūstot sev interesējošas zināšanas

Tiek piesaistīti izglītojamie no citām pašvaldībām



Problēmas, draudi
Speciālistu ar atbilstošu izglītību trūkums ( t.sk. pedagoģisko)

Fizikas, ķīmijas, bioloģijas vietā apgūst dabaszinības

Programmas  prasa papildlīdzekļus, ne vienmēr pietiek ar mērķdotāciju



Paldies!


