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Budžets

 1762635 EUR jeb 34,9% no kopējiem Alojas novada 
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Atbalsts izglītojamajiem mācību procesā

Pieejamība
Kvalitatīvs 

nodrošinājums

Minimāls  
amata vienību 
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Logopēds: 

pirmsskolā  - 0,006 amata vienības uz bērnu  2015.g. – 0,02 amata vienība uz 

bērnu no trīs gadu vecuma 2019.g.

skolās – 1 amata vienība  uz 1.-6.kl. skolēnu skaita (sadala  proporcionāli skolēnu 

skaitam skolā)  2016.g. – 1,5 amata vienības uz 1.- 6.kl. skolēnu  skaita  

Psihologs:

pirmsskolā - 0,25 amata vienības 2015.g. – 1 amata vienība 2018.g. 

skolās – valsts mērķdotācijas ietvaros 2016.g. – 1,5 amata vienības novadā 

2017.g.  

Speciālais pedagogs:

pirmsskolā - 0,5 amata vienības – Silto smilšu terapijas pieejamības 

nodrošināšanai.

Sociālais pedagogs:

skolā - 0,5 amata vienības AAV 2016.g. – 1,5 amata vienības novadā 2018.g. 



Mācību materiālās bāzes pilnveide

 Katrā izglītības iestādē nodrošināta mācību materiālās bāzes  minimums izglītības 
programmas standarta apguvei.

 Modernākā mācību materiālā bāze atsevišķos priekšmetos koncentrēta vienā no 
iestādēm, izmanto visas iestādes:

pirmsskolas izglītības metodiskais centrs Vilzēnos;

dabaszinību priekšmeta materiālā bāze Alojas Ausekļa vidusskolā;

mājturības un tehnoloģiju (meitenēm)  priekšmeta materiālā bāze 
Staiceles  vidusskolā;

mājturības un tehnoloģiju (zēniem) priekšmeta materiālā bāze Ozolmuižas  
pamatskolā.



Izglītības sistēma

Nīderlandē



Izglītības iestāžu vides un infrastruktūras 

uzlabošana

 Infrastruktūras izmantošana izglītības vajadzībām un pēc iespējas lielākam  

novada iedzīvotāju skaitam.

Plānotie infrastruktūras uzlabošanas darbi:

Sporta laukumu rekonstrukcija Alojā un Ozolmuižā;

Baseina celtniecība Alojā.



Sadarbība
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Izglītības sistēmas iepazīšana un Basisschool

De Bron skolas apmeklējums

 Skolas iepazīšana un izglītības sistēma Nīderlandē direktores Riemke de Vries

vadībā





Peldēšanas apmācības sistēma

Etienne Stoltenkamp



iespējamā kampaņa “Learm to swim “

sadarbības partneri Ēriku Rošu ( Erik Rörsch) 







Baseinu celtniecības piemēri Holandē un 

iespējamie tehniskie risinājumi piemērojami 

Alojas novadāPētera Basa ( Peter Baas)

pavadībā





Paldies par uzmanību!


