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Ievads 

Dobeles pieaugušo izglītības un informācijas centrs 
savu darbību uzsāka 1995.gada decembrī, un līdz 
2009.gada administratīvi teritoriālajai reformai 
darbojās kā rajona padomes iestāde. Kopš 2009.gada 
reformas Iestāde kļuva par Dobeles novada 
pieaugušo izglītības galveno organizatoru, 
paplašināja savu darbības profilu un tagad saucas 
Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs (saīsinātais nosaukums: PIUAC).  

www.pic.dobele.lv 

 

 

 

Centra darbība tiek plānota 

atbilstoši novada cilvēkresursu un 

ekonomikas attīstībai. PIUAC 

elastīgi seko pieprasījumam, 

piedāvā daudzveidīgas izglītības 

programmas un aktīvi darbojas 

finanšu piesaistes jomā dažādos 

projektos. Uzņēmējdarbības 

atbalsts ir būtiska centra darbības 

sfēra, jo izglītošana ir viens no 

nedaudzajiem normatīvajos aktos 

atļautajiem instrumentiem, kā 

pašvaldībai sekmēt 

uzņēmējdarbību savā teritorijā. 

 



Dobeles novads Zemgales reģiona 

kontekstā pieaugušo izglītības attīstībā. 

• Novada raksturojums. 
 

1. Dobeles novadā iekļaujas Dobeles pilsēta un 10 pagasti.  

2. Dobeles novada teritorijas platība ir 889,7 km².  

3. 2009.gadā novadā bija deklarēti 24350 iedzīvotāji – no tiem 

11214 (45,8%) Dobeles pilsētā, 54,2% laukos.  

4. Demogrāfiskās krīzes apstākļos iedzīvotāju skaits ir nedaudz 

sarucis un 2012.gada 1.janvārī Dobeles novadā reģistrēti 22 191 

iedzīvotāji (pēc 2011.gada tautas skaitīšanas datiem), no kuriem 

4563 ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas sastāda 

20,56% no kopējā iedzīvotāju skaita.  

 



Dobeles novads Zemgales reģiona 

kontekstā pieaugušo izglītības attīstībā. 

• Novada iedzīvotāju demogrāfiskā struktūra. 

 

 
 

• Novada ekonomikas galvenās nozares. 
1. lauksaimniecība; 

2. lauksaimniecības produktu pārstrāde; 

3. sadzīves ķīmijas preču ražošana; 

4. ķīmisko būvmateriālu ražošana; 

5. sveču ražošana; 

6. metālapstrāde; 

7. dažādu veidu pakalpojumi; 

8. kokapstrāde. 

 

 



Dobeles novads Zemgales reģiona 

kontekstā pieaugušo izglītības attīstībā. 

• Pieaugušo izglītības organizācija novada 

izglītības sistēmā. 
1. Novada izglītības sistēmu funkcionālā aspektā var raksturot kā 

triju galveno mērķgrupu: pirmskolas vecuma bērnu, obligātās 

izglītības vecuma bērnu un jauniešu un pieaugušo izglītības 

vajadzību nodrošinātāju. Iepriekšminētajām funkcijām jāpievieno 

arī profesionālās ievirzes un interešu izglītības piedāvājums. 

2. Izglītojamo mērķgrupu kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs 

pieaugušo izglītībā ir atkarīgs no novada iedzīvotāju demogrāfiskā 

sastāva, ekonomiskās struktūras, sociālās situācijas un 

tendencēm, kas determinē pieprasījuma apjomu un specifiku,. 

Vienlaikus tas ir atkarīgs no pieejamā finansējuma. Galvenās 

izglītojamo mērķgrupas Dobeles PIUAC ir: pašvaldības darbinieki, 

mazie uzņēmēji, dažādas sociālā riska grupas, darba meklētāji un 

bezdarbnieki. 

 



 
 

 

Pieaugušo izglītības organizācija novada izglītības sistēmā. 



Dobeles novads Zemgales reģiona 

kontekstā pieaugušo izglītības attīstībā. 

• Ap 300 respondentu aptaujas rezultāti, ko veica Zemgales 

pieaugušo izglītības institūcijas 2000.gadā apliecināja, ka vairāk kā 

60% respondentu motivācija izglītoties bija saistīta ar zināšanu 

tālāko profesionālo pielietojumu. Šodienas prakse novadā liecina, 

ka mērķtiecīga PIUAC darbība nodrošina daudz augstāku to 

izglītības ieguvēju procentu, kuri izglītošanos saista ar savu 

profesionālo darbību.  

• LR Izglītības likumā noteiktā pašvaldību kompetence pieaugušo 

izglītībā noteikta 17.panta 22.punktā: īsteno politiku pieaugušo 

izglītībā un nodrošina piešķirtā finansējuma sadali un uzraudzību 

pār finanšu līdzekļu izlietojumu. Minimālais tiesiskais regulējums 

pieļauj, ka pašvaldība brīvi var izvēlēties risinājuma ceļus 

pieaugušo izglītības organizācijā, ko var vērtēt, kā pozitīvu faktoru, 

ja politiskajā līmenī ir izpratne par šīs funkcijas nozīmi 

cilvēkresursu attīstībā.  

 



Dobeles novads Zemgales reģiona 

kontekstā pieaugušo izglītības attīstībā. 

 

1.  Iestādes modelis - funkciju uztic konkrēti pieaugušo izglītības 

mērķim izveidotai pašvaldības dibinātai izglītības atbalsta un/vai 

izglītības iestādei, 

2. multifunkcionālais modelis – funkciju, kā papildus uzdevumu 

uztic kādai no esošajām pašvaldības izglītības iestādēm (parasti – 

profesionālajai skolai, ja tāda ir), 

3. pakalpojuma pirkšana - organizāciju uztic administrācijas 

darbiniekam (-iem), kas kontraktē pasūtījumu 

komercsabiedrībām, 

4. deleģēšanas modelis – ar lēmumu deleģē konkrētai biedrībai, 

kura dibināta atbilstošajam mērķim. 

Ir vismaz pieci faktori, kas nosaka 1. modeļa priekšrocības. 

 



Dobeles novads Zemgales reģiona 

kontekstā pieaugušo izglītības attīstībā. 

• Pieaugušo izglītības programmu virzieni un 

to finansēšanas avoti. 
• Profesionālā izglītošanās: 

– kvalifikācijas celšana - strādājošajiem, lai radītu personības 

stabilitāti darba tirgū; 

– pārkvalifikācija – pielāgošana darba tirgus izmaiņām un 

bezdarbnieku apmācība; 

–  papildus kvalifikāciju iegūšana. 

• Garīgās un intelektuālās kapacitātes pilnveidošana: 

– vispārējā izglītības līmeņa celšana, 

– interešu izglītība. 

 



• Pieaugušo izglītības programmu virzieni un to 

finansēšanas avoti. 

Pieaugušo 

 izglītības 

programmas 

Valsts  

Finansē 
atsevišķas 

programmas 

Pašvaldība 

Finansē 
uzturēšanas   
izdevumus 

un savu 
pasūtījumu 

Investīciju 

Fondi 

Finansē 
atsevišķas 

programmas 

Darba devēji 

Finansē 
atsevišķos 

gadījumos 
 

Paši 

Izglītojamie 

Daļēji vai  

pilnā apjomā 
apmaksā savu 

izglītību  



Dobeles Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs - pieaugušo 

izglītības īstenotājs novadā.  

 

• Centrā pastāvīgi strādā 6 darbinieki: direktore, sekretāre, apmācību 

speciāliste, informācijas speciāliste, uzņēmējdarbības konsultante un 

datortīkla administrators. 

• Dobeles PIUAC pamatfunkcijas ir pieaugušo apmācība, informācija un 

konsultācijas uzņēmējdarbībā, projektu izstrāde, īstenošana un 

konsultāciju sniegšana cilvēkresursu attīstībā uzņēmējdarbības atbalsta 

un attīstības jomā. Daļu no izglītības programmām realizē paši PUAC 

darbinieki, bet vairumā gadījumu tiek piesaistīti konkrētās jomas augsti 

kvalificēti speciālisti. 

• No 2011.gada PIUAC piedāvā jebkuram interesentam, aizpildot iestādes 

mājas lapā pieejamo reģistrācijas formu, kļūt par reģistrētu lietotāju. 

Vairāk kā 130 reģistrētie lietotāji saņem PIUAC jaunumus un ziņas. 

Papildus pieejama sadaļa Derīgi resursi, kurā apkopota noderīga 

informācija par Latviju - tās novadiem, kā arī par bezmaksas izglītošanās 

iespējām Internetā. 



 

Dobeles Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs - pieaugušo 

izglītības īstenotājs novadā.  

 
• Izglītības piedāvājuma realizācija. 
Galvenās izglītojamo mērķgrupas, kopš 2009.gada ir: uzņēmēji, 

dažādas sociālā riska grupas, pašvaldības darbinieki un bezdarbnieki.  

 

 
Dalībnieku mērķauditorija Skaits 2011.g. Skaits 2012.g. 

Pašvaldības iestāžu darbinieki 592 534 

Bezdarbnieki un darba meklētāji 252 167 

Potenciālie uzņēmēji un citi interesenti 203 470 

Uzņēmēji 258 303 

Citur nodarbinātas personas 360 241 

Kopā: 1665 1715 







 

Dobeles Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs - pieaugušo 

izglītības īstenotājs novadā.  

 
Veids Plāns LVL Izpilde LVL 

Ieņēmumi kopā 87 686 88 609.20 

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 0 3 595.39 

Valsts budžeta transferti 310 310.31 

Pašvaldību budžetu transferti 77 395 75 686.00 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 9 981 9 017.50 

t.sk. Maksa par izglītības pakalpojumiem 7 000 6 817.62 

Kancelejas pakalpojumi  1 000 219.74 

Ieņēmumi par nomu un īri 1 962 1 961.58 

Veids Plāns LVL Izpilde LVL 
Izdevumi kopā 85 818 84 670.44 

Atlīdzība 51 261 50 558.69 

Mēneša amatalga 33 012 31 504.98 

Atalgojums fiziskajām personām 7 963 7 963.37 

Sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

10 286 9 866.90 

Preces un pakalpojumi 31 787 31 600.76 

Ieņēmumi  

Izdevumi  



 

Dobeles Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs - pieaugušo 

izglītības īstenotājs novadā.  

 • Projekti  

• Laika posmā no 1995. gada 

līdz 2012. gadam iestāde 

realizējusi 25 dažāda veida un 

apjoma projektus, kopumā 

piesaistot 1.27 miljonus LVL 

finansējumu; 

• no tā apmācībai - aptuveni 

400 000 LVL,  

• tehniskā aprīkojuma iegādei 

un infrastruktūrai - aptuveni 

590 000 LVL.  

 



 

Dobeles Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs - pieaugušo 

izglītības īstenotājs novadā.  

 • Sadarbības tīkls. 

  Darbības veids Skaits Komentārs 

1.   Pašvaldības un plānošanas 

reģioni. 10 

Latvijas un Lietuvas vietējās un 

reģionu pašvaldības, plānošanas 

reģioni. 

1.   Augstskolas, izglītības un 

izglītības atbalsta iestādes. 
13 

Ventspils un Liepājas augstskolas, 

LLU, pieaugušo izglītības iestādes. 

1.   Biedrības un nodibinājumi. 

11 

Darba devēju, ražotāju un tirgotāju, 

izglītības, inovāciju, konsultāciju un 

citas organizācijas Latvijā. 

1.   Ārvalstu partneri 

21 

Grieķijā, Lielbritānijā, Itālijā, 

Portugālē, Francijā, Zviedrijā, Lietuvā, 

Turcijā Vācijā. 

  Kopā 55   



Galvenie ieguvumi un 

rezultāti. 

PIUAC ir izstrādājis rīcības plānu 

cilvēkresursu un 

uzņēmējdarbības attīstības jomā, 

kurā galvenās prioritātes ir:  

1. kvalificēta darba spēka 

sagatavošana atbilstoši 

darba tirgus prasībām; 

2. uzņēmējdarbības vides 

veicināšana un dažādošana 

lauku teritorijā; 

3. vadības un apmācības 

procesu optimizēšana, 

izmantojot e-vidi. 

 

 



Galvenie ieguvumi un 

rezultāti. 

Kā labas prakses piemēru pieaugušo izglītības organizēšanā novadā 

varam akcentēt sekojošo: 

1. nepalielinot resursus, bet pareizi organizējot piedāvājumu 

izdevies ievērojami paplašināt klientu auditoriju; 

2. katru gadu nosakot atbilstošas prioritātes, izdevies aptvert tās 

mērķgrupas, kurām izglītības piedāvājums ir visvairāk 

nepieciešams; 

3. izdevies izveidot labu piedāvājumu un ilgstošu savstarpēju 

sadarbību ar uzņēmējiem, kuri uzticas PIUAC, atbilstoši novērtējot 

konkrētā brīža vajadzības; 

4. pašvaldības iestādes pilnībā izmanto PIUAC piedāvājumu; 

5. izmantojot interneta tehnoloģijas nodrošināta laba komunikācija ar 

sabiedrību. 

 



Galvenie ieguvumi un 

rezultāti. 

1.Izglītība pašvaldību darbinieku profesionālai attīstībai tiek 

organizēta galvenokārt centralizēti un tam ir vairāki pozitīvi aspekti: 

• ekonomiskais  - apmācības izmaksas tiek samazinātas vismaz 2-

3 reizes, neņemot vērā laika un transporta izmaksas (Ja viena 

darbinieka apmācība  Rīgā maksā vismaz 35.00 līdz 50.00 LVL, 

bet organizējot uz vietas - no 7.00 -15.00 LVL); 

• kvalitatīvais - apmācību process tiek plānots mērķtiecīgi, izejot no 

pašvaldības attīstības vajadzībām un konkrētu nepieciešamo 

zināšanu un prasmju formulējuma. 

2.Pieaugušo izglītības, kā sabiedriskā pakalpojuma attīstībai darbs 

perspektīvai ir noteicošs faktors. Ja agrāk šim pakalpojumam bija 

vairāk reaģējošs nevis proaktīvs raksturs, tad šodien Dobeles novadā 

tas jau ir plānveida darbs. 

 



Galvenie ieguvumi un 

rezultāti. 

Ekonomiskie Sociālie un politiskie Psiholoģiskie 

1)Bezdarba problēma, augsts 

bezdarbnieku īpatsvars, īpaši 

laukos. 

1)Iedzīvotāju ierobežotās 

finansiālās nespējas apmaksāt 

savu pārkvalifikāciju, 

tālākizglītību un interešu 

izglītību. 

1) Motivācijas trūkums sevis 

pilnveidošanai un 

konkurētspējas kapacitātes 

paaugstināšanai darba tirgum 

vai uzņēmējdarbības 

uzsākšanai. 

2)Iedzīvotāju ekonomiskā 

pasivitāte un uzņēmējdarbības 

attīstības lēnie tempi. 

2)Valsts nodokļu politika, 

nesekmē darba devēju 

ieinteresētību investēt līdzekļus 

darbinieku tālākizglītībā.  

  

2) Psiholoģiskā nesagatavotība 

mainīgajam darba tirgus 

pieprasījumam un 

pārkvalifikācijas 

nepieciešamībai. 

3) Nestabilitāte darba tirgū un tā 

ierobežotība. 

3) Pieaugušo izglītības 

programmām pieejamā valsts 

finansējuma atbilstība 

empīriskajai praksei. 

  

4)Ierobežots iekšējais tirgus, 

importa dominante.  

5) Pašvaldību finansiālā 

kapacitāte. 

  

Attīstību kavējošie faktori. 



Galvenie ieguvumi un 

rezultāti. 

Faktori  Ietekmes 

Smaga demogrāfiskā situācija 

(Dzimstība, emigrācija, sabiedrības 

novecošanās) 

• ietekme uz iekšējā tirgus sarukšanu, 

• ietekme uz pakalpojumu jomas attīstības 

sarukšanu 

• ietekme uz darbaspēka (īpaši kvalificētā) 

samazināšanos, 

Investīciju resursu ierobežota pieejamība • ietekme uz jaunu uzņēmumu veidošanos, 

• ietekme uz inovāciju realizāciju un ieviešanu 

• ietekme uz iespēju iekļūt ārējā tirgū 

Smags normatīvais regulējums un pašvaldības 

ierobežotā iespēja noteikt atvieglojumus 

uzņēmējdarbības attīstībai 

• ietekme uz labvēlīgas investīciju vides 

veidošanu 

Uzņēmējdarbību kavējošie faktori. 



Galvenie ieguvumi un 

rezultāti. 

• Valstij būtu jāatbalsta ar līdzfinansējumu iztrūkstošo pamatprasmju 

apgūšana, lai uzņēmumi varētu attīstīties. Pašlaik pieprasījums pēc valsts 

piedāvātajām programmām strādājošajiem vairākas reizes pārsniedz 

piedāvājumu.  

• Tāpat pārspīlēti birokrātiska ir programmu akreditācijas procedūra jau 

akreditētai izglītības iestādei, lai gan daudzas dokumentācijas procedūras 

varētu digitalizēt. 

• Attīstītajās valstīs industriālo ekonomiku sāk aizstāt zināšanu ekonomika, 

kas nodrošina uz inovācijām balstītu pakalpojumu sniegšanu, un tas nav 

iespējams bez cilvēkresursu attīstības. Latvijas apstākļos ar ierobežotiem 

resursiem ekonomisko potenciālu iespējams attīstīt, tikai un vienīgi 

investējot cilvēkresursu attīstībā. Analizējot kopsakarības, kuras redzamas 

statistikas rādītājos, kā viens no būtiskākajiem secinājumiem ir tas, ka 

cilvēku ekonomiskā aktivitāte tiešā veidā atkarīga no personas izglītības 

līmeņa. 

 



Noslēgumam .... 

 

 

 1.Teorija ir tad, kad viss zināms, bet nekas nefunkcionē. 

2. Prakse ir tad, kad viss funkcionē, bet nav zināms, kāpēc.  

3. Mūsu organizācijā apvienojām teoriju un praksi, tāpēc 

nekas nefunkcionē, un nav zināms, kāpēc. 


