
26.02.2013. 

Zemgales reģiona seminārs „Pieaugušo izglītība: 
iespējas un vajadzības” 

Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā 
Ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas atbalstu 

Granta lēmuma numurs 2012-3753/001-001   



 Pašvaldības raksturojums 

 Pieaugušo izglītības īstenošana 

 Ieteikumi  



Novada kopējais 
iedzīvotāju skaits 
uz 01.07.2012.  

8250 
 Auces pilsētā 

2965 

 un Vecauces 
pagastā 836 

 Bēnes pagastā 
1905 

 Īles pagastā 463 

 Lielauces pagastā 
499 

 Ukru pagastā 456 

 Vītiņu pagastā 
1126 

 



 SIA „Bēnes PB” – 3524407 LVL 

 SIA „Tehnika Auce” – 1939840 LVL 

 SIA „LLU mācību un pētījumu 
saimniecība „Vecauce”” - 1505562 LVL 

 SIA „TND UKRI”- 1243983 LVL 

 SIA „EK Auce”,- 1000969 LVL 



 Vidēja termiņa prioritāte - „Attīstīti un pieejami 
izglītības, sporta, kultūras, veselības un sociālie 
pakalpojumi”. 

 Uzdevumi:  

 Nodrošināt izglītības iestāžu infrastruktūras un 
materiāli tehniskās bāzes attīstību; 

 Veicināt pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu; 

 Attīstīt un pilnveidot izglītības iestāžu mācību 
programmas; 

 Attīstīt un pilnveidot mūžizglītības pieejamību. 

 



 Pašvaldības iestāžu darbinieki, t.sk. pedagogi. 
Novadā valsts pārvaldē ir lielākais 
nodarbināto skaits - 422  

 Nodarbinātie un pašnodarbinātie 

 Lauksaimnieki 

 Vecāki, jaunieši 

 Invalīdi 

 Pensijas vecuma cilvēki 

 

 



 Auces vidusskola –neklātienes vispārējā vidējā 
izglītība, pedagogu kvalifikācijas celšana, vecāku 
izglītošana; 

 Auces novada pašvaldības attīstības nodaļa –
pašvaldības administrācijas kvalifikācijas 
paaugstināšana; 

 Kultūras centrs – interešu izglītība; 

 Nevalstiskās organizācijas – sociālās atstumtības 
grupas, rokdarbu prasmes; 

 Auces Mūzikas skola – muzikālā izglītošana; 

 

 



 Izveidots Dobeles PIUAC projekta rezultātā, atklāts 
16.12.2002.; 

 

 
  2002./03 gads 2012./13.gads 

Auce Auce Bēne 

Telpu platība 35 m2 186 m2 71 m2 

Mācību kabinetu skaits 1 3 1 

Datoru skaits 7 23 7 

Projektori 0 3 1 

Biroja tehnikas vienības 2 8 4 

Interaktīvā tāfele 0 1 0 

Kursu un semināru 

dalībnieku skaits 

47/18 271/40 17/38 

Darbinieku skaits  

( Štata/ārštata ) 

2/3 4/9 1 



No 2010. -2012.gadam tika 
iegādāta jauna datortehnika 

8283 Ls vērtībā, t.sk. 
interaktīvā tāfele un 

datorprogrammas 1516 Ls 
vērtībā.  

2012. gada vasarā tika 
veikts telpu remonts 5050 

Ls vērtībā. 
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Pārējie pakalpojumi 

Ieņēmumi par 
kursiem un 
semināriem 

Piesaistītie līdzekļi( 
no projektiem un 
NVA iepirkumiem) 

Pašvaldības 
finansējums 



Kopā datorzinības 
mācījušies 781, 
Valodas- 455 0 
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Pārējie kursi un semināri, 

projekti 

Valodu apmācību 

programmas 

Datrorzinību programmas 



Psiholoģija 

70 

15% 

Dārza dizains un 

ainavu veidošana 

29 

6% 

Zīda 

apgleznošana 

97 

20% Floristika 

75 

16% 

Lietvedība 

20 

4% 

Lietišķā etiķete  

20 

4% 

Projektu vadība 

15 

3% 

Ģimene un 

bērnu 

audzināšana 

50 

10% 

Stila veidošana un 

meikapa pamati  

14 

3% 

Darba aizardzība un 

ugunsdrošība 

8  

2% 

Pilsoniskās prasmes 

20 

4% 

 

Uzņēmējdarbība,  

60  

13%  

Kopējais kursantu skaits - 449 



 Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programmas 

 Uz 01.01. 2013. ar IZM saskaņotas 7 programmas, 6 – 
pedagogu digitālo prasmju pilnveidei:  

  1- pēc novada pirmskolas pedagogu pasūtījuma 

 Digitālo prasmju programmas - Auces datorzinību 
pedagogu  Eiropas līmeņa kvalifikācijas rezultāts un 
apliecinājums; 

 «Virtuālā klase» - sadarbība ar  SIA BBT un «Cita skola» 

 Uz 20.02.2013. digitālās prasmes apguvuši 178 
pedagogi no visas Latvijas; 

 

 

 



2013. gada februāris 



 Vietējo vajadzību apzināšana; 

 Informatīvo materiālu sagatavošana; 

 Informācijas izplatīšana; 

 Demokrātiskas cenas; 

 50% atlaide ir senioriem un invalīdiem; 

 Patīkama vide; 

 Individuāla pieeja un atbalsts kursantiem. 

 



 Sadarbība ar LPIA integrācijas projekts 20 jauniešiem un 
motivācijas projekts 20 sociālā riska vecākiem; 

 Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstīts projekts 30 
vecākiem - Ls 1998,00  

 Sadarbībā ar Dobeles PIUAC sociālās rehabilitācijas 
programma 10 Auces invalīdiem; 

 Biznesa kursi 30 pašnodarbinātajiem un mazajiem 
uzņēmējiem sadarbībā ZPR, Dobeles PIUAC un 
DeaBaltika. 

 Eiropas Mūžizglītības programmas GRUDTVIG 
partnerības 2 gadu projekts 5 Auces PIIC štata un 
ārštata darbiniekiem, 16437 EURO 

 

 

 



Partneru 
tikšanās 

Kiprā 

Turcijā 



 Pieaugušo izglītība šodien jāplāno ciešā sasaistē ar 
pašvaldības kopējo izglītības politiku, ņemot vērā 
pašvaldībā esošo izglītības nodrošinātāju tīklu,  
iedzīvotāju struktūru, pieejamās darba vietas, 
ģeogrāfisko novietojumu u.c. specifiskus faktorus 

 Koordinēta darbība, lai racionāli izmantotu resursus 
finanšu un intelektuālos, sasniedzot izvirzītos mērķus.  

 Pieaugušo izglītības institūciju sadarbība, apgūstot ES 
finansējumu, izmantojot intelektuālo potenciālu, kā arī 
piedāvājot pakalpojumus dažādām mērķa grupām.  



 Svarīgi attīstīt pieaugušo izglītības satura piedāvājumu 
tālmācībā, lai izglītības pakalpojumi būtu maksimāli 
tuvu dzīves vietai.  Auce veiksmīgi, izmantojot „virtuālo 
klasi” mācīja pedagogus no visas Latvijas. 

 Latvijā ir pilnīgi neskaidrs pieaugušo izglītotāja status. 
Pieaugušo izglītotājs, kas nestrādā skolā izglītības 
sistēmā pilnvērtīgi nav definēts 

 Valsts līmenī jānodrošina iespējas tuvu dzīves vietai 
iegūt pamatskolas izglītību tiem jauniešiem, kas to nav 
savlaicīgi ieguvuši, kā arī apgūt nepieciešamās sociālās 
un darba prasmes. Šī cilvēku grupa ar zemu izglītību un 
maziem ieņēmumiem nav spējīga atražot normālus 
sabiedrības locekļus un problēmas palielinās ar katru 
paaudzi.  

 
 



 NVA vajadzētu pārskatīt mācību programmas sociālajām 

riska grupām, tās pietuvinot viņu reālajām spējām un 

vajadzībām. Ir ļoti neproduktīvi mācīt pēc vienas 

programmas dažāda izglītības līmeņa un vecuma 

bezdarbniekus. Sistēma, pēc kuras šobrīd tiek dalīti 

kuponi, nav līdz galam pārdomāta un, atrisinot vienu 

problēmu, rada citas. 

 Birokrātijas palielināšana līdzekļu piesaistē neformālo 

izglītības programmu īstenošanai mērķu sasniegšanu 

vairāk bremzēs nekā veicinās. ( NVA 2012. gada nogalē 

sanāksmē izglītības iestādēm paziņoja, ka nākamajā 

iepirkumā varēs piedalīties tikai IZM licencētas 

neformālās izglītības programmas). 

 



Auces PIIC vadītāja Anita 
Segliņa 


