
Par gudru cilvēku 

es uzskatu ne tikai 

tādus, kuram 

galvā ir daudz 

informācijas, bet 

vairāk tādus, kuri 

šo gudrību 

izmanto 

sabiedrības labā. Daugavpils Universitāte 
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Daugavpils pilsētas 

pašvaldības 

ieguldījums pieaugušo 

izglītības īstenošanā 
Ilze Onzule 

Daugavpils pilsētas domes 

Vispārējā un profesionālā izglītības pārvalde 

Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības nodaļa 
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Iedzīvotāji Daugavpilī 100 006   

 

 

18% 

52% 

8% 
2% 

14% 

6% 

 latvieši      krievi      baltkrievi     ukraiņi     poļi       pārējie  
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pieaugušo izglītība —  

personu daudzveidīgs 

izglītošanas process, kas cilvēka 

mūža garumā nodrošina 

personības attīstību un 

konkurētspēju  

darba tirgū 

 

(Izglītības likums, 1. pants 17) 
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Iestādes, kas nodarbojas ar 

pieaugušo izglītošanu pašvaldībā  

•Sociālo lietu pārvalde  

•Vispārējās un profesionālās 

izglītības pārvalde 

•Latgales centrālā bibliotēka 

•Dome 

•Daugavpils Marka Rotko mākslas 

centrs u.c. 
 



Sociālo lietu pārvalde 

• motivācijas programma jauniešiem ar 

zemam pamatprasmēm 

•  rehabilitācijas programma personām 

ar īpašām vajadzībām 

• Sociālās atstumtības riska grupu 

motivācijas programma 

www.soclp.lv 
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http://www.soclp.lv/
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Latgales centrālā bibliotēka 

Senioru (lasītāju) apmācības 
 
• 15 stundu IT nodarbības 

 
• banku darbības 
 
• e- kataloga lietošana 
 

www.lcb.lv  

 

 

http://www.lcb.lv/
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Daugavpils Marka Rotko 

mākslas centrs 
Meistarklases 2013 gadā: 

 māksliniece Silva Veronika Linarte - 

gleznošana (augustā) 

 mākslinieks Jānis Spalviņš - akvareļi 

(oktorbī) 

 mākslinieks Dilvins Smits (Lielbritānija) - 

tekstils 

www.rotkocentrs.lv 

 

http://www.rotkocentrs.lv/
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Daugavpils Dome 
“Daugavpils pašvaldības kapacitātes 

stiprināšana Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu un 
pasākumu īstenošanai” 

 Ls 25000  = ESF 100% 
2010. -2012. „Speciālistu piesaiste Daugavpils pilsētas domes 

administratīvās kapacitātes stiprināšanai”  

līdz 2014. „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas 
kapacitātes paaugstināšana”  
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Domes licencēšanas komisija  

 

 neformālās izglītības programmas 

 

 2012. gada laikā licencētas 10 

programmas un pagarinātas – 7 

programmas 
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Ārpus formālās izglītības 

sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšana 

Daugavpils Valsts tehnikums 

 

Daugavpils Tirdzniecības skola 

http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/deleg_lig/DaugavpilsValststeh.zip
http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/deleg_lig/Daugavpils_Tirdzniecibas_skola.zip
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* e-izglītība:  

3. vsk.- 10.-12. klase (2 gadi) – 14 bērni, 

12. vsk. – 10.-12. klase (1 gads)- 12 bērni 

 

* neklātienes programma 

11.pamatskola – 29 interesenti (pārsvarā 

tie, kas vecāki par 18 gadiem) 

17. vsk. – 10.-12. klase (e-izglītības 

metode) 

Tālākizglītība Daugavpils skolās 
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Daugavpilī -11 augstskolas 

Daugavpils Universitāte  

                                      2 753 studenti 

 

Rīgas Sarptautiskā Administrācijas un  

Ekonomikas vadības augstskola 

                                         278 studenti 

 

Rīgas Tehniskā Universitāte 

266 studenti 
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Daugavpils Valsts tehnikums 

       1475 studenti 

Daugavpils profesionālā celtnieku 

skola 

     850 studenti 

Daugavpils profesionālā 

tirdzniecības skola 

      468 studenti 

Daugavpils medicīnas koledža 

     256 studenti 
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Mūzikas skola 

482 skolēni 
 

 

 

 

Mākslas skola 

«Saules skola» 

325 skolēni 

29 bērnudārzi – 

4524 bērni 

18 skolas –  

          8801 skolēni 
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Projekta "Pieslēdzies, Latvija!" ietvaros rīkotajām 

bezmaksas datorapmācībām,  

 

joprojām arī skolotāji ir aicināti pievienoties, lai 

līdz šī gada novembrim kopīgiem spēkiem 

īstenotu mērķi –  

 

6000 senioriem palīdzētu spert pirmos soļus 

datorprasmju apguvē. 

 

80000822 



Ar Eiropas Savienības Mūžizglītības 

programmas atbalstu 

Ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas atbalstu 

granta lēmuma numurs 2012-3753/001-001 

NVA kursu iedalījums (: 
 

•līdz 120 stundām- neformālā izglītība, 

 

•120-160 tālākizglītība, 

 

•160-240 kvalifikācijas celšanas kursi 

 

•240 un vairāk – profesionālā izglītība 
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• motivēt iedzīvotājus izglītoties 

•izglītību priekšlaicīgi pametušo apzināšana un 

iesaistīšana  (bez pamatskolas izglītības) 

izglītības procesā 

• analfabēti 

• valsts valodas zināšanu pielietojums  

Daugavpilī 

• apzināt pieaugušo izglītības virzienus, 

vajadzības 

Pieaugušo izglītības prioritātes 
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Izaicinājumi pašvaldībā... 

1.Pētījums vai aptauja par 

pieaugušo izglītošanas 

nepieciešamību pašvaldībā 

2.Funkciju deleģēšana  

3.Vecāku skoliņas 

4.Jauno ģimeņu, vientuļo māmiņu 

izglītošana 

5.Pieaugušo izglītības sistēmas 

koordinēšana pašvaldībā 
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ieteikumi 

* sadarbības tīkls, regulāra 
informācijas apmaiņa reģionos visu 
līmeņu izglītības institūcijām 
 

* pieaugušo izglītotāju kvalifikācijas 

celšana un jaunu metodiku izstrāde, 

analizējot citu valstu pieredzi 

* jāsakārto “jēdzieni”   un            

“likumdošana” 
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2925243 
ilze.onzule@inbox.lv 

Viss tautas rokās, sirdīs un prātos,  

 

Kultūrā, zināšanās - senatnes spēkā, 

 

To neatņemt tautai, kas sevi ciena, 

 

To mantojumā senči tai devuši līdzi. 
/Egils Dambis/ 


