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Pieaugušo izglītošanā iesaistītās institūcijas 
Limbažu novadā 

• Izglītības iestādes 

• Citas pašvaldības institūcijas: 

‐ Limbažu Galvenā bibliotēka un publiskās bibliotēkas (16) 

‐ Muzeji (5) 

‐ Kultūras nami un centri (9) 

• NVO (biedrības, nodibinājumi) (34) 

• Privātās struktūras: 

‐ Mācību centrs „Buts” 

‐ „Bedrītes” 

‐ IAC „EGO” 

‐ Sudraba muzejs 

 

 

 

 



Izglītības iestāžu tīkls 

• 7 pirmsskolas izglītības iestādes 

• 1 sākumskola  

• 5 pamatskolas (+ 1 internātpamatskola) 

• 3 vidusskolas  

• Limbažu Bērnu un jauniešu centrs  

• Limbažu un Salacgrīvas Sporta skola 

• Limbažu Mūzikas skola 

• Limbažu Mākslas skola 

 

Līdz 2002. gadam Pieaugušo izglītības centrs 

Līdz 2010. gadam LLU un Daugavpils Universitātes filiāles 



Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) 
vidusskola (turpmāk – vakarskola) 

• Kopš 2011. gada –  Limbažu 3. vidusskolas struktūrvienība 

• Piedāvā formālo vispārējo izglītību pamatskolas un vidējās izglītības posmā  

• Ir neklātiene un tālmācības iespējas 
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Vakarskolas skolēnu  vecums  
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Pamatskolas klasēs  

(no 15 – 35 gadiem) 



Vakarskolas skolēnu  vecums  
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Skolēnu vecumi vidusskolā  
(no 16 - 66 gadiem)  
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Galvenās izglītojamo problēmas 

Psiholoģiskās 

Bailes, neapmierinātība, zems pašvērtējums, negatīva 

iepriekšējā pieredze, zemu attīstītas patstāvīgas mācīšanās 

prasmes 

Sociālās 

Neprasme komunicēt, nespēja risināt konfliktus, vecāku 

bezatbildības sekas, saskarsmes problēmas, trūcīgo, 

maznodrošināto statuss  

Demogrāfiskās 

Nepilngadīgās mātes, nepilnās ģimenes, vientuļās mātes 

un tēvi, ir mazi, pieskatāmi bērni, dzīvesvietas maiņa 

(iekšējā, ārējā migrācija)  

Ekonomiskās 
Zemi ienākumi, strādā gadījuma darbus, neoficiālais darbs, 

bezdarbnieki, darba meklētāji, darbs ārpus Latvijas  



Pedagoģiskās korekcijas 

 programmas mērķgrupa 
• motivācijas trūkums 

• zems zināšanu un prasmju  līmenis 

• ģimenes problēmas, grūtniecība 

• skolu maiņa (3 – 4, pat 8 reizes) 

 Atbalsts  
ESF projekts „Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalsta 

un iekļaujošās izglītības pasākumi Limbažu novadā”. Kopējais finansējums – 

138 550 lati. 

 



Māmiņas Taureņu istabā 

Rūķu balle skolēnu 
bērniem 



 

• Kopš 2000. gada kursi 

• Kopš 2009. gada neformālās izglītības programmu īstenošana kā skolas 
uzdevums 

• Sadarbība ar NVA Limbažu filiāli 

• Ārpus NVA iepirkumiem kursi mediķiem (angļu valoda 2  grupas divos 
līmeņos) 

 

 

 

 

 

Neformālās izglītības programmu 
īstenošana vakarskolā 
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Bezdarbnieku  un darba meklētāju 
apmācība vakarskolā 

2012. - 2013. gads 



ESF projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju 
apmācība Latvijā – 2”  

Limbažu novadā (NVA dati)  



Grupu 
skaits 

Dalībnieku 
skaits 

8 32 

Nodarbināto apmācība vakarskolā 
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Nodarbināto apmācība novadā  
(NVA dati) 



• Sadarbība ar NVO „Limbažu lauvas ” 

• Mūžizglītības programmas GRUNDTVIG projekta „Kopā uz izglītotu sabiedrību 
Eiropā” koordinēšana  

‐ partneri – Vācijas, Itālijas, Slovākijas, Kipras un Lietuvas pieaugušo 
izglītības iestādes 

‐ partnerskolu darbību formālās izglītības piedāvājuma apvienošanā ar 
neformālās izglītības iespējām 

‐ tradīcijas sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām  

‐ pieredzes apmaiņa 

Sadarbība un pieredzes apgūšana 



Pieaugušo izglītības process –  
pieredzes pilnveide 
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Limbažu Profesionālā vidusskola 

Ārpusformālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču novērtēšana  

(kopš 2011. gada 1. jūlija Deleģēšanas līgums ar IKVD):  

• Apdares darbu tehniķis 

• Apdares darbu strādnieks 

• Galdnieks 

• Būvizstrādājumu galdnieks 

• Automehāniķa palīgs 

• Automehāniķis 

Iespēju izmantojuši 96 pieaugušie. 

 

 

 



 Limbažu Galvenā bibliotēka (LGB) 
Kopš 2010. gada  Profesionālās sadarbības un apmācības centrs.  

2012. gadā kopējais apmeklējums – 1557. 
Centra piedāvājumā: 

• Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu 

• Praktiskas, vienkāršas un noderīgas lietas darbā ar datoru (bilžu ievietošana no 
fotoaparāta datorā, Skype lietošana u.c.)  

• Angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām) 

• Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām) 

• Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkataloga izmantošana 

• Interneta resursi par Eiropas Savienību 

• E-komercijas pakalpojumu izmantošana internetā (rēķinu apmaksa internetā, 
www.latvija.lv u.c.) 

• Radošās darbnīcas 

• Pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
Pasākumu cikls „Mūsu viesis” – „100g latviešu oriģinālliteratūras Limbažu novadam” 
ietvaros 



NVO (34) 
 

Biedrība „Limbažu Filcs” 

• Dibināta 2009. gadā 

• 2010. gada augustā izveidots Mūžizglītības un sabiedrisko aktivitāšu centrs 

„Filcītis” 

•  2011. gada oktobrī atvērts Veselības veicināšanas centrs  

• Šobrīd biedrībā ir 8 biedri, 6 brīvprātīgie un 3 NVA subsidēti brīvprātīgie 

 



Kopējais
apmeklējums

Kopējais
nodarbību skaits

Prakstiskās
nodarbības
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Nodarbības un apmeklējums  
Mūžizglītības un sabiedrisko aktivitāšu 

centrā „Filcītis” 
 



Citi izglītotāji 

• Izglītības biedrība „Imanta” (Limbažu pagasts ) 

• Limbažu Zemnieku biedrības aktivitātes 

• Limbažu Lauku sieviešu apvienība „Lemisele” 

• Biedrība „Mēs – nākotnei”  

• Pensionāru biedrība 

• SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra nodaļa 

 

 

 

 



Finanšu resursi pieaugušo izglītībai Limbažu novadā 

Eiropas struktūrfondi 

• Limbažu novada pašvaldības projekts „Limbažu novada pašvaldības 
kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu līdzekļu 
apguvei”  (kopējā summa 23 240 Ls) 

• Pašvaldības iestāžu projekti 

• NVA Limbažu filiāle 

• NVO 

Pašvaldības budžeta līdzekļi 

‐ Kopš 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 1. decembrim 13 783 Ls  

‐ Atbalsts NVO, katru gadu 7000 Ls 

‐ LGB attīstība – 300 000 Ls, pašlaik tiek gatavotas tāmes aprīkojumam  

‐ Sudraba muzeja izveidei papildus no Eiropas struktūrfondiem 15 000 Ls  

‐ Limbažu Mākslas skolas attīstība 300 000 Ls 



Galvenais resurss – cilvēks, kurš māca 
 

• Drauds – vidusskolu optimizācija 

• Pieaugušo izglītotāju kvalifikācijas un apmaksas jautājumi 

• Metodiskais atbalsts 



Mūžizglītības politika Limbažu novadā 
Vīzija Limbažu novada Attīstības programmā 2011–2017 

•Izveidota un darbojas efektīva mūžizglītības sistēma, kur formālās un 

neformālās izglītības iestādes sadarbojas un papildina viena otru, nodrošinot 

ikvienam novada iedzīvotājam iespēju mūža garumā pilnveidot savas zināšanas, 

kompetences un iemaņas tuvu savai dzīves un darba vietai 

Prioritātes „Limbažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013–2030” 

• Mūžizglītība 

• Pieaugušo izglītība  

• Neformālās izglītības programmu īstenošana 



Pieaugušo izglītībā jānodrošina 

 

• Pieejamība  

• Piedāvājums  

• Pārvaldība  

‐ 2006. gadā ESF projekts „Rīgas plānošanas reģiona atbalsta 
sistēmas veidošanas un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības 
stratēģijas ieviešanai”. „Limbažu rajona cilvēkresursu attīstības 
programmā” iecere - Pieaugušo izglītības centrs ar daudzveidīgu un 
elastīgu programnodrošinājumu 

‐  Modeļa meklējumi novadā 

 



Ieteikumi 
• IZM, veidojot  jauno pieaugušo izglītības politiku, tai skaitā  pārvaldības 

modeli, sadarbībā ar citām atbilstīgām institūcijām sekmēt likumdošanā 
centrētu un ar resursiem nodrošinātu pašvaldību darbību un atbildību 
mūžizglītības politikas īstenošanā. 

• IZM savas kompetences robežās sakārtot pedagogu kvalifikācijas un 
samaksas jautājumus neformālajā izglītībā. 

• IZM, veidojot jaunas nostādnes pedagogu metodiskajā atbalstā, akcentēt 
nepieciešamību izstrādāt metodiku pieaugušo izglītošanā, attīstīt 
tālmācību neformālās izglītības programmās, nodrošināt regulāru un 
kvalitatīvu pieaugušo izglītotāju apmācību profesionālo kompetenču 
pilnveidei. 

• Rosināt Latvijas Pašvaldību savienību aktualizēt mūžizglītības principus 
pašvaldību funkciju īstenošanā, veicināt pieaugušo izglītības institūciju 
sadarbību reģionos, skolu reformu gaitā pēc iespējas saglabāt un attīstīt 
resursus mūžizglītības nodrošināšanai.  

• Atbalstīt SFL abu kārtu iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām”, nostiprinot 
skolas kā vietējo kopienu resursu, tādējādi sekmējot mūžizglītību  Latvijā. 

 

 

 



• Reģioniem pieaugušo izglītību plānot ciešā sasaistē ar reģiona pašvaldību 
attīstības vajadzībām, ņemot vērā pašvaldības iedzīvotāju struktūru, 
pieejamās darba vietas, ģeogrāfisko novietojumu izglītības tīklu u.c. 
faktorus.  

• Pašvaldībām deleģēt plašāku atbildību par neformālo izglītību, par 
programmu licencēšanu, normatīvajos aktos nosakot kritērijus šīm 
programmām, prasības izpildītājiem, mācību materiāliem un tehniskajam 
nodrošinājumam. 

• NVA  izvērtēt kuponu sistēmas efektivitāti, mazināt birokrātiju, organizējot 
grupas no dažādiem finanšu avotiem; izmainīt kuponu sadalījumu 
bezdarbniekiem – kuponi apmācībai pie darba devēja jānodala no pārējiem 
kuponiem. 

• Veidot valstī izpratni par sociālo iekļaušanu un iekļaujošo izglītību kā būtisku 
mūžizglītības priekšnosacījumu. 

 



Vaira Ābele  
e-pasts: vaira.abele@gmail.com 


