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un vajadzības” 



Kuldīgas novads   
Kuldīgas novads sastāv no 14 

teritoriālajām vienībām: 

1. Kuldīgas pilsēta; 

2. Ēdoles pagasts; 

3. Gudenieku pagasts; 

4. Īvandes pagasts; 

5. Kabiles pagasts; 

6. Kurmāles pagasts; 

7. Laidu pagasts; 

8. Padures pagasts; 

9. Pelču pagasts; 

10. Rendas pagasts; 

11. Rumbas pagasts; 

12. Snēpeles pagasts; 

13. Turlavas pagasts; 

14. Vārmes pagasts. 

Kuldīgas novada administratīvais 

centrs – Kuldīgas pilsēta. 

Teritorijas platība 1756, 7 km2. 

Iedzīvotāju skaits novadā  - 26 530  

 



Par Kuldīgas novadu 

2013. gada sākumā Kuldīgas novadā dzīvoja 26 530 iedzīvotāji jeb 1,2 % no 

iedzīvotāju kopskaita Latvijā un 9,1% no Kurzemes reģiona iedzīvotāju 

kopskaita.  

Kuldīgas novadā, tāpat kā visā Latvijas teritorijā, pēdējā laikā iedzīvotāju 

kopskaits ir samazinājies. Laika posmā no 2004.gada, iedzīvotāju skaits 

tagadējā Kuldīgas novada teritorijā ir samazinājies par 1261 iedzīvotāju. 

Iedzīvotāju skaita samazināšanās temps Kuldīgas novadā ir ļoti līdzīgs kā vidēji 

Kurzemes reģionā - pēdējos 5 gados iedzīvotāju skaits samazinājies par 3,3% 

(Kurzemē vidēji 3,2%), taču lielāks  kā vidēji Latvijā (2,1%). Iedzīvotāju 

skaita samazināšanās raksturīga arī kaimiņu novados, šī tendence ļoti izteikta 

ir Alsungas, Skrundas, Pāvilostas un Aizputes novados. 



Novada iedzīvotāju demogrāfiskā 

struktūra. 

Līdz darbspējas 

vecumam 4033 

Darbspējas vecumā 17277 

Pēc darbspējas 

vecuma 5220 
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Kuldīgas novada iedzīvotāju sadalījums 
vecuma grupās (%) 

 



Kuldīgas novadā reģistrētās 

ekonomiski aktīvās vienības 

Pašnodarbinātās 
personas; 773 

Individuālie 
komersanti; 114 

Komercsabie 
drības; 
 469 

Zemnieku un 
zvejnieku 

saimniecības; 401 

Fondi, 
nodibinājumi un 
biedrības; 127 

Valsts budžeta 
iestādes; 1 

Pašvaldību 
budžeta iestādes; 

43 



Bezdarbs Kuldīgas novadā 

Reģistrētais bezdarba līmenis valstī 2013. gada 31. martā - 10,8%, Kurzemes 

reģionā - 12%. Kuldīgas novadā – 11,1% 



Iestādes kuras piedāvā pieaugušo 

izglītību Kuldīgā 

• SIA «MC Alfa» – mācību centrs 

• SIA «DARBA DROŠĪBAS CENTRS» 

• SIA «Profesionālās izglītības, tālākizglītības 

un eksaminācijas centrs» 

• SIA «Dialogs AB» 

• SIA «Latvijas neatkarīgā inspekcija» mācību 

centrs 

• SIA «Mācību un konsultāciju centrs ABC» 

• SIA «DRMC», «Darba resursu mācību centrs» 

• SIA «Biznesa augstskola Turība» 

Profesionālās izaugsmes centrs 

• Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskola 

• Grāmatvedības un finanšu koledža 

• SIA «BUTS» 

• SIA «Amberline» 

• SIA «DaJo» DaJo izglītības centrs 

• Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs 

• SIA «Kuldīgas autoskola» 

• SIA «Saldus Autoskola» 

• SIA «Modra Autoskola» 

• Privātie svešvalodu skolotāji 



Par Kuldīgas novada Pieaugušo 

izglītības centru 

o Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs (PIC) ir Kuldīgas 

novada Domes izglītības atbalsta iestāde 

o Kuldīgas novada PIC veic pieaugušo izglītības informatīvi 

metodiskā un konsultatīvā darba īstenošanu mūžizglītības jomā, 

nodrošinot personības attīstību, sociālo iekļaušanos, pilsonisko 

līdzdalību un konkurētspēju darba tirgū 

o Kuldīgas novada PIC darbojas kopš 1996. gada februāra 

o Kuldīgas novada PIC pārzina un koordinē pieaugušo izglītības 

darbu Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novados, kā arī 

sadarbojas ar citām izglītības atbalsta iestādēm 

o Kuldīgas novada PIC ir Latvijas Pieaugušo Izglītības apvienības 

biedrs 

 



Par Kuldīgas novada Pieaugušo 

izglītības centru 

Kuldīgas novada PIC galvenie darbības virzieni: 

o Pašvaldību un iestāžu darbinieku, uzņēmēju apmācība 

o Interešu izglītības īstenošana novada iedzīvotājiem 

o Bezdarbnieku un darba meklētāju modulārās apmācības 

organizēšana 

o Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana 

o Nodarbināto personu apmācība 

o Projektu īstenošanu un vadīšana 



Kuldīgas novada PIC štati 

 

o Semināru un kursu organizēšanai tiek pieaicināti ārštata darbinieki - lektori 

 

o Kopš 2010. gada novembra Kuldīgas novada PIC ir akreditēta izglītības 

iestāde un 3 profesionālās pilnveides mācību programmās tiek izsniegti 

valstiski atzīti diplomi 

Vadītāja  

(0,3) 

Metodiķe  

(1) 

Biroja darba 
organizators 

(1) 

Grāmatvede 
(0,3) 



Kuldīgas novada PIC 2012. gada 

budžeta struktūra 

9906,21 
12% 

50576,13 
62% 

18000,00 
22% 

3044,34 
4% 

Budžets Ls; % 

Maksa par izglītības 
pakalpojumiem 

Maksa par NVA 
sniegtajiem pakalpojumiem 

Kuldīgas novada 
pašvaldības 
līdzfinansējums 

Grundtvig un NordPlus 
projektš (atlikušie 20%) 

* 

   NordPlus projekta kopējais budžets 4509 € = 3175,60 Ls 

   Grundtvig projekta kopējais budžets 15000 € = 10542,00 Ls 



Klientu struktūra pēc 
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Sadarbība ar uzņēmējiem   

Projekts „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām 

personām” speciāli licencētas programmas – Moderno Citroen 

automobiļu remonts (kods 30P 525 01) un Komercdarbības 

grāmatvedības novitātes (kods 30P 344 02) 

 

Īpaši uzņēmēju vajadzībām tiek rīkoti kursi:  

• Darba aizsardzības speciālistiem 

• Uzticības personām uzņēmumā 

• Elektromontieru, metinātāju kursi 

• Pirmās palīdzības ABC 

• Minimālās higiēnas prasības pārtikas nozarē strādājošajiem 
 

 



Sadarbība ar uzņēmējiem 

2007. gadā  SIA «Comperio» sadarbībā ar Kuldīgas novada PIC bija ieviesējs Hipotēku 

bankas programmai topošajiem uzņēmējiem - "Apmācības, konsultācijas un finansiālais 

atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" 128 stundu bezmaksas 

apmācības tika īstenotas Ventspilī, Talsos, Saldū, Liepājā un Kuldīgā. Kopā tika apmācīti 

200 topošie uzņēmēji. 



Sadarbība ar uzņēmējiem  

2011. – 2013. gadam sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību, tika īstenots Latvijas – 

Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas projekts Nr. LLIII-175 „Konkurētspējīga 

uzņēmējdarbība caur sadarbību”, (COOP EDU-SHIP) kurā tika pamācīti  

o 45 jaunie uzņēmēji programmā «Komercdarbība»,  

o 15 jau esoši uzņēmēji piedalījās apmācībās «Veiksmīga biznesa nosacījumi ar 

ārvalstu partneriem» veiksmīgi vadīja Ventspils augstskolas docente Vita Balama 

un kursus «Lietišķā etiķete» vadīja vadošā eksperte stila jautājumos Aija 

Strautmane 

o 29 uzņēmēji piedalījās konferencē 

 «Kā motivēt darbiniekus» 

o 14 uzņēmēji izmantoja konsultācijas 

 pie profesionāliem ekspertiem. 



Kuldīgas novada PIC 

starptautiskā sadarbība 
2010. gadā Kuldīgas novada PIC uzsāka sadarbību NordPlus Adult projektā “Still Active 

– A Communication Tool for Fighting Social Isolation”.  

Projekta partneri - Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas 

 

Projekta mērķis bija atbalsts senioriem. Kā komunikācijas instruments tika lietota angļu 

valoda, kas motivēja pārvarēt sociālās un kulturālās barjeras un uzlaboja dzīves kvalitāti. 

Plašāk par projektu http://www.still-active.eu  



Sadarbība ar Akadēmisko 

programmu aģentūru 



2007. gadā projekts „Together Each Achieves More (TEAM)”, 

kurā ir iesaistījušies Spānijas, Portugāles, Somijas un Kuldīgas 

novada PIC pārstāvji. Projekta mērķis bija attīstīt angļu valodas 

prasmes starpkultūru kontekstā, izmantojot komunikatīvās 

apmācību metodes. 

 



2010. gadā Grundtvig darbnīca „Creativity and visual art”  Pirmā 

īstenotā Grundtvig darbnīca Kurzemē un otrā Latvijā. Darbnīcu 

apmeklēja 15 dalībnieki no 12 dažādām valstīm. 

 



2010. – 2012. gadam  Grundtvig mācību partnerības projekts 

„Woman in the modern world” Projektā iesaistījās partneri no 

Lietuvas, Polijas, Itālijas, Francijas un Spānijas un Latvijas. 

Projekta mērķis bija atbalsts mūsdienu sieviešu vispusīgai 

attīstībai. Palielināt informētību par problēmām ar kurām 

saskaras sievietes, par viņu lomu privātajā un sabiedriskajā 

dzīvē, Eiropas kontekstā. 



Kursu tēmas 2013. gadā: 

o Sadarbība ar mēdijiem un sabiedriskās attiecības  

o Lietvedība 

o Kursi darbam ar Excel programmu pašvaldības 

grāmatvežiem 

o Angļu valodas kursi pašvaldības policijas darbiniekiem 

o Tiesu prakses aktualitātes būvniecībā 

o Grozījumi Komerclikumā un valdes locekļu atbildība 

o Komandas veidošana, saskarsme 

o Teicama klientu apkalpošana 

Sadarbība ar novada pašvaldību 



Ieteikumi 

Sadarbība un radošums! 
Paldies par uzmanību 


