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Cēsu novads
Attālums no Rīgas - 93 km

Reģistrēti uzņēmumi - 1,740*  (+ 6%)

Vidējā alga bruto – 414 Ls



CILVĒKRESURSI (1)



Cilvēkresursi (2)





Uzņēmējdarbība



Nodarbinātība





Novada Izglītības stratēģija

4.nodaļa Izglītības stratēģijā «PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA»

• 4.1. Pieaugušo izglītības jēdziens, politikas 
dokumentu regulējums un situācija 2007.-2010. un 
2011.-2013.gadā

• 4.2. Pašvaldības iedzīvotāju raksturojums un 
pieaugušo izglītības mērķgrupas

• 4.3. Esošās situācijas apraksts Pieaugušo izglītībā 

• 4.4. Rīcības programma



Pieaugušo izglītības mērķgrupa

Pirmspensijas, pensijas vecuma iedzīvotāju skaits Skaits

50 – 57 gadi 1762

57 – 62 gadi 1090

62 – vecāki 4093

Kopā 6945

Jauniešu mērķgrupa Cēsu novadā Skaits

18-25 gadi 2466

26-30 gadi 2052

Kopā 4518

Kopā Sievietes Vīrieši

Darba spējas vecuma iedzīvotāji 13077 6802 6275



• Eiropas Savienības programmu iespēju popularizēšana jauniešiem ar 

ierobežotām iespējām - konsultācijas, iniciatīvu grupu 

veidošana,projektu iesniegšana

• 1.1.Iesaistīšana projektu rakstīšanā un realizēšanā; JSPA projekti, Jauniešu 

iniciatīvas, Jauniešu apmaiņa 

• 1.2.Brīvprātīgā darba programmas veidošana Cēsu novadā

• 1.3.Konsultēšana un sagatavošana Brīvprātīgajam darbam Eiropā 

• 1.4. Motivācijas programmu organizēšana

• 1.5. Pēc projektu realizācijas neformālo grupu veidošana/ neformālas 

pašiniciatīvu grupas/ iniciatīvu teātris

1.Paplašināt neformālās izglītības iespējas jauniešiem

( 18-25);(25-30),  kā mērķi izvirzot sociālo iekļaušanu 



2.Pilnveidot neformālās izglītības iespējas

pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotājiem



3.Radīt neformālās izglītības atbalsta sistēmu 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 



4. Sociālam riskam pakļautie ekonomiski mazaktīvie, 

mājsaimniecībai piesaistītie iedzīvotāji; 



Pilnveidot un kvalitatīvi uzlabot 

Pieaugušo izglītības piedāvājumu novadā  (1)



Izveidot Pieaugušo Izglītības pārvaldes

struktūru novadā

Konkretizēt katras institūcijas

atbildības jomas un darbības

virzienus

Pieaugušo izglītotāju un

pakalpojumu datu bāzes

izveide

Pieaugušo izglītības

pakalpojumu kuponu sistēmas

izveide novadā



Pieaugušo izglītības programmu 
finansējuma avoti Cēsu novadā

Valsts 
Nodarbinātības 

dienesta finansētās 
Mūžizglītības 
programmas

PAŠVALDĪBA

finansē uzturēšanas 
izdevumus CPIC un 
noteikts pasūtijums 

Dalībnieku 
finansējums kursiem

ES projektu un 
struktūrfondu 
finansējums

Darba devēji

(finansē atsevišķos 
gadijumos)

Valsts Finansētas
programmas 

pedagogu, medicīnas 
darbinieku izglītība



Neformālā izglītības realizētāji pašvaldības          
struktūrā

Pieaugušo

Izglītības

centrsSociālais 
dienests

Cēsu 
Kūltūras 

un tūrisma 
centrs

Bērnu un 
jauniešu 

centrs 
«Spārni»

Speciālists 
Komercdarbības 

attīstības 
jautājumos

Pašvaldības

Izglītības 
nodaļa

Cēsu 
centrālā 

Biblioteka

Izglītības 
iestādes



Citi Neformālās izglītības realizētāji 
Cēsu novadā

Nevalstiskās 
organizācijas

9 aktīvas NVO  
izglītībā

Neformālas 
iedzīvotāju

Interešu 
grupas

Biznesa

Inkubators

‘’MAGNUSS’’

Augstskolu

Filiāles

3

Senioru 
programmas

Pašvaldības 
projektu konkursi

Kultūras un  
Iniciatīvas jomā



Profesionālās izglītības, pilnveides un             
tālākizglītības programmu realizētāji Cēsu novadā

SIA’’BUTS’’

SIA’’ABC’’

Autoskolas

Rīgas

Pedagoģijas

Izglītības Vadības 
Augstskolas 

filiāle

Rīgas

Tehniskā

Universitātes 
filiāle

Rīgas

Starptautiskā

Ekonomikas 
un Biznesa 

administrācija
s augstskola,

Cēsu 
pārstāvniecība

Cēsu

Profesionālā 
vidusskola



Cēsu Pieaugušo izglītības centra finansējums 
un dalībnieku statistika

• semināri- 866 dalībnieki

• Kursi (60- 80 stundas) -241 dalībnieks

• Senioru programma -560 dalībnieki

2010

Pašvaldības finansējums 24393 LVL

Cits Finansējums  70 047 LVL

• semināri – 1223 dalībnieki

• Kursi ( 60- 80 stundas) -233 dalībnieki

• Senioru programma 436 dalībnieki

2011

Pašvaldības finansējums 24 393 LVL

Cits Finansējums  91 642 LVL

t.sk. ES projektu partneri 33 000LVL

• semināri – 954 dalībnieki

• Kursi ( 60-80 stundas) 374 dalībnieki

• Senioru programma 236 dalībnieki

2012

Pašvaldības finansējums 26188 LVL

Cits Finansējums  40855 LVL



NVA Programma ‘’Mūžizglītības kuponi 
nodarbinātām   personām’’ Cēsu novadā

• 159 dalībnieki2010
• 257 dalībnieki2011
• 50 dalībnieki

2012

2013 • 152 dalībnieki



Apmācīto personu skaits

Mācību centrs "BUTS", Cēsu filiāle, 

2013.gada, novembrī
23



Brīvprātīgais darbs

Cēsu novadā (1) – neformālās programmas

sociālās iekļaušanas instruments

• Eiropas Brīvprātīgais darbs -ES programmas 

“Jaunatne darbībā” ietvaros – iniciatīvas 

projekti – kompetenču programmas jauniešiem

• vecums no 18 līdz 30 gadiem 

• Vietējā līmeņa brīvprātīgais darbs  - sociālās 

iekļaušanas programmas

• Senioru brīvprātīgais darbs muzejā

• Jaunieši – pansionātā...u.c.



Brīvprātīgais darbs

Cēsu novadā – neformālās izglītības 

instruments (2)

• 2011. gads brīvprātīgā darba gads – vairāku projektu 

realizācija JSPA un Šveices konfederācijas, SIF projekts

• Cēsu Pieaugušo izglītības centram Eiropas Komisijas 

atzinības raksts par realizētiem brīvprātīgo darba 

projektiem 2011.gadā



Brīvprātīgais darbs

Cēsu novadā - neformālās izglītības 

instruments (3)



Pieaugušo izglītība -

attīstības iespēja pašvaldībā



IETEIKUMI 

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI (1)

• Pārvaldības sistēmas ieviešana Pieaugušo Izglītībai:

- likumdošanas sakārtošana; finansējums PI;

- sadarbība ministriju starpā finansējuma sadalē;

- noteikt pašvaldību funkcijas pieaugušo izglītībā un 

tam   atbilstošu finansējumu;

- terminoloģija ; 

- neformālās izglītības vieta Mūžizglītības kontekstā;

- sadarbības tīkli un koordinācija pieaugušo izglītībā, 

sociālie partneri;



IETEIKUMI 

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI (2)

• Programmu saturs Pieaugušo izglītībā

- Izmaiņas programmu standartos saskaņā ar 

kompotencēm un to iespējamo attīstību ( līmeni );

- Profesionālo izglītības u.c. programmu sakārtošana 

Moduļu apmācībai;

- Nevar profesionālās izglītības programmas no 

formālās izglītības bez izmaiņām saturā pārnest pieaugušo 

izglītībā – pieaugušajiem jāmācās pietuvinot procesu 

praktiskajai nepieciešamībai saīsinot pēc iespējas mācību 

procesa ilgums; 



IETEIKUMI 

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI (3)

• Dažādu pieeju izmantošana PI:

- šobrīd dominē apmācība bezdarbniekiem un darba 

meklētājiem;

- iespēja iedzīvotājiem attīstīt savas kompetences 

un iegūt jaunas inovatīvas profesionālas prasmes ( 

pašnodarbinātie, mazie uzņēmumi u.c.);

• Metodikas un stratēģijas Pieaugušo izglītībā, pieaugušo 

izglītotāju apmācība.         


