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BALVU NOVADS 

Balvu novada pašvaldība-  “Ziemeļlatgales vārti”, 
Balvi ir Ziemeļlatgales centrs.  
Tā ir teritorija ar atšķirīgu dialektu, tradīcijām un 
vēsturisko mantojumu.  
Balvu novads atrodas Latvijas ZA daļā-  
Ziemeļlatgalē, 220 km no Rīgas, 80 km no Rēzeknes,  
150 km no Pleskavas (Krievija) un 200 km no Tartu 
(Igaunija).   
Balvu novadu veido Balvu pilsēta (administratīvais 
centrs) un 10 pagasti- Balvu, Bērzpils, Briežuciema,   
Bērzkalnes, Kubulu, Tilžas, Vectilžas, Lazdulejas,  
Krišjāņu un Vīksnas. 
 

Novada platība ir 1045,26 km2.  
 

Iedzīvotāju skaits uz 2013.gada sākumu ir 14 972,  
no kuriem mazliet vairāk kā puse dzīvo Balvos.  

 



BEZDARBA RĀDĪTĀJI BALVU NOVADĀ 

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem uz 2013. gada 31. martu Balvu 
novadā bezdarba līmenis bija 17,8%, reģistrēti 1548 bezdarbnieki.  

Bezdarba līmenis valstī- 10,4% 

 Bezdarbnieku skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem Balvu novadā uz 31.03.2013.  

Avots: Valsts nodarbinātības aģentūra 

 



IZGLĪTĪBAS STRUKTŪRA BALVU NOVADĀ 



IZGLĪTĪBA 

• Balvu novadā ir 5 pirmskolas izglītības iestādes,  
     4 pamatskolas, 4 vidusskolas (t.sk. Balvu Valsts ģimnāzija un 

Balvu Amatniecības vidusskola). Vispārējās izglītības 
iestādēs strādā 291 skolotājs un mācās 1850 skolēni. 

• Profesionālās ievirzes izglītības iestādes: 
– Balvu Mūzikas skola,  
– Balvu Mākslas skola,  
– Balvu Sporta skola.  

• Interešu izglītība un darbs ar jauniešiem. Tiek īstenotas 119 
interešu izglītības programmas (vispārizglītojošās skolās- 78 
programmas; Bērnu un jauniešu centrā- 15 programmas; 
profesionālās ievirzes skolās- 26 programmas) 

 



IZGLĪTĪBAS IESTĀDES, KAS NODARBOJAS 
AR PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBU BALVU NOVADĀ 

• SIA „BUTS”, mācību centrs „BUTS”; 
• SIA mācību centrs „AUSTRUMVIDZEME”; 
• SIA "Biznesa augstskola Turība" Profesionālās izaugsmes centrs; 
• SIA "Biznesa Vadības Konsultācijas" Profesionālās pilnveides un 

profesionālās tālākizglītības iestāde BVK 
• SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" 
• SIA “Dialogs AB” 
• SIA „MC Alfa” MC Alfa – mācību centrs 
• SIA „Bedrītes mācību centrs”; 
• autoskola SIA „Vikingi”; 
• autoskola SIA „Balvi Auto”; 
• autoskola SIA „Barons R”; 
• autoskola IK „AAA”; 
• autoskola SIA „Gulbenes auto apmācības centrs”. 



BALVU CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA  

Balvu centrālā bibliotēka piedāvā individuālas apmācības: 

– „Datora un pamatprogrammu interneta  lietošana” pieaugušajiem un 
senioriem,  

– Bērniem- „Pamatprogrammu lietošanā”,  

– grupu apmācības– Novadpētniecības datu bāze, Lursoft laikrakstu 
bibliotēka, Letonika, un bibliotēkas krājuma elektroniskais katalogs. 

Šos pakalpojumus izmanto skolēni un jaunieši, Balvu Tālākizglītības 
centra studentu grupas un pašvaldības iestāžu darbinieki.  

Balvu centrālajā bibliotēkā iespējams arī saņemt konsultācijas 
iesniegumu un veidlapu aizpildīšanā, maksājumu veikšanā, deklarāciju 
izdrukā, u.c. pakalpojumus (Latvenergo, Lattelecom, Latvijas mobilais 
telefons, Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests u.c.). 

 



BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

 
 

BALVU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN 
CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS CENTRS 

 
 



Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrs dibināts 2001.gada 
1.oktobrī pēc Balvu pilsētas Domes iniciatīvas.  
Balvu Tālākizglītības centra pamatdarbība  ir  praktisku kursu,  semināru,  
nodarbību un konferenču organizēšana.   
Darbības mērķi: 

izglītības pieejamība dažādām mērķauditorijām; 

pieaugušo izglītības tīkla apzināšana  un struktūras veidošana; 

organizēt izglītības pieejamību tuvāk dzīvesvietai. 

 

PAR BALVU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRU 

Balvu Tālākizglītības centrā strādā trīs 
speciālisti: iestādes vadītāja, vadītājas 
vietniece, izglītības speciāliste, kā arī 
administratore, saimnieciskais vadītājs 
un 9 tehniskie darbinieki. Kursu, 
apmācību, semināru organizēšanai un 
projektu realizācijai tiek pieaicināti 
ārštata darbinieki- pasniedzēji, lektori. 

 



RĪCĪBĀ ESOŠIE RESURSI: 
Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu  attīstības centrs 
BALVU MUIŽA 
Adrese:   Brīvības iela 47, Balvi, LV- 4501 
Tālrunis:  +371 64507012; +371 26585964 
Fakss:       +371 64507012 
E-pasts:   azote@balvi.lv; centrs@balvi.lv 
 
Ēkas kopējā lietderīgā platība- 3130,80 m2 
Ēkas divos stāvos izvietotas: 
• 12 mācību procesam atbilstošas auditorijas (no 27 m2 līdz 59 m2) 
• administrācijas telpas, 
• 2 mūsdienīgi aprīkotas datorklases,  
• aktu zāle, kuras unikālo akustiku novērtējuši  
      daudzi slaveni mūziķi un katru gadu augustā  
      notiek Balvu kamermūzikas festivāla koncerti, 
• sporta zāle,  
• darbojas ēdināšanas uzņēmums. 

 



FINANŠU RESURSI 

Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrs ir Balvu novada 
pašvaldības iestāde, kuras budžetu sastāda: 

• pašvaldības finansējums,  

• ieņēmumi no maksas pakalpojumiem,  

• ieņēmumu bezdarbnieku apmācības realizācijas,  

• ieņēmumi no projektu realizācijas. 

Grāmatvedības un finanšu uzraudzību un uzskaiti veic Balvu novada pašvaldība. 

Budžets, LVL 

2012.gads 124 414 

2011.gads 118 300 

2010.gads 50 086 

2009.gads 62 991 



BALVU MUIŽA 

Balvu Tālākizglītības centrs 

augstākās izglītības 
iespējas 

Daugavpils Universitāte 
Balvu filiāle 

Grāmatvedības un 
finanšu koledža 

 

Informācijas sistēmu 
menedžmenta 

augstskola 

Baltijas psiholoģijas un 
menedžmenta augstskola 

sadarbība ar 
Nodarbinātības valsts 

aģentūru 

Bezdarbnieku un darba 
meklētāju neformālā 

izglītība 

Mūžizglītības pasākumi 
nodarbinātām 

personām  

Konkurētspējas 
paaugstināšanas 

pakalpojumi 

interešu izglītības 
iestādes/ citi 
pakalpojumi 

Yamaha mūzikas skola 

Mācību centrs “Buts” 

SIA “AAA” (autoskola) 

SIA “Vikingi” (autoskola) 

SIA “Austrumi” 

SIA “DMRC” 

Balvu novada Sporta 
skola (volejbols, sporta 

dejas) 

 Neredzīgo biedrības 
Balvu nodaļa 

SIA “Valdogs”- 
ēdināšanas pakalpojumi 

SIA  “Elier Organik” 

Atbalsts ģimeņu 
tradīcijām un godiem  

Interešu grupas- 
aerobika, kikbokss,  

mūzikas grupa 



BALVU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRS SKAITĻOS 

Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu 
attīstības centra apmeklētāja 
vidējais vecums ir 42 gadi. 
Jaunākajiem Yamahas mūzikas 
skolas apmeklētājiem nereti nav pat 
viens gadiņš, bet vecākajam 
apmeklētājam pāri 70 gadiem.  

78% procenti no apmeklētājiem ir 
sievietes, 22%- vīrieši.  

 2012.gadā Balvu Tālākizglītības centra organizētos kursus apmeklējuši 
interesenti no Balvu pilsētas (50,88%), Viļakas novada (21,68%), Balvu 
novada (15,49%), kā arī no Rugāju, Žīguru, Madonas, Gulbenes un Ķekavas 
novadiem. 

 
 



Apmeklētāju skaits pēc darbības 
virzieniem (2001.- 2012.gads) 



 
APMEKLĒJUMS SKAITS 2012.GADĀ  
(CILVĒKVIENĪBAS) 

 

Balvu Tālākizglītības centrā ik dienu vidēji iegriežas 57 apmeklētāji. Mēnesī 
apmeklētāju skaits svārstās no 600 līdz 1800 apmeklētājiem. Tie ir Balvu 
Tālākizglītības centra interešu izglītības kursu apmeklētāji, Nodarbinātības valsts 
aģentūras klienti, kā arī studenti, kas tuvāk dzīvesvietai apgūst augstāko izglītību. 
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1800-2100Datori(18.k.)BUTS 

27. 

900-1200Datorapmācība(42.k.)TIC Guntis L. 

900-1500Metinātāji(36.k.)BUTS 

1500-1800 Angļu v. (41.k.)TIC Dina 

1800-2000 Kikbokss (47.k.) Māris 

1900-2000Aerobika(sp.z.) Iluta 

28. 

1000 Tiesības-1 DU 

1000 Tiesības-2 DU 

1000 Datordizains DU 

29 

1000 Tiesības-1 DU 

1000 Tiesības-2 DU 

1000 Datordizains DU 

1600 Modernās dejas 

(a.z.) Silava 



Balvu Tālākizglītības centra  galvenie 
darbības virzieni:  

Interešu izglītības kursi, semināri, konferences; 

Sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru: 
Bezdarbnieku un darba meklētāju  neformālā apmācība 
Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām 
Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi 

Augstākās izglītības nodrošināšana tuvāk dzīvesvietai: 
Daugavpils Universitāte (klātienes un neklātienes programmas) 
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 
Grāmatvedības un finanšu koledža 
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 

Projektu realizēšana 
 

 



NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA- MAKSAS KURSI 
2002.- 2012.GADS 

Balvu Tālākizglītības centrā tiek piedāvātas 
daudzveidīgas interešu izglītības 
programmas. Ir iespēja apgūt dažāda līmeņa 
datorprasmes, valodas, komerczinības un 
administrēšanu, režija,publiskā runa, 
ģitārspēle,prasmes sev, mājai un ģimenei, 
biznesam u.c.  
No dibināšanas brīža apliecības par dažādu 
kursu beigšanu saņēmuši 1374 interesenti.  
 

Neformālās izglītības kursu apmeklētāju vidējais 
vecums ir 35- 49 gadi. Pēc veiktajām kursu 
apmeklētāju aptaujām Balvu Tālākizglītības centra 
darbība apmierina gan cilvēka personiskās 
izaugsmes, gan sabiedrības vajadzības un ļauj iegūt 
un papildināt izglītību atbilstoši interesēm un 
vajadzībām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās 
izglītības līmeņa, kas arī ir pieaugušo izglītības 
pamatuzdevums.  

18- 24 gadi 
8% 

25-34 gadi 
18% 

35- 49 gadi 
45% 

50- 64 gadi 
29% 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

85 
107 116 

138 

221 

168 

18 
34 

47 56 
78 

 s
ka

it
s 

gads 



AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA BALVOS  
2001.-2012.GADS 

No 2001. līdz 2009.gadam sadarbībā ar Daugavpils Universitāti Balvos ir bijusi iespēja apgūt: 
maģistrantūras studiju programmas “Sabiedrības pārvaldes speciālists”; “Pirmsskolas un 
sākumskolas pedagoģija” un “Pedagoģija”; bakalaura studiju programmu “Psiholoģija” un 
“Pirmsskolas skolotājs”; tālākizglītības studiju programmas “ Pirmsskolas skolotājs”, “Sociālo 
zinību skolotājs” un “Profesionālās izglītības skolotājs”. 
No 2010.gada uzsākta arī klātienes studiju programmu realizācija- bakalaura studiju programmās 
“Datordizains” un “Tiesību zinības”. Sekmīgie studenti mācās par valsts budžeta līdzekļiem un 
saņem stipendiju. 

Grāmatvedības un finanšu koledža 
Balvos piedāvā iegūt 1.līmeņa augstāko 
izglītību studiju programmās 
“Grāmatvedība un finanses” un 
“Sabiedrības pārvaldes speciālists”.  
Informācijas sistēmu un 
menedžmenta augstskola piedāvā 
studiju programmu “Uzņēmējdarbības 
vadība”. 

P.Stradiņa Veselības un Sociālās aprūpes koledžu Balvos absolvējušas 20 medicīnas māsas, kā 
arī ir bijusi iespēja studēt “Kultūras menedžmentu” Latvijas Kultūras koledžā. 
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BEZDARBNIEKU UN DARBA MEKLĒTĀJU 
NEFORMĀLĀ APMĀCĪBA 2005.- 2012.GADS 

no 2005.gada neformālās izglītības 
programmas apguvuši 1016 
bezdarbnieki un darba meklētāji. 
Piedāvāto neformālās izglītības 
programmu klāsts ir ļoti plašs 
tomēr visapmeklētākie ir: 

datorzinību  
angļu valodas  
projektu vadības  
valsts valodas kursi.  

 

Balvu Tālākizglītības centrs apmācību ietvaros piedāvā apgūt 55 dažādas mācību programmas 
(valodu apguve, datorzinības, projektu vadība un citas). Apmācību ilgums no 60 līdz 150 
stundām, atkarībā no izvēlētās izglītības programmas. Apmācības tiek organizētas NVA Balvu 
filiāles administratīvajā teritorijā- Balvu, Baltinavas, Viļakas un Rugāju novados.  

 



MŪŽIZGLĪTĪBAS PASĀKUMI 
NODARBINĀTĀM PERSONĀM (NVA) 
Projekta mērķis: nodrošināt iespēju nodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam 
nepieciešamās zināšanas un prasmes, apgūstot ar darba dzīvi saistītas profesionālās pilnveides 
programmas un neformālās izglītības programmas. 

2012.gadā 52 nodarbinātie izmantojuši iespēju savas zināšanas papildināt Balvu Tālākizglītības 
centrā, apgūstot sekojošas mācību programmas: “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana”, 
“Aktiermeistarība, režija, skatuves runa”, Projektu vadība bez priekšzināšanām”. 

Balvu pilsēta 
45% 

Rugāju novads 
7% 

Viļakas novads 
24% 

Balvu novads 
21% 

Baltinavas 
novads 

3% 

Nemateriālā 
kultūras 

mantojuma 
saglabāšana 

13% 
Projektu 

vadība bez 
priekšzināšanā

m 
29% 

Aktiermeistarī
ba, režija, 

skatuves runa 
25% 

Vācu valoda 
10% 

Angļu valoda 
13% 

Lietvedība 
10% 



KONKURĒTSPĒJAS PAAUGSTINĀŠANAS 
PASĀKUMI(NVA) 2012.GADĀ 

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) ir vērsti uz bezdarbnieku, darba meklētāju un 
bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū.  
KPP ietver individuālas konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas) darba 
meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo 
pamatprasmju un iemaņu apguvei.  

Balvu Tālākizglītības centra lekcijās “Sociālās tiesības”, “Kā jaunietim pelnīt?”, “Kas jāzina meklējot 
darbu ārpus Latvijas?”, semināru “Kā gūt panākumus tīkla mārketingā” un sociālā darbinieka 
individuālās konsultācijas 2012.gadā apmeklējuši 587 bezdarbnieki un darba meklētāji Balvos, 
Baltinavā, Viļakā un Tilžā. 

Balvi; 263; 
55% 

Baltinava; 
123; 26% 

Viļaka; 67; 
14% 

Tilža; 22; 
5% 
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Individuālās konsultācijas 
"Sociālais darbinieks" 

Kas jāzina meklējot darbu 
ārpus Latvijas 

Sociālās tiesības 

Kā gūt panākumus tīkla 
mārketingā 

Kā jaunietim pelnīt 

Dati uz 01.10.2012. 



BALVU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRA 
SADARBĪBAS PARTNERI 
• Balvu novada pašvaldība 
• Balvu novada pašvaldības iestādes 
• Nodarbinātības valsts aģentūra 
• Austākās izglītības iestādes- Daugavpils Universitāte, Grāmatvedības un finansu koledža, Informācijas 

sistēmu menedžmenta augstskola, Latvijas Kultūras koledža 
• Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība 
• Biedrības- Latvijas Tautas skola, Sieviešu tiesību institūts, Atma, Balvu pensionāru biedrība, Ritineitis, 

Balvu Teātris 
• Latvijas Amatniecības kamera 
• Sabiedrības Integrācijas fonds 
• Huitinenas tautas skola (Somija) 
• Alianse „Gnosjo Hjālpers” (Zviedrija) 
• Lieksas pilsēta (Somijā) 
• pieaugušo izglītības centrs Lieksā, Sāriselkā, Ivalo (Somija) 
• Huitinenas tautas skolā (Somija) 
• “Tautsaimniecības un municipālā dienesta Krievijas akadēmija pēc Krievijas Federācijas Prezidenta 

patronāžas” Pleskavas filiāles (Krievija) 
• Projektu sadarbības partneri ārzemēs- Pakruojis Adult and Youth Education Centre (Lietuva), Spanish 

School in the Pyrenees (Spānija), Permanent Adult Education Territorial Center Mons. Aglialoro 
(Itālija), Vlcany Secondary School (Slovākija), Mersin National Education Institution Tarsus Public 
Education Centre (Turcija), Kula Public Education Centre (Turcija)  
 



CITI PIEDĀVĀJUMI 
 
• Telpu īre semināriem un pasākumiem (multimēdiju iekārtas, 

projektors, interneta pieslēgums, kafijas paužu nodrošināšana)  

• Semināru, konferenču un nometņu organizēšana  

• Pasākumu un festivālu organizēšana sadarbībā ar citām kultūras 
un izglītības iestādēm novadā 



DAŽAS IDEJAS PLĀNU UN PROJEKTU 
IEVIRZEI 

Pats galvenais, kas jāņem vērā, ka plānu un projektu kopējais mērķis ir 
veicināt cilvēkresursu attīstību novadā, Latvijā un meklēt katrai vietai 
vislabākos risinājumus. Jāidentificē tos, kuri dotu impulsus labvēlīgām 
pārmaiņām, vai vismaz ļautu skaidrāk apjaust pārmaiņu 
nepieciešamību un iespējamību. Tieši tādēļ vajadzīga radoša pieeja, kas 
balstās pietiekami pamatīgā situācijas analīzē un vērtējumā, un 
stratēģijas nepieciešamībā. 
Kam vairāk pievērst uzmanību pagastos: 

– iedzīvotāju piedalīšanās vai gatavība piedalīties (sabiedriskās norisēs), 
– Radoša izglītības pieejamība, 
– konkrētās mērķu grupas - jaunieši, cilvēki ar īpašām vajadzībām, 

seniori, jaunās māmiņas, pirmspensijas, mājsaimnieces u.c. vajadzības 
– aktīvo un veiksmīgo cilvēku dzīves pieredze, viņu iesaiste neformālās 

izglītības procesos utt. 



• Apzināt pieaugušo izglītības vadības modeļus 
un apmācību; 

•  Noskaidrot vēlmes un vajadzības atbilstošu 
mācību un konsultāciju nodrošināšanai laukos, 
īpaši mazo un vidējo uzņēmumu vidū; 

• Izvērtēt pieaugušo izglītības situāciju un esošo 
piedāvājumu mūžizglītībā lauku reģionos  

• izstrādāt mūžizglītības projektus vai iesaistīties 
tajos 

  



Ziņojumā «Izglītības nākotne Eiropā» minēts pētījums, 
kurā 80% respondentu paredz, ka 2020. gadā zināšanas 
būs iegūstamas pie datora mājās un 2/3 respondentu 
uzskata, ka 2025. gadā tradicionālās skolas loma būtiski 
mazināsies. Minētais laika periods nav aiz kalniem un tas 
nozīmē, ka to pedagogu izglītībā, kuri māca pieaugušos, 
lielāks akcents liekams uz prasmju pilnveidi darbam ar 
tālmācības programmām un patstāvīgas izziņas darbības 
prasmju nostiprināšanu esošajiem un potenciālajiem 
mūža garumā studētgribētājiem. Šī tendence veiksmīgi 
sakrīt ar Eiropas Savienības darbību tālmācības jomā. 
Prognozējams, ka šīs iezīmes pat vēl radikālāk skars 
pieaugušo izglītības jomu, tādēļ, būtu lietderīgi 
koncentrēt spēkus ne tik daudz uz dažādu institucionālu 
vienību restrukturēšanu un veidošanu, bet gan uz 
vienotu, maksimāli pilnīgu datu bāzu izveidi, informāciju 
tehnoloģiju apguvi, ieviešanu un plašu pieejamību. 

 



Mūžizglītību raksturo trīs mācīšanās 
pamatkategorijas:  

– formālā,  

– neformālā  

– ikdienas mācīšanās (informal education): 



NEFORMĀLAI IZGLĪTĪBAI RAKSTURĪGAS 
PAZĪMES 

Tās ir zināšanu, prasmju un iemaņu sistematizēta apguve 
un pieaugušā mērķtiecīga darbība. Šī izglītība var nenotikt 
speciālā mācību iestādē, un ne vienmēr mācības vada 
speciāli sagatavoti pedagogi. Ne vienmēr šāda izglītība 
noslēdzas ar dokumenta saņemšanu. Tie var būt dažādi 
kursi, interešu klubi utt. 

Ikdienas mācīšanās- tā ir neorganizēta mācīšanās, jebkura 
veida informācijas iegūšana no masu informācijas 
līdzekļiem, draugiem, paziņām, apmeklējot teātra izrādes, 
koncertus, kad mēs uzzinām ko jaunu. 

 



NĀKOTNES REDZĒJUMS 

Galvenais pieaugušo izglītības sistēmas princips 
ir izvēles brīvības princips. Pieaugušais var 
izvēlēties vietu, laiku mācību veidus un formas, 
avotus un līdzekļus. Domāju, ka, lai šie principi 
tiktu pilnībā ievēroti, jābūt pietiekami plašam 
piedāvājumam, kā arī jābūt iespējai izmantot 
dažādus tehniskos līdzekļus 



PROBLĒMAS 

• Dažāds novadu lielums 

• Vāja materiāli tehniskā bāze 

• Nav starpnovadu sadarbības 

• Nav stabila finansējuma 

• Lieli attālumi 

• Maza maksātspēja 

 

 



DAŽAS IDEJAS PLĀNU UN PROJEKTU 
IEVIRZEI 

Reģionālā līmenī blakus visaptverošiem cilvēkresursu 
attīstības momentiem uzmanību vēlams pievērst pavisam 
vienkāršām lietām, kas turklāt ir arī vieglāk risināmas, vai 
vismaz to risinājuma ceļi ir pietiekami labi saskatāmi. Par 
tādām vienkāršām lietām (vienkāršām tāpēc, ka tās ir 
šaurākas un konkrētākas) varētu uzskatīt, piemēram: 

– pieaugušo izglītības tīklu vērtējumu attiecībā pret 
iedzīvotāju vajadzībām konkrētā novadā, teritorijā, 
plānošanas reģionā, 

– nevalstisko organizāciju lomu cilvēkresursu attīstībā, 
– lauku un pilsētu attiecības cilvēkresursu skatījumā, utt. 

Tomēr jāatceras, ka reālās problēmas un risinājuma ceļus 
daudzos veidos pateiks priekšā pati dzīve konkrētajā vietā. 



PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS AKTUALITĀTES UN 
PERSPEKTĪVAS 
• Straujas un iepriekš neparedzamas izmaiņas darba dzīvē, kurā 

nepieciešamas arvien jaunas prasmes. 
• Lielākās daļas strādājošo nodarbinātība mazās firmās, kas piedāvā 

minimālas iespējas formālām grupu mācībām. Aizvien vairāk cilvēku 
kļūst atkarīgi no darba devējiem. 

• Jaunu tehnoloģiju strauja ieviešana, kas rada ne tikai pieprasījumu 
pēc jaunām iemaņām, bet arī jauniem individuālās mācības 
veidiem. 

• Garāka darba diena, darba un mājas dzīves saplūšana, ko rada 
datori ar interneta pieslēgumu mājās. Iespējas mācīties kļūst 
fragmentāras, jāizmanto īsie brīži starp algoto darbu, mājas 
darbiem, bērnu aprūpi un brīvo laiku. 

• Lielāka mācību programmu izvēle, strauji pieaugot mācībām, 
izmantojot datortīklu. 
 



SVARĪGI 

• nodrošināt darba devēju un valsts savstarpēji 
koordinētu atbalstu pieaugušo izglītības 
programmu izveidei, it īpaši teritoriju līdzsvarotas 
attīstības kontekstā 

• pastāv arī faktori, kas apgrūtina iekļaušanos 
pieaugušo izglītībā: 

• motivācijas trūkums; 
• laika trūkums; 
• pienākumi ģimenē; 
• neatbalsta darba devējs u.c.  

 



NOSACĪJUMI EFEKTĪVAI MŪŽIZGLĪTĪBAI 

 

 

Pieejama 
Kvalitatīva 

Pieprasījumam 
atbilstoša 

Politiķu 
atbalsts 

Likumdošana 

Metodikas 

Koordinācija 

Informācija 

M/t bāze 

Finansējums 

Pedagogi 



 
IETEIKUMI 

 • pētīt esošo piedāvājumu pieaugušajiem pašvaldībā;  
• veidot vietējo sadarbības tīklu (pašvaldība, skola, bibliotēka, tautas nams, 

sabiedriskas organizācijas vai interešu klubi); 
• pētīt vietējo iedzīvotāju izglītības vajadzības profesionālajā un personības 

pilnveides jomās; 
• pētīt un analizēt vietējo darba devēju vajadzības; 
• organizēt pieaugušo izglītības piedāvājumu dzīvesvietā; 
• nodrošināt informāciju un konsultācijas par izglītības piedāvājumiem 

novadā; 
• izstrādāt mūžizglītības projektus vai iesaistīties tajos; 
• rūpēties par izglītības piedāvājuma kvalitāti; 
• piedalīties pašvaldības cilvēkresursu attīstības plānošanā;. 
• popularizēt labāko iestāžu un organizāciju darbību, kuras nodarbojas ar 

pieaugušo izglītību; 
• sadarboties ar Latvijas Pieaugušo Izglītības Apvienību, Nodarbinātības 

valsts aģentūru, Profesionālās karjeras atbalsta centru, Izglītības pārvaldi, 
Nevalstiskajām organizācijām, Lauksaimniecības konsultāciju biroju, 
Jaunatnes lietu koordinatoriem. 
 



REKOMENDĀCIJA NĀKOTNEI 

• Uzsvars uz mācīšanās rezultātiem 

• Veicināt valstu un dažādu sektoru sadarbību 

• Mūžizglītība-  ilgtermiņa process 

Liela loma vietējās sabiedrības izglītošanā var 
būt ikvienai izglītības un kultūras iestādei vai 
sabiedriskai organizācijai, kuras savā darbībā 
vēlas iekļaut pieaugušo izglītību.(piem. 
bibliotēka) 

 



REKOMENDĀCIJAS NĀKOTNEI 

• Mūžizglītības jēdziena izpratnes sekmēšana 

• Reģionu sadarbības stiprināšana 

• Pieredze plānošanas dokumentu izstrādē 

• Sadarbības tīklu apzināšana un attīstīšana 

• Labās prakses pieredzes popularizēšana 

• Izglītojošu programmu īstenošana - pēc 
vietējām vajadzībām 

 



Nepieciešamas pārmaiņas gan darba devēju, gan 
darba ņēmēju ieradumos un attieksmēs 

• Zināšanas darba dzīvei; 

• Zināšanas dzīvei sabiedrībā; 

• Zināšanas personības attīstībai. 

Tomēr jāatceras, ka reālās problēmas un 
risinājuma ceļus daudzos veidos pateiks priekšā 
pati dzīve konkrētajā vietā. 

 

 



Uz tikšanos Balvu muižā- 
  
Balvu Tālākizglītības  
 
centrā! 


