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Labās prakses piemērs 

 

1. Vispārējs situācijas raksturojums 

 

Pašvaldības un tās izglītības vajadzību raksturojums 

 

Auces novads atrodas Zemgales dienvidu daļā un robežojas ar Saldus, Brocēnu, Dobeles un 

Tērvetes novadiem un Lietuvas Republiku. Kopējā Auces novada platība ir 51758,2 ha jeb 517,58 

km
2
. Auces novada administratīvajā teritorijā ietilpst Auces pilsēta un Bēnes, Īles, Lielauces, Ukru, 

Vītiņu un Vecauces pagasti. Novada administratīvais centrs ir Auces pilsēta, kas atrodas 104 km no 

Rīgas, 42 km no Dobeles, 60 km no Saldus un 58 km no Jelgavas. 

Auces novadā uz 01.07.2012. dzīvoja 8250 iedzīvotāji, no tiem Auces pilsētā 2965 un  tai 

pieguļošajā Vecauces pagastā 836. 75 % no tiem ir latvieši, 10% lietuvieši, 8% baltkrievi, 6% visas 

pārējās tautības. Kopš 2007.gada kopējais Auces novada iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 744. 

64,9% iedzīvotāju ir darbaspējas vecumā (15 -62 gadi). 

Visnozīmīgākās darbības jomas novadā ir sekojošas: apstrādes rūpniecība (29,5% no visiem darba 

ņēmējiem) valsts pārvalde un aizsardzība (30,5% no visiem darba ņēmējiem), vairumtirdzniecība un 

mazumtirdzniecība (20,7 % no visiem darba ņēmējiem) un lauksaimniecība, mežsaimniecība, 

zivsaimniecība (16,5% no visiem darba ņēmējiem). 

Auces pilsētā visaugstākais nodarbināto skaits ir Valsts pārvaldē ( 422), un šobrīd pašvaldība ir 

galvenā darba devēja. Otra darbības joma ar augstu nodarbināto īpatsvaru Auces pilsētā ir apstrādes 

rūpniecība - 291 nodarbinātais (2007.gadā 504), tai seko vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, 

automobiļu un motociklu remonta joma - 107 nodarbinātie. 

5 lielākie Auces novada uzņēmumi, kuru apgrozījums pārsniedz lmilj. LVL, pēc 2010.gada datiem 

ir SIA „Bēnes PB" - 3524407 LVL, kas darbojas tirdzniecības un pārtikas ražošanas jomā, SIA 

„Tehnika Auce" - 1939840 LVL, kas darbojas metālapstrādes, iekārtu un instrumentu izgatavošanā, 

SIA „LLU mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce"" - 1505562 LVL, kas ir daudznozaru 

lauksaimniecības uzņēmums ar bāzi zinātniskai darbībai, SIA „TND UKRI"- 1243983 LVL, kas 

nodarbojas ar graudu audzēšanu, apstrādi un uzglabāšanu un SIA „EK Auce",- 1000969 LVL, kas 

darbojas apģērbu ražošanas jomā (dati no Auces novada attīstības programmas  2012. - 2018.gadam). 



Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem 2012.gadā, salīdzinājumā ar 2010.gadu, bezdarba 

līmenis Auces novadā ir samazinājies no 15,4% līdz 11,2%, kas ir augstāks kā vidējais rādītājs valstī - 

8%.  

Pēc NVA sniegtajiem datiem, novadā ir augsts ilgstošo bezdarbnieku skaits. No 149 2009.gadā tas 

2010.gadā sasniedza kulmināciju — 385, bet 2012.gadā samazinājies līdz 216 (skatīt l.tabulu). Vēl 

viena grupa, kurā bezdarbnieku skaits ievērojami ( 4 reizes) pieauga 2010.gadā, salīdzinājumā ar 

2007.gadu, ir jaunieši vecumā no 18-24 gadiem, sasniedzot 2010.gadā 160. 2012.gadā vērojams šīs 

grupas bezdarbnieku skaita samazinājums līdz 67.  
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Auces novads kopā 496 282 28 0 67 216 3 21 33 29 
l.tabula. Bezdarbnieku skaits novada sadalījuma pa problemgrupām uz 2012.gada 31 .decembri (dati no NVA Dobeles filiāles) 

 

Vispārējās izglītības, speciālās izglītības, arī interešu izglītības programmas īsteno Auces vidusskola 

un Bēnes vidusskola, profesionālas ievirzes izglītības programmas - Auces mūzikas skola, Bēnes 

mūzikas un mākslas skola. Pirmsskolas izglītības programmu īsteno 5 pirmsskolas izglītības iestādes. 

Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centrs ( Auces PIIC ) īsteno neformālo pieaugušo 

izglītību. 

Auces novada teritorijā ir ierobežotas iespējas apgūt profesiju, jo šeit nav profesionāli tehniskās 

skolas vai arodskolas. Strauji palielinoties sabiedrības noslāņošanās procesiem, daļai ģimeņu nav 

līdzekļu, lai sūtītu savas atvases mācīties vai paši izmantotu NVA sniegtās iespējas iegūt profesiju, 

nonākot bezdarbnieka statusā. Ceļa izdevumi pieaug. Stipendijas ir niecīgas un nesedz ne pusi no 

nepieciešamajiem līdzekļiem. Uz vietas apgūt profesionālās iemaņas var šūšanas uzņēmumā SIA „EK 

Auce”, taču šo profesiju daudzi uzskata par sev nepiemērotu. 

 

Pieaugušo izglītība pašvaldībā: prioritātes, galvenās mērķgrupas. 

 

Auces novada attīstības programmā 2012. -2018.gadam kā vidēja termiņa prioritāte ir noteikta: 

„Attīstīti un pieejami izglītības, sporta, kultūras, veselības un sociālie pakalpojumi". Lai to veiktu, 

apstiprināti sekojoši uzdevumi: 
1. Nodrošināt izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes attīstību; 

2. Veicināt pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu; 

3. Attīstīt un pilnveidot izglītības iestāžu mācību programmas; 

4. Attīstīt un pilnveidot mūžizglītības pieejamību. 

Vislielākā mērķa grupa ir bezdarbnieki - 10 gadu laikā PIIC mācījušies vairāk kā 600 bezdarbnieki. 

Tajā skaitā arī personas ar zemām pamatprasmēm un iemaņām, jaunieši bez pamatizglītības vai bez 

arodizglītības, ko parāda dati par 2012.gada bezdarbnieku izglītības līmeni (skat. 1.diagrammu).  



 
1.diagramma. Bezdarbnieku izglītības līmeņa raksturojums Auces novada uz 01.01.2013. 

 

Nākamā lielākā grupa ir novada strādājošie iedzīvotāji, kas mācās vakara vai brīvdienu maksas 

kursos. Svarīga mērķa grupa ir pašvaldības iestāžu darbinieki, pēdējā laikā īpaši skolas un pirmskolas 

pedagogi. 

Reizi vai vairākas reizes gadā stabila mērķa grupa ir pašnodarbinātie un mazie uzņēmēji, kuriem 

organizējam VID seminārus. 

Centrā uz semināriem pulcējas novada lauksaimnieki, kuru izglītošana notiek sadarbībā ar LLKC. 

Lauksaimnieki ir pieraduši pie bezmaksas semināriem, ko apmaksā LLKC, tādēļ PIIC piedāvātie 

maksas semināri un kursi no lauksaimniekiem negūst atsaucību. 

Dažādu projektu ietvaros centrā mācījušies jaunieši un vecāki. Dobeles PIC vadībā Auces PIIC 

notika apmācību projekts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Pensijas vecuma cilvēki par pazeminātu samaksu vairākus gadus ir apmeklējuši senioru 

datorkursus un lekcijas par veselības uzlabošanas iespējām. 

 

Pieaugušo izglītības organizācija pašvaldībā: iestādes, kas iesaistās pieaugušo izglītības 

īstenošanā, funkciju sadalījums, sniegtais atbalsts 

 

Auces novadā ar pieaugušo izglītošanu nodarbojas vairākas iestādes un organizācijas. 

Auces novada PIIC ar nodaļu Bēnē 

Auces PIIC ir Auces novada pašvaldības bezpeļņas, izglītības atbalsta iestāde, kas dod tālākās 

izglītošanas iespējas Auces novada iedzīvotājiem. Auces PIIC darbības mērķis ir radīt iespējas 

dažāda vecuma un sociālo grupu novada iedzīvotājiem paaugstināt savas informētības, zināšanu, 

izglītības un politiskās aktivitātes līmeni atbilstoši mūsdienu prasībām un situācijai, ko nosaka 

vietējie apstākļi, kā arī atkarībā no iedzīvotāju dažādu mērķu un interešu grupu vajadzībām un 

interesēm, tā rezultātā veicinot iedzīvotāju kultūras un izglītības līmeņa izaugsmi, sevis 

pilnveidošanu, labvēlīgas mikrovides veidošanu un sakārtošanu. 

Centrs darbojas saskaņā ar Nolikumu, kuru apstiprina Auces novada domes sēdē. No 2009. gada 

4.jūlija Auces PIIC ir pievienots bijušais Bēnes pagasta pieaugušo izglītības un informācijas centrs. 

Auces PIIC pamatfunkcijas ir izglītojošu semināru un pieaugušo neformālās apmācības un interešu 

izglītības kursu organizēšana novada iedzīvotājiem un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, Auces 

novada pašvaldības iestāžu datortīklu apkalpošana, informācijas apkopošana un ievietošana Auces 

novada mājas lapā www.auce.lv  , Bēnes Sabiedriskā Interneta pieejas punkta apkalpošana un dažādu 

IT pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. No 2004. gada sadarbojamies ar NVA un īstenojam 

bezdarbnieku un darba meklētāju neformālās izglītības apmācības kursus. Kopš 2011.gada īstenojam 

arī NVA „Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām”. 

 Aucē regulāri notiek bezdarbnieku konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi. Tā kā NVA 

Dobeles filiāles Auces nodaļai nav mācību klases, šie semināri un kursi notiek Auces PIIC telpās.  

http://www.auce.lv/


Auces vidusskola 

Kopš 2009.gada Auces vidusskolā iespējams apgūt neklātienes vidējās vispārējās izglītības 

programmu. Laikā no 2010. līdz 2012. gadam neklātienes vispārējās vidējās izglītības programmu 

beiguši 12 audzēkņi. Pašlaik neklātienes programmu apgūst 13 skolēni, no tiem 6 šogad beigs 12. 

klasi. Vidusskola organizē arī izglītojošas lekcijas vecākiem un profesionālās pilnveides kursus 

pedagogiem. 

Auces novada pašvaldības attīstības nodaļa. 

2012.gadā tika īstenots Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts „Auces un Tērvetes novadu 

pašvaldību kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Projekta tiešā mērķa grupa: 40 abu pašvaldību 

darbinieki, papildināja savas zināšanas 160 stundu apmācību kursā par projektu dokumentu 

sagatavošanu un pārvaldes sistēmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par iepirkumu līgumu 

sagatavošanu un izpildes kontroli projektos, par būvniecības procesa vadību un iepirkuma veikšanu, 

par kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanu un projekta ilgtspējas izvērtēšanu un par efektīvu 

komunikāciju.  

Kultūras centrs 

2012. gadā Auces novada Kultūras centrs organizēja 4 izglītojošas nodarbības „Dabīgās 

kosmētikas gatavošana”, kurās piedalījās 15 dalībnieki. Šajā gadā darbojas Gardēžu klubiņš, kurā 

tiek papildinātas interesentu kulinārijas un konditorijas prasmes, 

Nevalstiskās organizācijas 

Biedrība AKSO ir īstenojusi vairākus projektus jauno māmiņu izglītošanā un projektus aizbildņu 

izglītošanai un atbalstam. 2012.gadā tika īstenota Teterovu fonda finansēts un pašvaldības 

līdzfinansēts projekts „Māmiņu skola sociālā riska ģimenēm Auces novadā". Auces invalīdu biedrībā 

notiek rokdarbu prasmju apmācība biedrības biedriem. Arī Auces kultūrizglītības biedrība „Ausma" 

īsteno rokdarbu apmācību interesentiem. 

Auces Mūzikas skola 

Īsteno ERAF Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projektu 

„Kultūras identitātes saglabāšana Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionā caur mākslinieciskās 

izteiksmes līdzekļiem” („Cultural Identity”, LLIV- 301) kopā ar Jaunakmenes mūzikas skolu un 

Auces novada pašvaldību. Projekta ietvaros 40 pieaugušajiem un 9 skolotājiem ir iespēja izglītoties 

mūzikā 6 mēnešus. Rezultāts – iegūtas zināšanas, apgūtas pamatiemaņas un  attīstītas prasmes 

instrumenta spēlē vai dziedāšanā. 

 

2. Pieaugušo izglītības īstenošana  

Vēsturiskais aspekts 

2002. gada nogalē kā viens no starptautiska projekta „Zemgales reģiona vietējo un rajona 

pašvaldību politiķu un darbinieku kompetences pilnveidošana" ietvaros veidotajiem izglītības un 

informācijas centriem tika izveidots Auces pilsētas Pieaugušo izglītības un informācijas centrs, 

apvienojoties ar jau iepriekš izveidoto Auces invalīdu un sabiedrisko interneta pieejas punktu, kas 

Aucē darbojās jau kopš 2000.gada. Projektu realizēja Dobeles PIC, pateicoties Zviedrijas Vastra 

Gotelandsregion un projektā iesaistīto pašvaldību finansējumam. 

Auces PIIC atklāšana notika 2002. gada 16. decembrī. Centrā strādāja 2 darbinieki - vadītāja un 

datorspeciālists. Līdz 2004.gada rudenim Auces bērnu un jauniešu centrā 2 telpas tika pielāgotas 

Auces PIIC vajadzībām- datorklase (vienlaicīgi sabiedriskais interneta pieejas punkts) un vadītājas 

kabinets. Telpu platība - 35 m
2
. Valodu kursiem izmantojām Auces BJC telpas. 

Jau pirmajā gadā organizējām 6 datorzinību kursus un apmācījām 34 cilvēkus. Angļu valodas un 

vācu valodas kursos mācījās katrā 10 cilvēki, bet psiholoģijas kursos 12 cilvēki. Organizējām arī 

vairākus vienas dienas seminārus. Pa dienu centrā darbojās SIPP. 

Sakarā ar teritoriālo reformu no 2009. gada 1. jūlija iestādes nosaukums ir Auces novada 

Pieaugušo izglītības un informācijas centrs (turpmāk tekstā - Auces PIIC) 

Resursi: telpas, darbinieki, finansējums. 

Telpas. Kopš 2004. gada novembra Auces PIIC atrodas Aucē, Jelgavas ielā la. Telpu kopējā 

platība 186 m
2
, t.sk.: datorklase 52 m

2
 ar 15 darba vietām un multimediju projektoru; angļu valodas 



kabinets 26 m
2
 ar 14 darba vietām ar interaktīvo tāfeli un mācību klase 26 m

2
 ar 12-16 darba vietām 

un multimediju projektoru. 

Auces PIIC Bēnes nodaļa atrodas Bēnē, Stacijas ielā 8, telpu platība 71 m
2
; t.sk.: Sabiedriskais 

interneta pieejas punkts ar 7 darba vietām (30 m
2
), kuru var izmantot arī datorzinību kursiem; 

Semināru un kursu telpa (41 m
2
) ar multimēdīju projektoru. 

Kopā Auces PIIC inventārā ir 25 datori un 3 portatīvie datori, 3 kopētāji, 4 printeri, 2 skeneri un 2 

multifunkcionālās iekārtas. No 2010. -2012.gadam tika iegādāta jauna datortehnika 8283 Ls vērtībā, 

t.sk. interaktīvā tāfele, kā arī datorprogrammas 1516 Ls vērtībā. Telpas aprīkotas ar visām 

nepieciešamajām mēbelēm, tāfelēm un nepieciešamo biroja tehniku. 2012. gada vasarā tika veikts 

telpu remonts 5050 Ls vērtībā. 

Taču jāsaka, ka mums pietrūkst lielāka telpa semināriem un konferencēm. Nākotnes plānos ir 

ēkas bēniņos izveidot konferenču zāli. 

Darbinieki. 2013. Auces PIIC pastāvīgi strādāja 5 Auces novada pašvaldības algoti darbinieki, 

no tiem četras sievietes un viens vīrietis. Trīs darbiniekiem ir augstākā izglītība, viens studē 

augstskolā, bet vienam ir vidējā izglītība. Šobrīd centrā strādā 5 štata darbinieki: Centra vadītāja, 

vadītājas vietniece, datortīkla administrators, Bēnes nodaļas vadītāja un apkopēja. Vadītājas 

vietniece Iveta Ņeverovska pamatā nodarbojas ar informācijas apstrādi un publicēšanu Auces novada 

mājas lapā, kā arī sniedz maksas pakalpojumus iedzīvotājiem (veic dažāda veida informācijas 

meklēšanu, dokumentu nosūtīšanu pa faksu, sniedz ar IT saistītu pakalpojumus iedzīvotājiem, veic 

dokumentu izdrukas, kopēšanas, skenēšanas, laminēšanas, dokumentu iesiešanas un EDS 

pakalpojumus). Sniedz arī bezmaksas pakalpojumus Auces pašvaldības iestādēm, Auces NVO. 

Datortīkla administrators Ivars Blūms apkalpo ne tikai Auces PIIC datortehniku, bet arī lielu daļu 

pašvaldības iestāžu datorus un sniedz konsultācijas šo datoru lietotājiem. Šobrīd viņa pārraudzībā 

kopā ir vairāk kā 80 datori un 30 pārējā biroja datortehnika. Bēnes nodaļas vadītāja Inuta Smirnova 

apkalpo Bēnes SIPP, sniedz kopēšanas un izdrukas pakalpojumus iedzīvotājiem un organizē 

neformālās izglītības kursus un seminārus Bēnē. 

Iveta Ņeverovska un Ivars Blūms strādā arī kā ārštata pasniedzēji, vadot kursus. Atkarībā no 

nepieciešamības sezonā Auces PIIC strādā ārštata darbinieki. 2012./13.māc. gadā tie ir 3 angļu 

valodas skolotāji, 1 vācu valodas skolotāja, 3 datorzinību skolotāji, 1 floristikas pasniedzēja. 

Finansējums Auces PIIC darbības nodrošināšanai nāk no vairākiem avotiem. Pēdējos četrus 

gadus lielāko daļu finansējuma veidoja ieņēmumi par bezdarbnieku apmācību no Nodarbinātības 

valsis aģentūras. Būtisku finansējumu veido pašvaldības piešķirtie budžeta līdzekļi. Mazāko daļu 

veido iedzīvotāju un organizāciju maksas par kursiem un pakalpojumiem. ( skatīt 2.diagrammu ) 

 

 
2.diagramma Auces PIIC budžets no 2003.-2012.gadam 

 



Iedzīvotāju un organizāciju izglītības vajadzību apzināšana 

 

Sagatavojot Auces pilsētas MI attīstības plānu, paralēli tika veiktas divas Auces pilsētas iedzīvotāju 

anketēšanas, kurās tika apzinātas iedzīvotāju vēlmes un vajadzības. Kā aktuālākās apmācību programmas 

iedzīvotāji minējas datorzinību un valodu apmācības kursus. Arī bezdarbnieki pamatā izvēlās šīs 

programmas un praktiski nav izdevies īstenot citas šai mērķa grupai piedāvātās programmas. 

Pietiekama atsaucība ir bijusi projektiem, kas saistīti ar sociālo prasmju paaugstināšanu, taču ieguldīt 

savus līdzekļus šajās programmās novada iedzīvotāji nav gatavi zemo ienākumu dēļ. 

2012.gadā, veidojot Auces novada attīstības programmu, tika aptaujāti novada uzņēmēji. Kā vienu no 

bremzējošiem faktoriem novada uzņēmēji min savu darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanas 

iespēju nepietiekamību, it īpaši lauksaimnieki būtu ieinteresēti apmācīt savus darbiniekus ziemas periodā. 

Tās varētu būt dažādas apmācības, kursi, kas nepieciešami vairumam novada uzņēmēju. Apmācībām jābūt 

iepriekš sagatavotām, tās jāorganizē ziemas sezonā. Tāpat vajadzētu izmantot novada teritorijā esošo 

zinātnieku atziņas uzņēmējdarbības attīstības plānošanā (augkopības, lopkopības, koģenerācijas, vides 

saudzēšanas, mežsaimniecības u.c.). 

 

Izglītības piedāvājuma raksturojums 

 

Izglītības piedāvājums ir cieši saistīts ar 3 aspektiem. Pirmais - valsts, pašvaldības iestāžu, darba 

devēju, iedzīvotāju vajadzības, otrais — atbilstošu pedagogu un pārējo resursu pieejamība novadā, trešais- 

maksātspēja. 

Vislielākais piedāvājums ir saistībā ar NVA. Varam īstenot 14 neformālās izglītības programmas 

bezdarbniekiem un darba meklētājiem (ESF projekta Nr. 1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 

„Bezdarbnieku tin darba meklētāju apmācība Latvijā -2”). No tām reāli īstenojam 5 programmas, pārējām 

nav iespējams nokomplektēt grupas. 

Ar NVA sadarbojamies arī piedāvājot 7 mūžizglītības programmas nodarbinātām personām (ESF 

projekts Nr. 1DP//l.2.2.1.2/09/IPIA/MVA/001 „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām"). No 

tām esam īstenojuši vai arī īstenojam 5 programmas „Digitālo foto un attēlu apstrāde” (72 stundas), 

„Datorzinību pamati” (72 Stundas), „Angļu valoda bez priekšzināšanām” ( 80 stundas), „Angļu valoda ar 

priekšzināšanām” ( 80 stundas), „Vācu valoda bez priekšzināšanām” ( 80 stundas). Sajās grupās ir iesaistīti 

arī cilvēki bez NVA izsniegtajiem kuponiem.

Visvairāk īstenojam ar datorzinību un valodu apmācību. Kopā 10 gadu laikā datorzinības Auces PIIC 

mācījušies 781 cilvēks, bet valodas – 455. (skatīt 3.un 4. diagrammas). 

 
3.diagramma Auces PIIC īstenotas datorzinību programmas 
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4.diagramma Auces PIIC īstenotas valodu apmācību programmas 

 

2011 .gadā izstrādājām un uzsākām īstenot vairākas pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides programmas, kuras ir saskaņotas Izglītības un zinātnes ministrijā. Kā pirmās bija divas 

Auces PIIC ārštata pedagogu Gata Šeršņeva un Frida Sarceviča izstrādātās 36 stundu ( A ) 

programmas „Interneta iespējas mūsdienīgam mācību procesam ( ievadkurss un padziļinātā apguve)". 

Vispirms 2011. gada oktobrī programmas ievadkurss tika īstenots Auces vidusskolas 18 pedagogiem. 

No 2011.gada novembra līdz 2012.g. februārim sadarbībā ar biedrību „Cita skola" un SIA Baltijas 

Biroju Tehnoloģijas „virtuālajā klasē” programmu apguva 30 pedagogi no visas Latvijas. Šobrīd 

īstenojam pedagogu profesionālās pilnveides kvalifikācijas kursus ne tikai Auces novada izglītības 

iestādēs, bet arī citās Latvijas skolās, kopā 2012. gadā apmācot 108 pedagogus.  

Uz 1.01.2013. ar IZM ir saskaņotas 7 pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

programmas - 6 datorzinību jomā – „Interneta iespējas mūsdienīgam mācību procesam (ievadkurss un 

padziļināta apguve)”, „Interneta resursi izglītībā, Interneta sadarbības rīki mācību procesam”, 

„Digitālā satura veidošana un publicēšana internetā”, „Digitālo foto un attēlu apstrāde, prezentācija”, 

bet 1 programma - „Svētkiem, pasākumiem un ikdienai atbilstoša telpu noformēšana"- pēc novada 

pirmskolas izglītības iestāžu pieprasījuma. Šo programmu apguvuši 40 novada pirmsskolas un skolas 

pedagogi. 

Kopš 2009. gada Auces PIIC organizē profesionālās pilnveides kursus pedagogiem, uzaicinot citu 

izglītības iestāžu lektorus ar IZM saskaņotām apmācību programmām. Šādā veidā izglītoti 70 novada 

pedagogi. 

Izstrādājam programmas pēc iestāžu un organizāciju pieprasījuma, piem., vairākas programmas 

datorzinībās īstenotas pēc pirmskolas izglītības iestāžu un pēc sociālā dienesta pieprasījuma. 

Auces PIIC 10 gadu pastāvēšanas laikā bez datorzinību un valodu kursiem citos kursos vai 

semināros ir mācījušies 449 cilvēki ( skatīt 5.diagrammu ). 

 



 
 5.diagramma Pārējie kursi un semināri Auces PIIC no 2003.-2012.gadam 

 

Galvenās problēmas, organizējot pieaugušo izglītības aktivitātes Aucē, ir iedzīvotāju zemā 

maksātspēja un neregulārs NVA finansējums bezdarbnieku izglītības programmām, kuru iepriekš nav 

iespējams saplānot.  

  

Ka tiek sekmēta pieaugušo iesaiste izglītībā 

 

Sagatavojam un izplatītām informatīvus materiālus par Auces PIIC piedāvātajiem kursiem un 

semināriem, ievietojam publikācijas Dobeles rajona laikrakstā „Zemgale”
 
un pašvaldības mēnešrakstā 

„Auces Novada Vēstis” un Auces novada mājas lapā. Atklājot jauno mācību gadu, rīkojam 

informatīvu semināru iedzīvotājiem par piedāvātajām apmācību programmām un pakalpojumiem. 

Auces novada pašvaldība ir apstiprinājusi demokrātiskas cenas datorzinību un valodu kursiem. 

50% atlaide ir senioriem un invalīdiem. Pie zemās iedzīvotāju maksātspējas tas ir ļoti būtiski. 

Centra darbinieki rūpējas par patīkamu vidi un atmosfēru kursu apmeklētājiem un nepieciešamības 

gadījumā nodrošina individuālu pieeju un atbalstu kursantiem. Spriežot pēc veiktajām aptaujām Auces 

PIIC, apmeklētāji kopumā ir apmierināti ar kursu kvalitāti. 

 

Finanšu avotu izmantošanas un sadarbības pieredze. 

 

1. Sadarbībā ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību ( LPIA) integrācijas projekta „Jauniešu 

pilsoniskā līdzdalība integrācijas veicināšanai reģionos” ietvaros no 2004. gada marta līdz 

augustam semināri un citi izglītojoši pasākumi 20 Auces jauniešiem, bet no 2006.gada 

1.oktobra līdz 2007.gada 30.septembrim īstenojām  motivācijas programmas sociālās 

atstumtības riska grupām projektā „Vecāku no laukiem sociālā integrācija”. 

2. 2005. gada nogalē Auces PIIC no 17.09. 1.12.2005. tika realizēts Bērnu un ģimenes lietu 

ministrijas atbalstīts projekts „Mācīsimies būt labākie vecāki saviem bērniem”, kura ietvaros 

notika vecāku apmācība. Finansējums — Ls 1998,00, līdzfinansējums Ls 300,00 

3.  Sadarbībā ar Dobeles PIC sociālās rehabilitācijas programma “Es vēlos, es protu, es daru” 

Auces invalīdiem; 

1. Piedalījāmies Eiropas Mūžizglītības programmas GRUNDTV1G partnerības 2 gadu projektā 

"ePedagogy in Adult Education in Europe", Projekta dalībnieki no Latvijas (Auce un 

Jēkabpils), Kipras, Turcijas, Norvēģijas, Beļģijas, Zviedrijas. 

1. gads no 2006. gada 1. augusta līdz 2007. gada 31. jūlijam, finansējums Auces PIIC - 8137 

EUR. Partneru tikšanās Kiprā no 2006. gada 12. - 15. oktobrim, Beļģijā no 2007. gada 7.- 

11.februārim, Norvēģijā no 2007. gada 19. -22. aprīlim. 

2. gads no 2007. gada 1. oktobra līdz 2008. gada 31. jūlijam, finansējums 8300 EUR. Partneru 

tikšanās Latvijā ( arī Aucē ) no 2007. gada 11. -14. oktobrim, Turcijā no 2008. gada 5. - 8. 

martam, Zviedrijā no 2008. gada 7. -11. maijam. 



2. Dalība projektā „Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas 

teritorijā”. Projekta ietvaros Dobeles PIUAC un DeaBaltika vadībā koordinējām un 

organizējām 30 cilvēku apmācību 90 stundu Biznesa kursos 2009./2010. gada ziemā. 

 

Darbības izvērtēšana un labās prakses noteikšana. 

Auces PIIC ir laba pieredze sadarbībā ar sociālajiem partneriem ( NVO, NVA, LPIA, u.c.), 

īstenojot projektus, kas saistīti ar pieaugušo izglītību. 

Pateicoties piesaistītajiem līdzekļiem, pamatā no NVA par bezdarbnieku apmācību, Auces PIIC 

materiāli tehniskā bāze ir mūsdienu prasībām atbilstoša. Arī novada bezdarbnieki ir ieguvēji, jo doties 

ārpus novada uz mācībām citās iestādēs reti kurš varētu atļauties. Cenšamies radīt mājīgu vidi un 

atmosfēru, kas veicina zināšanu apguvi. Mazā centrā katram izglītojamajam veltam individuālu pieeju, 

īpaši uzsākot apmācību, kas īpaši svarīga cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni un pašapziņu. 

Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, īstenojam kursus, kas nepieciešami šo iestāžu darbiniekiem. 

Arī pašvaldībai tas ir izdevīgi, jo maksa par kursiem un ceļa izdevumi uz citām reģiona vai valsts 

izglītības iestādēm izmaksātu nesalīdzināmi dārgāk. Ja sākumā tās bija ar iestādēm un to vajadzībām 

saskaņotas apmācību programmas, kuras nebija saskaņotas IZM, tad tagad novada pedagogiem ir 

iespēja apgūt IZM saskaņotas Auces PIIC programmas. 

Apmācību programmu īstenošanā esam iesaistījuši vietējos mācībspēkus, kvalificētus 

pasniedzējus (datorzinībību, angļu un vācu valodu un interešu izglītības programmās). 

Dalība Grundtvig 2 mācību partnerības projektā „E-Pedagogy in adult Learning" (e- pedagoģija 

pieaugušo izglītībā) palīdzēja izprast e- pedagoģijas nozīmi un praktisko pielietojumu pieaugušo 

izglītībā, to kādā veidā pieaugušo skolotājam var palīdzēt IKT instrumenti. Projekta ietvaros PIIC 

pasniedzējiem bija iespēja apmeklēt vairākas Eiropas valstis un iegūt pieredzi kā mūsdienu 

informācijas tehnoloģijas var tikt pielietotas pieaugušo izglītībā. Kā rezultāts šim projektam ir jau 

minētās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. 

Auces PIIC iesaistās pašvaldības mūžizglītības politikas plānošanā un īstenošanā, piem., 

izstrādājot Auces pilsētas mūžizglītības attīstības plānu 2007.-2010.gadam un piedaloties Auces 

novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam, materiālu sagatavošanā par pieaugušo izglītošanas 

jautājumiem. 

Auces PIIC nodarbojamies ne tikai ar pieaugušo izglītošanu - divi pasniedzēji ir PIIC štata 

darbinieki un veic arī citas pašvaldībai svarīgas funkcijas - informācijas apstrādi un ievietošanu Auces 

mājas lapā, sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, veic pašvaldības iestāžu datortīklu apkalpošanu. 

Pasniedzēja ienākumi nav atkarīgi tikai no kursiem un to daudzuma. Tas ir ļoti svarīgi, jo vasaras 

sezonā maksas kursu grupas nav iespējams nokomplektēt. Arī NVA bezdarbnieku izglītošanas 

pasākumus organizē kampaņveidīgi - ir periodi, kad kursi bezdarbniekiem nav pat pusgada garumā. 

 

3. Ieteikumi 

 Pieaugušo izglītība šodien ir neatņemama mūžizglītības sastāvdaļa, tādēļ tā jāplāno ciešā 

sasaistē ar pašvaldības kopējo izglītības politiku, ņemot vērā pašvaldībā esošo izglītības 

nodrošinātāju tīklu, iedzīvotāju struktūru, pieejamās darba vietas, ģeogrāfisko novietojumu u.c. 

specifiskus faktorus; 

 Ja pašvaldībā ir vairāki pieaugušo izglītības īstenotāji, svarīga to koordinēta darbība, lai 

racionāli izmantotu resursus finanšu un intelektuālos, sasniedzot izvirzītos mērķus.  

 Reģiona līmenī jāuzlabo un jāveicina pieaugušo izglītības institūciju sadarbība, apgūstot ES 

finansējumu, izmantojot intelektuālo potenciālu, kā arī piedāvājot dažādām mērķa grupām 

aktuālas izglītošanās iespējas. 

 Svarīgi attīstīt pieaugušo izglītības satura piedāvājumu tālmācībā. Tas sevišķi noderīgi, 

pilnveidojot prasmes nodarbinātām personām. Jaunākās tālmācības metodes ļauj mazāk 

apdzīvotām vietām piesaistīt speciālistus no novadu centriem. Šādi risinājumi jāattīsta, lai 

izglītības pakalpojumi būtu maksimāli tuvu dzīves vietai. Auce veiksmīgi, izmantojot „virtuālo 

klasi” mācīja pedagogus no visas Latvijas. 

 Latvijā ir pilnīgi neskaidrs pieaugušo izglītotāja statuss. Pieaugušo izglītotājs, kas nestrādā 

skolā izglītības sistēmā pilnvērtīgi nav definēts.  



 Valsts līmenī jānodrošina iespējas tuvu dzīves vietai iegūt pamatskolas izglītību tiem 

jauniešiem, kas to nav savlaicīgi ieguvuši, kā arī apgūt nepieciešamās sociālās un darba 

prasmes. Šī cilvēku grupa ar zemu izglītību un maziem ieņēmumiem nav spējīga atražot 

normālus sabiedrības locekļus un problēmas palielinās ar katru paaudzi.  

 NVA vajadzētu pārskatīt mācību programmas sociālajām riska grupām, tās pietuvinot viņu 

reālajām spējām un vajadzībām. Ir ļoti neproduktīvi mācīt pēc vienas programmas dažāda 

izglītības līmeņa un vecuma bezdarbniekus. Sistēma, pēc kuras šobrīd tiek dalīti kuponi, nav 

līdz galam pārdomāta un, atrisinot vienu problēmu, rada citas. 

 Birokrātijas palielināšana līdzekļu piesaistē neformālo izglītības programmu īstenošanai, 

mērķu sasniegšanu vairāk bremzēs nekā veicinās. ( NVA 2012. gada nogalē sanāksmē 

izglītības iestādēm paziņoja, ka nākamajā iepirkumā varēs piedalīties tikai IZM licencētas 

neformālās izglītības programmas). 

 


