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Atruna 

Šo projektu atbalsta Eiropas Komisijas – Erasmus + KA2 programma. Šajā publikācijā ietvertā 

informācija un uzskati pilnībā pieder autoriem un ne vienmēr atspoguļo oficiālo Eiropas Savienības 

viedokli. Ne Eiropas Savienības iestādes vai institūcijas, ne arī kāds cits, kas darbojas to vārdā, nevar tikt 

saukts pie atbildības par šajos materiālos publicētās informācijas izmantošanu. 
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Kopsavilkums 

 

Dobeles novada pašvaldības Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra darbības 

apraksts kā  labā prakse pieaugušo izglītībā Latvijā tika izstrādāts kā viens no Erasmus Plus 

stratēģiskās partnerības projekta “Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību” (MSAE) rezultātiem. 

Projekts tiek īstenots laikā no 2020. līdz 2022. gadam. 

Vietējās pašvaldības ir vistuvākā atbalsta iestāde vietējiem iedzīvotājiem, kuras cieši sadarbojas 

ar vietējiem pieaugušo izglītības nodrošinātājiem. Tas nosaka pašvaldību īpašo lomu pieaugušo 

izglītībā.  

Mērķtiecīga pieaugušo izglītības politika, pieaugušo izglītības programmu piedāvājums, to 

kvalitāte un mācību lietderība vislielākajā mērā ir atkarīga no pieaugušo pedagogu profesionālās 

kompetences un deputātu izpratnes par pieaugušo izglītības būtību un uzdevumiem. 

Šajā ziņojumā sniegts pārskats par Dobeles novada pašvaldības Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta centra darbību. Labās prakses ziņojumus sagatavo visi projekta 

partneri, kas ļauj mācīties arī no Lietuvas, Igaunijas un Itālijas labās prakses piemēriem. 

Šis ziņojums ir izklāstīts vairākās nodaļās. Pirmās nodaļas raksturo mērķa grupas un labās prakses 

saturu, darbā  izmantotās metodes un nepieciešamos resursus. 

Turpmākajās nodaļās aplūkotas grūtības un šķēršļi, ar ko nākas satapties ikdienas darbā, 

komunikācijas metodes ar sabiedrību, kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāj, kas raksturo centra 

darbību. 

Pēdējās nodaļās aprakstīti pašvaldības galvenie ieguvumi no pieaugušo izglītības īstenošanas, 

pieaugušo izglītības ilgtspējības nosacījumi, attīstības iespējas un ieteikumi šīs labās prakses 

pārņemšanai. 

Labās prakses īstenotājs 
Dobeles novada pašvaldība 

Labās prakses pamatojums  
Dobeles novada kopējā platība ir 889,79 km2,  iedzīvotāju skaits -  22 980.  
Dobeles pieaugušo izglītības un informācijas centrs dibināts 1996.gadā ar Dobeles rajona 
pašvaldības atbalstu. Pēc teritoriālās reformas, 2009.gada oktobrī iestāde mainīja nosaukumu  – 
tagad - Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (Dobeles PIUAC). 
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra  galvenais darbības mērķis ir 
veicināt cilvēkresursu attīstību un nodrošināt uzņēmējdarbības atbalstu Dobeles novada sociāli 
ekonomiskai izaugsmei. Prakse novadā liecina, ka mērķtiecīga PIUAC darbība nodrošina augstāku 
to izglītības ieguvēju procentu, kuri izglītošanos saista ar savu profesionālo darbību.  
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Pieaugušo mērķgrupas, kuras tiek iesaistītas aktivitātēs 
Izglītojamo mērķgrupu kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs pieaugušo izglītībā ir atkarīgs no 

novada iedzīvotāju demogrāfiskā sastāva, ekonomiskās struktūras, sociālās situācijas un 

tendencēm, kas determinē pieprasījuma apjomu un specifiku. Galvenās izglītojamo mērķgrupas 

Dobeles PIUAC ir: pašvaldības darbinieki, mazie uzņēmēji un amatnieki, dažādas sociālā riska 

grupas, darba meklētāji un bezdarbnieki. 

Labās prakses saturs (kas tiek darīts, notiek?) 
Dobeles PIUAC pamatfunkcijas ir pieaugušo apmācība, informācijas nodrošināšana un 

konsultācijas uzņēmējdarbībā, projektu izstrāde, īstenošana un konsultāciju sniegšana 

cilvēkresursu attīstībā uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības jomā.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lai sasniegtu darbības mērķi, centrs ir  nodefinējis vairākus uzdevumus: 

1. Pilnveidot Pieaugušo izglītības mācību programmu kvalitāti un nodrošināt to pieejamību.  
a. Pieaugušo izglītības mācību programmu satura un kvalitātes pilnveide.  Izstrādāt  

un realizēt jaunas  mācību programmas:   profesionālās kompetences  un  pamata 
prasmju pilnveidei (informācijas tehnoloģiju un digitālās prasmes, svešvalodu 
prasmes, finanšu pratības utt.), pilnveidot profesionālās tālākizglītības un 
profesionālās pilnveides programmu piedāvājumu, pilnveidot un aktualizēt 
neformālās un interešu  izglītības programmu piedāvājumu, aktualizēt 
ekonomisko apmācību programmu datu bāzi; 

b. Pieaugušo izglītības informācijas pieejamības nodrošināšana. Organizēt 

informatīvos pasākumus (informatīvās dienas, seminārus, konferences, izstādes, 

sanāksmes, mājas lapas utt.) iedzīvotājiem par izglītības iegūšanas iespējām, 

noorganizēt e-prasmju informatīvo kampaņu Dobeles novadā;  
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2. Veicināt cilvēkresursu attīstību.  

a. Kvalificēta darba spēka sagatavošana atbilstoši darba tirgus prasībām  Dobeles 

novada pašvaldībai. (Dobeles novada izglītības iestāžu darbinieku un  Dobeles 

novada Izglītības pārvaldes metodisko apvienību vadītāju apmācība IT rīku 

pielietošanā, Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku apmācība, 

Dobeles novada iestāžu darbinieku apmācība saistībā ar izmaiņām MK 

noteikumos, Dobeles novada Sociālā dienesta vadības un speciālistu, Bāriņtiesas 

speciālistu, Kultūras un sporta pārvaldes darbinieku un Dobeles novada vadības 

un speciālistu apmācība aktuālos jautājumos, Dobeles novada pašvaldības un tās 

iestāžu darbinieku apmācība darba drošībā un ugunsdrošībā);  

b. Neformālās un interešu izglītības programmu realizācija iedzīvotājiem Dobeles 

novada pagastos. Interešu izglītības programmu  realizācija 10 Dobeles novada 

pagastos;  

c. Mācību programmas realizācija mājražotājiem produkcijas noieta paplašināšanai. 

(9 dienu mācību programmas realizēšana 3 galvenajos priekšmetos, lai veicinātu 

radīt jaunus produktus un pakalpojumus , kuri varētu rast  noietu jaunos tirgos, 

jaunu prasmju un zināšanu ieguve radošās darbnīcās, konsultantu (mentoru) 

atbalsts mājražotājiem, mācību un pieredzes apmaiņas  vizītes Latvijas , Lietuvas 

un Baltkrievijas  mājražotājiem)  

d. Projektu izstrāde un realizācija;  

e. Komersantu konkurētspējas veicināšana Dobeles novadā; 

3. Stiprināt Dobeles PIUAC kapacitāti. 

a. PIUAC pakalpojumu atpazīstamības veicināšana;  

b. PIUAC darbinieku profesionālā pilnveide;  

c. Infrastruktūras materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 

Dobeles PIUAC piedāvā dažādu valodu (latviešu, angļu, krievu, vācu, spāņu) līmeņu un datoru 

programmu kursus, kā arī piedāvā tikpat plašu interešu semināru un mācību ciklu klāstu dažādās 

tēmās un nozarēs, piemēram, kursi, kuri ir saistīti ar vecāku un bērnu attiecībām, audzināšanu, 

bērniņa gaidīšanu topošajiem vecākiem.  

Dobeles PIUAC ir atvēris radošo darbnīcu: “Open LAB”, kura pieejama ne tikai mazajiem 
uzņēmējiem, bet arī skolēniem un pedagogiem, lai veicinātu kompetenču izglītību un spēju skolās 
profesionālāk organizēt mācības ” Dizains un tehnoloģijas”.   Darbnīcā var apgūt prasmes un 
zināšanas strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām: 3D printeri, LED printeri, lāzergravieri, ploteri un 
citiem instrumentiem, kuri paver jaunas iespējas koka, metāla, plastikas un papīra izstrādājumu 
izgatavošanā un to vizuālajā apstrādē.  

2020. gadā tika izstrādāti aktuāli uzņēmējdarbības atbalsta kursi novada amatniekiem un 
mājražotājiem – dažādu interneta tirdzniecības platformu praktiska apgūšana.  

Dobeles PIUAC aktīvi piedalās Dobeles novada attīstības stratēģijas 2018-2022 izstrādē, Zemgales 
plānošanas reģiona Attīstības programmas izstrādē 2021-2027. gadam (Izglītības un 
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uzņēmējdarbības darba grupās).   2021. gada 1. februāri pabeigts darbs pie  projekta "Zaļā 
lauksaimniecība  bez robežām", tā  mērķis ir  paaugstināt  vietējo mazo lauksaimniecības 
produktu ražotāju darbības kapacitāti.  

Dobeles PIUAC piedalās dažādu projektu īstenošanā. Piem.   Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas projektos “Amatniecība kā tūrisma produkts, bez robežām”  
un “Amatniecība kā palīgs  maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai”, ar 
mērķi paaugstināt tūrisma nozarē strādājošo kapacitāti un amatniecības attīstību novada 
attālākajos pagastos. 

Centrs ir izstrādājis uzņēmējdarbības starta semināru ciklu jauniešiem uzņēmējdarbības 

uzsākšanā, kopradījuši idejas uzņēmējdarbībai. Semināru gaitā jaunieši tika iepazīstināti ar 

efektīviem uzņēmējdarbības modeļiem un apguva datorgrafikas pamata zināšanas un prasmes.  

Īpaši daudzveidīgu tematiku kursus, centrs ir izstrādājis sieviešu auditorijai. Ir realizēti labsajūtas 

un skaistumkopšanas kursi: pareizas kosmētikas lietošana un ģērbšanās stila izjūtas, aromātisko 

eļļu darbības izzināšana, gaidot saulgriežus, ziedu vainagu pīšana, sapņu ķērāju un cigun praktiska 

apgūšana. 

Labās prakses organizēšana , izmantotās metodes 
Dobeles PIUAC darbība balstās uz Dobeles novada attīstības programmu 2014. – 2020.gadam. Tajā 

noteikti galvenie rīcības virzieni: 

 Veicināt tālākizglītības iespējas strādājošajiem konkurētspējas uzlabošanai darba 
tirgū; 

 Organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus ar mērķi paaugstināt produkcijas/ 
pakalpojuma noietu/eksportu; 

 Veicināt izglītības satura sasaisti ar darba tirgus vajadzībām; 

 Atbalstīt vietējo uzņēmēju sadarbību un iniciatīvu; 

 Atbalstīt vietējās ražotāju produkcijas popularizēšanu un realizēšanas iespējas. 
Dobeles PIUAC piedāvā mācību kursus pieaugušajiem biežāk pieprasītajās izglītības jomās: 

valodu, IT, uzņēmējdarbības. Papildus tam tiek sagatavotas un īstenotas izglītības programmas 

pēc klientu pieprasījuma. PIUAC piedāvā arī e-apmācību, ir pieejamas 2 izglītības programmas 

tālmācībā. 2020.gada pandēmijas apstākļos centrs uzsācis aktīvi īstenot attālinātās mācības. 

Viens no pieaugušo mācīšanās priekšnoteikumiem ir labas datorprasmes. Tādēļ PIUAC līdz ar IT 

kursiem piedāvā iegūt Eiropas datorprasmju sertifikātu (ECDL), veicot prasmju testēšanu.  

Lai noteiktu izglītības vajadzības, PIUAC darbinieki dodas uz pārrunām pie uzņēmējiem, kā arī veic 

uzņēmēju aptaujas. Aptaujājot novada uzņēmējus ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk, noskaidroti 

veidi, kā uzņēmēji risina speciālistu trūkuma problēmu. Lielākā daļa (53%) meklē speciālistus 

darba tirgū. 28% uzņēmumu paši apmāca savus darbiniekus, bet 14% darbinieku apmācībā 

sadarbojas ar izglītības iestādēm.  

Līdz ar izglītības programmām, kas tiek īstenotas kursu veidā, Dobeles PIUAC piedāvā novada 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem  izglītojošus pasākumus:  

http://www.latlit.eu/
http://www.latlit.eu/
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 Informatīvie semināri saistībā ar likumdošanas un nodokļu izmaiņām; 

 Diskusijas / iedvesmas stāsti ar Latvijā pazīstamām personībām 
(H.Burkovskis; R.Ķīlis; J.Žagars; I.Jurkāne u.c.); 

 Praktiskās apmācības amatniekiem un citiem interesentiem (CorelDraw u.c.); 

 Uzņēmēju tīklošanās pasākumi; 

 Diskusijas ar nozaru uzņēmumiem. 
Lai veicinātu augstāku pieaugušo iesaisti izglītībā, PIUC regulāri sniedz informāciju par izglītības 

iespējām savā mājas lapā, sociālajos tīklos, kā arī piedāvā pierakstīties uz jaunumu saņemšanu.  

Labās prakses īstenošanai nepieciešamie resursi (finansiālie, 
cilvēkresursi u.c. ) 
Dobeles PIUAC patstāvīgā darbā strādā 7 darbinieki: centra direktore, apmācību speciāliste, 

datortīklu administrators, uzņēmējdarbības konsultante, informācijas speciāliste, lietvede, un 

projektu asistente. Lektori tiek piesaistīti kā ārštata personāls konkrētā pasākuma īstenošanai. 

Centram ir savas telpas ar mācību auditorijām un datorklasi. PIUAC darbības finansēšanas avoti 

atspoguļoti shēmā.  

 

Pieaugušo

izglītības

programmas

Valsts

Finansē 
atsevišķas

programmas

Pašvaldība

Finansē 
uzturēšanas   
izdevumus

un savu 
pasūtījumu

Investīciju

Fondi

Finansē 
atsevišķas 

programmas

Darba devēji

Finansē 
atsevišķos

gadījumos

Paši

Izglītojamie

Daļēji vai 

pilnā apjomā 
apmaksā savu 

izglītību 
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Grūtības (šķēršļi) labās prakses īstenošanai 
Šķēršļi labās prakses īstenošanai pieaugušo izglītībā iedalāmi ekonomiskos, sociālos, politiskos un 

psiholoģiskos.  

Ekonomiskie Sociālie un politiskie Psiholoģiskie 

1)Bezdarba problēma, 

augsts bezdarbnieku 

īpatsvars, īpaši laukos. 

1)Iedzīvotāju ierobežotās 

finansiālās nespējas 

apmaksāt savu 

pārkvalifikāciju, 

tālākizglītību un interešu 

izglītību. 

1) Motivācijas trūkums 

sevis pilnveidošanai un 

konkurētspējas 

kapacitātes 

paaugstināšanai darba 

tirgum vai 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai. 

2)Iedzīvotāju ekonomiskā 

pasivitāte un 

uzņēmējdarbības attīstības 

lēnie tempi. 

2)Valsts nodokļu politika, 

nesekmē darba devēju 

ieinteresētību investēt 

līdzekļus darbinieku 

tālākizglītībā.  

  

2) Psiholoģiskā 

nesagatavotība 

mainīgajam darba tirgus 

pieprasījumam un 

pārkvalifikācijas 

nepieciešamībai. 

3) Nestabilitāte darba tirgū 

un tā ierobežotība. 

3) Pieaugušo izglītības 

programmām pieejamā 

valsts finansējuma 

atbilstība empīriskajai 

praksei. 

 

4)Ierobežots iekšējais tirgus, 

importa dominante.  

5) Pašvaldību finansiālā 

kapacitāte. 

 

 

Labās prakses īstenošanas īpašie nosacījumi 
1. Centra darbība tiek plānota atbilstoši novada cilvēkresursu un ekonomikas attīstībai. PIUAC 
elastīgi seko pieprasījumam, piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas un aktīvi darbojas 
finanšu piesaistes jomā dažādos projektos.  
2. Uzņēmējdarbības atbalsts ir būtiska centra darbības sfēra, jo izglītošana ir viens no nedaudzajiem 
normatīvajos aktos atļautajiem instrumentiem, kā pašvaldībai sekmēt uzņēmējdarbību savā teritorijā. 
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Labās prakses kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji 
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā pēdējo trīs gadu laikā mācījušies 

aptuveni 3660 cilvēku, apgūstot zināšanas dažādās neformālās izglītības programmās, kursos, 

semināros un nodarbībās. Pēdējo trīs gadu laikā 96% mācības uzsākušo ir tās pabeiguši. No savas 

darbības sākuma Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centrs ir nodrošinājis vairāk 

kā 50 000 mācību kontaktstundas, un interese un pieprasījums mācīties nav mazinājies.  

Dobeles PIUAC speciālisti 2019.gadā izstrādāja un realizēja 16 neformālās izglītības programmas, 

no kurām 3 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas. 10 neformālās 

izglītības programmas tika pilnveidotas. 

2020.gadā kopā īstenoti kursi un semināri 1858 dalībniekiem (apmēram 12% no ekonomiski 

aktīvo iedzīvotāju skaita) 21868 cilvēkstundu apjomā.  

Apmācību dalībnieku skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu nav būtiski mainījies, kas liecina, ka 

novada iedzīvotāji saglabā vēlmi mācīties un pilnveidot savas zināšanas. Viņu interese bijusi gan 

par interešu un profesionālās pilnveides semināriem, gan par ilgstošākām apmācībām. 

Pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem tika organizēti profesionālās pilnveides un 

konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kuros tika iesaistīti 257 dalībnieki 3071 cilvēkstundu 

apjomā, tai skaitā 96 novada izglītības iestāžu darbinieki 1548 cilvēkstundu apjomā.  

2019. gadā pastiprinātu interesi par profesionālās pilnveides pasākumiem izrādījuši dažādu 

topošo un esošo uzņēmumu darbinieki. Apmācībās piedalījās 882 dalībnieki 4651 cilvēkstundu 

apjomā.  

Dažādus neformālos un interešu izglītības kursus apmeklējuši 497 dalībnieki 4622 cilvēkstundu 

apjomā. 

Dobeles novada iedzīvotājiem tikai dota iespēja iesaistīties dažādās apmācībās, kuras tika 

finansētas no dažādu projektu līdzekļiem. Apmācībās piedalījās 103 dalībnieki 2220 cilvēkstundu 

apjomā. 

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tika organizēti bezdarbnieku un darba meklētāju 

konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kuros tika iesaistīti 70 dalībnieki, no kuriem 

apmācības beidza 61 dalībnieks 7340 cilvēkstundu apjomā. 

Sadarbībā ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru tika organizēta strādājošo apmācība, kurā tika 

apmācīti 8 dalībnieki 272 cilvēkstundu apjomā. 

2019.gadā tika īstenotas apmācības novada pagasta teritorijās, tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai, 

kurās piedalījās 196 novada iedzīvotāji, kopskaitā 840 cilvēkstundu apjomā. 
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Savā pastāvēšanas laikā PIUC ir īstenojis vairāk kā 50 starptautiskos projektus. Projektos 

izveidojusies sadarbība ar 60 Latvijas un ārvalstu partneriem.  

Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs 2018.gadā par nozīmīgu 

ieguldījumu izglītības procesa attīstībā ieguva Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo 

neformālās izglītības balvu Saules laiva.  

 

Komunikācija ar sabiedrību 
PIUAC saziņai ar sabiedrību izmanto vairākus komunikācijas kanālus: interneta mājas lapas - 

PIUAC, Dobeles novada pašvaldības, Dobele Dara, sociālo tīklu Facebook.com, laikrakstu 

„Zemgale” un informatīvo displeju. 

Iestādes mājas lapā pic.dobele.lv regulāri tiek aktualizēta informācija par izglītības iespējām, 

uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem (konsultācijām, informatīviem un izglītojošiem 

pasākumiem), internetā pieejamo resursu sniegtajām iespējām, iestādes projektu aktivitātēm, 

pieejamiem finanšu resursiem (fondiem, programmām). PIUAC mājas lapas pic.dobele.lv unikālo 

apmeklētāju skaits 2019.gadā bija 21 836. 

PIUAC turpina attīstīt Dobeles novada mājražotāju, amatnieku un zemnieku uzņēmējdarbības 

veicināšanas kustību “Dobele dara”, t.sk., aktualizējot informāciju interneta mājas lapā 

dobeledara.lv. Mājas lapa ir viens no galvenajiem instrumentiem Dobeles novada zīmola 

komunikācijas stratēģijā, kas veicina Dobeles novada atpazīstamību Latvijas mērogā, tāpēc 

2019.gadā tā tika pilnībā atjaunota, saskaņā ar zīmola “Dobele dara” vadlīnijām. 2019.gadā 

dobeledara.lv unikālo apmeklētāju skaits bija 16 860. 

PIUAC facebook.com konta mērķis ir piesaistīt jaunus klientus un jaunus sekotājus FB profilam. 

FB ir kā papildus ziņu kanāls, kas nodrošina iespēju ātri paziņot par jauniem PIUAC 
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piedāvājumiem, notikumiem, kā arī sniegt publiskas vai privātas atbildes konta sekotājiem. 

Facebook.com profila sekotāju skaits katru gadu pieaug. 2019.gadā tie bija 775 cilvēki. 

Desmito reizi Dobeles PIUAC, sadarbībā ar Dobeles novada Centrālo bibliotēku un pagastu 

bibliotēkām, piedalījās Digitālās nedēļas 2019 (25.marts – 29.martam) pasākumu organizēšanā. 

Kampaņas pasākumu apskatītie temati bija: datos balstīta sabiedrība, digitālās prasmes nākotnes 

profesijām, drošība un pārliecība digitālajā vidē, kritiskā domāšana un mediju pratība. 

Apmeklējot sabiedrisko ēku, kur atrodas PIUAC, ikkatrs apmeklētājs var iepazīties ar vizuālo 

reklāmu, kas redzama informatīvajā displejā. Reklāmu par piedāvātajiem 

pakalpojumiem/produktiem/pasākumiem informatīvajā displejā var ievietot jebkurš uzņēmums 

vai iestāde, iepriekš sazinoties un iesniedzot failu informācijas speciālistam. 

Pašvaldību galvenie ieguvumi no labās prakses īstenošanas 
PIUAC ir izstrādājis rīcības plānu cilvēkresursu un uzņēmējdarbības attīstības jomā, kurā galvenās 
prioritātes ir:  

1. kvalificēta darba spēka sagatavošana atbilstoši darba tirgus prasībām; 
2. uzņēmējdarbības vides veicināšana un dažādošana lauku teritorijā; 
3. vadības un apmācības procesu optimizēšana, izmantojot e-vidi. 

Kā labas prakses piemēru pieaugušo izglītības organizēšanā novadā var akcentēt: 
1. nepalielinot resursus, bet pareizi organizējot piedāvājumu, izdevies ievērojami paplašināt 

klientu auditoriju; 
2. katru gadu nosakot atbilstošas prioritātes, izdevies aptvert tās mērķgrupas, kurām 

izglītības piedāvājums ir visvairāk nepieciešams; 
3. izdevies izveidot labu piedāvājumu un ilgstošu savstarpēju sadarbību ar uzņēmējiem, kuri 

uzticas PIUAC, atbilstoši novērtējot konkrētā brīža vajadzības; 
4. pašvaldības iestādes pilnībā izmanto PIUAC piedāvājumu; 
5. izmantojot interneta tehnoloģijas nodrošināta laba komunikācija ar sabiedrību. 

Izglītība pašvaldību darbinieku profesionālai attīstībai tiek organizēta galvenokārt centralizēti un 
tam ir vairāki pozitīvi aspekti: 

• ekonomiskais  - mācību izmaksas tiek samazinātas vismaz 2-3 reizes, neņemot vērā laika 
un transporta izmaksas; 

• kvalitatīvais - apmācību process tiek plānots mērķtiecīgi, izejot no pašvaldības attīstības 
vajadzībām un konkrētu nepieciešamo zināšanu un prasmju formulējuma. 

Pieaugušo izglītības, kā sabiedriskā pakalpojuma attīstība, darbs perspektīvai ir noteicošs faktors. 

Ja agrāk šim pakalpojumam bija vairāk reaģējošs nevis proaktīvs raksturs, tad šodien Dobeles 

novadā tas jau ir plānveida darbs. 

Labās prakses ilgtspējas nosacījumi un attīstības iespējas 
Pamatojoties Dobeles novada Attīstības programmā 2014.-2020. gadam un Dobeles novada 

ilgtspējīgas attīstība stratēģijā 2013.-2030. gadam, Dobeles PIUAC ilgtspējīgas darbības stratēģija 

ietver plašas novada cilvēkresursu izglītošanas un attīstības iespējas: 
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 veicināt iedzīvotāju informācijas tehnoloģiju zināšanu un prasmju pieaugumu; 

 veicināt mūžizglītības pieejamību novada lauku teritorijā, sadarbībā ar NVO veidot 

iniciatīvu grupas pagastos; 

 paaugstināt Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra 

kapacitāti, veicot izpēti par iespējam izbūvēt ēkas 4. stāvu vai citām alternatīvām, lai 

nodrošinātu papildus aprīkotas un pieejamas telpas pieaugušo un uzņēmējdarbības 

aktivitāšu organizēšanai; 

 attīstīt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kuru mērķa grupa ir ģimenes, 

kurās dzīvo personas ar invaliditāti; 

 veicināt tālākizglītības iespējas strādājošajiem; 

 organizēt mazo uzņēmēju apmācības sava biznesa īstenošanā; 

 veicināt izglītības satura sasaisti ar darba tirgus vajadzībām, nodrošināt karjeras 

ievirzes konsultācijas un seminārus jauniešiem (pēc iespējas agrākā vecumā). 

Ieteikumi labās prakses pārņemšanai 
Dobeles novada labo praksi var pārņemt citas pašvaldības ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu. Tam 

nepieciešams pašvaldības lēmums par pieaugušo izglītības centra izveidi, skaidri definēti centra 

darbības uzdevumi  un centra darbībai nepieciešamā finansējuma iekļaušana pašvaldības 

budžetā. i 

 

i Aprakstam izmantoti Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Gunāra Kurloviča un Dobeles PIUAC 

direktores Brigitas Tivčas prezentāciju materiāli, kā arī Dobeles PIUAC apmācību speciālistes Gintas Vendeles - 

Rengas un Dobeles PIUAC informācijas speciālistes Evijas Kalniņas sniegtā informācija. 

                                                             


