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Talsu novada pašvaldības pieredze  

pieaugušo izglītošanā 

Mūsdienās zināšanas strauji noveco, sadzīvē ienākot jaunām tehnoloģijām 
un metodēm. Darba tirgū konkurēt spējīgi ir tie, kuri pārvalda jaunāko 
informāciju, tur klāt aktīvi sekojot līdz savas nozares jauninājumiem. Šī laikmeta 
jaunievedums ir arī apstāklis, ka cilvēks vairs neizvēlas profesiju visam mūžam. 
Ir skaidrs, ka roku darbu aizstājot ar dažādām tehnoloģijām, pēkšņi kāds no 
pieprasītiem amatiem vairs nav konkurētspējīgs un vajadzīgs. Vēl pagājušā 
gadsimta beigās viena amata šāds domāšanas veids nebija pieņemams un 
cilvēkos izraisīja stresu. Šodien tā ir ikdiena- kā rāda pētījumi, pastāv sakarība 
starp iegūto izglītības līmeni un ieņēmumiem, kā arī spēju un vēlmi turpināt 
izglītoties neformālā veidā.  Sekojoši, jo cilvēkam zemāks izglītības līmenis, 
mazāks atalgojums un mazākas iespējas tālāk izglītoties. Šādi cilvēki bieži nespēj 
iekļauties darba tirgū, un nespēj arī patstāvīgi pārkvalificēties vai celt 
kompetenču līmeni.  

Talsu novadā Pieaugušo izglītības centrs ir vienīgā pašvaldības iestāde, 
kas darbojas pieaugušo izglītības jomā. Centra rīcībā ir divi kabineti, 4 
labiekārtotas mācību telpas, dalībnieku skaitam līdz 40 cilvēku, kā arī zāle, kas 
spēj uzņemt  200 interesentus. Centrā darbojas viens cilvēks- vadītājs. No 
pašvaldības budžeta tiek segtas telpu uzturēšanas izmaksas, vadītāja atalgojums 
un kancelejas preces. Centra uzdevums- nodrošināt pieaugušo izglītības 
piedāvājumu novadā, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, arī lauku teritorijās. 

 
Situācijas apskats Talsu novada pašvaldībā 

Talsu novads ir piektais lielākais novads Latvijā un pēc platības un aizņem 
13% no Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas. Pavisam novadā 34 264 
iedzīvotāju, no tiem Talsu pilsētā 11129 (46% novada iedzīvotāju), (CSP dati uz 
01.01.2011) 

Ar ES Mūžizglītības  
programmas atbalstu 
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Kā vēsta oficiālā statistika, Talsu novadā pēdējo desmit gadu laikā 
iedzīvotāju skaits  samazinājies par 7%. Tomēr, apskatot pēdējos gados novada 
skolās reģistrēto skolēnu skaitu, vērojamas citas attiecības:  

2010 -  3896 
2011 - 3629 
2012 - 3318  

Divu gadu laikā skolēnu skaits samazinājies par 15%! 

Tā kā pašreiz finansējums PI aktivitātēm pieejams tikai, realizējot 
atsevišķus projektus, piedāvājums ir saraustīts, neskaidrs, nestrukturēts. 
Beidzoties projektam, netiek nodrošināta ilgtspēja aktivitāšu turpināšanai, jo nav 
atbilstoša finansējuma. Arī kuponu vai vaučeru sistēma programmas 
„Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros sevi nav attaisnojusi, 
pirmkārt, nepietiekamā finansējuma dēļ- lielākā daļa iedzīvotāju, kas izjūt 
nepieciešamību celt kompetenču līmeni, labākajā gadījumā ir tikai dzirdējuši, ka 
ir bijusi iespēja saņemt šādu kuponu.  

Jāatzīmē, ka tieši nodarbinātie ir mērķa grupa, kas ir motivēta attīstīties. 
Salīdzinot ar citu Eiropas valstu darba ņēmēju kompetencēm, Latvijā šis līmenis 
ir ļoti zems. Par to liecina iekšzemes kopprodukts uz vienu cilvēku. 
Bezdarbniekiem nepieciešams celt kompetenču līmeni, bet lielai daļai apmācību 
dalībnieku nav pietiekošas motivācijas, vai ieinteresētības vispār. Rezultātā ir 
skaidrs, ka  finansējums daļēji ticis izlietots nelietderīgi.  

Liela daļa iedzīvotāju uzaugusi apstākļos, kur tika veicināta atkarības 
sajūta no lēmējvaras. Rezultātā radies iedzīvotāju slānis, kas spēj veikt konkrētu 
darba uzdevumu, bet nespēj rast risinājumus dzīves kvalitātes uzlabošanai pats. 
Savukārt esošo uzņēmēju kompetences samērā kritiski vērtē ārvalstu 
uzņēmēji, nelabprāt veidojot sadarbību. Nespēja nodrošināt pietiekamu piegāžu 
apjomu un nespēja kooperēties, zīmolu neesamība, pieredzes trūkums 
starptautisku projektu attīstīšanā, starptautiskās biznesa vides nepārzināšana, 
specifisku zināšanu trūkums (visbiežāk- organizāciju vadība)- biežāk sastopamie 
neveiksmju cēloņi.  
 

Problēmu rada apstāklis, ka uzņēmēji bieži vien nesaprot savu 
neveiksmju cēloni. Tikai zaudējot un meklējot cēloņus, rodas izpratne par 
zināšanu nepietiekamību. Ieguldījums uzņēmēju  apmācībā varētu nest vislielāko 
ieguldījumu tautsaimniecībā, radot arī jaunas darba vietas. 

Līdz ar to pašreiz radusies situācija, kur PI piedāvātāji spiesti piedalīties 
NVA rīkotajos iepirkumos, lai nodrošinātu kaut kādu piedāvājumu vispār. Mērķa 
grupa ļoti šaura,- bezdarbnieki. Savukārt iepirkumos uzvar lētākais piedāvājums, 
kur mācību spēki ir ar zemu kvalifikāciju , tātad, arī kvalitāti.  

Galvenās uzņēmējdarbības nozares Talsu novadā: kokapstrāde, 
graudu pārstrāde, alkoholisko dzērienu ražošana, rūpniecības preču tirdzniecība, 
kokmateriālu tirdzniecība, piena pārstrāde, pārtikas tirdzniecība ( ēdināšanas 
uzņēmumi), kurināmais, celtniecība. 



 

Nodarbināto apmācību iespējas Talsu pašvaldībā 

Neformālo apmācību piedāvājums pašvaldības teritorijā ir iedzīvotājiem 
neskaidrs, neviennozīmīgs. 

Bez Talsu novada Pieaugušo izglītības centra apmācības piedāvā arī 
privātais sektors. Šādas tiesības ir arī vispārizglītojošajām skolām, taču nav 
zināma informācija par šādu darbības pieredzi. Informāciju nav iespējams 
apkopot- privātās struktūras, kuras iesaistās nozares darbībā, neatskaitās par 
savu piedāvājumu un nesniedz pārskatus, jo visur saskata konkurenci. Katrs 
„spēlētājs” individuāli apzina nevis iedzīvotāju vajadzības, bet vēlmes, uz kurām 
cenšas nopelnīt.  

Tur klāt, kvalitāte bieži vien ir apšaubāma- netiek vērtēta ne pasniedzēju 
kvalifikācija, ne apmācību saturs. Visbiežāk tās ir psiholoģiska rakstura 
apmācības un valodu kursi. Specifiskas nozaru apmācības piedāvā atsevišķas  
valsts iestādes, taču arī šis piedāvājums netiek savstarpēji saskaņots, pārklājas  
un bieži vien sasniedz ļoti šauru klausītāju loku.    

 

Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs- 

Talsu novada domes izglītības atbalsta iestāde, kas koordinē / organizē 
pieaugušo izglītības aktivitātes Talsu novadā.  

Mērķis: Vienotas, mērķtiecīgas pieaugušo izglītības piedāvājuma 
stratēģijas īstenošana Talsu novadā, nodrošinot iedzīvotājiem neformālās 
izglītības pieejamību, tai skaitā arī izpratnes veidošanu par inovāciju, zinātnes un 
jauno tehnoloģiju lomu teritorijas un uzņēmējdarbības attīstībā. 

PIC dibināšanas gads ir 1996, centrs dibināts kā Talsu rajona izglītības 
pārvaldes nodaļa. Sākotnēji PIC darbības pamatideja balstīta nepieciešamībā 
koordinēt PI piedāvājumu rajonā tā, lai tas būtu saprotams un pieejams rajona 
iedzīvotājiem. Pamatā pienākumos tika noteikta informācijas vākšana, 
apkopošana un sniegšana pēc pieprasījuma ne tikai visu veidu izglītības jomās 
Latvijā un pasaulē, bet arī tūrismā. 2000. gadā Izglītības un zinātnes ministrija 
izsniedz Talsu rajona PIC izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, tiek 
apstiprināts nolikums un PIC tiek reģistrēts kā patstāvīga rajona padomes 
iestāde, kuras darbības mērķis ir veicināt nepārtrauktās tālākizglītības sistēmas 
veidošanos rajona teritorijā.  

Aktīvākā sadarbība izveidojas ar APA (Akadēmisko programmu 
aģentūru), PIC iesistās Grundtvig, Leonardo da Vinči un Socrates projektos 
(pašmācība, pieredzes apmaiņa), kā arī LPIA (Talsu rajona PIC ir Latvijas 
Pieaugušo izglītības apvienības biedrs) piedāvātajos sadarbības projektos. 

 Šobrīd PIC ir Talsu novada domes PI atbalsta iestāde, kuras funkcijās 
ietilpst maksas un bezmaksas mācību kursu organizēšana novadā, sadarbības 
veidošana ar pagastu pārstāvjiem - PI koordinācijas tīkla uzturēšana novadā, kā 
arī darbs dažādu līmeņu projektos. 2011.gada februārī PIC parakstījis sadarbības 
līgumu ar Latvijas Tehnoloģisko centru- PI centrs sniedz konsultācijas par 



 

iespējām iesaisties starptautiskā inovāciju datu bāzē – Eiropas Biznesa atbalsta 
tīklā. Sākot ar 2012.gada jūliju TN PIC ir arī Kurzemes reģiona sadarbības 
partneris starptautiskā uzņēmējdarbības atbalsta programmā. 

Ar 2011. gada 1.aprīli PIC izvietots Valdemāra ielā 17a, kur PIC rīcībā ir 
divi kabineti un mācību zāle, ar kopējo platību 90 m2. PIC ir arī nomas līgums 
līdz 2020. gadam par trīs apmācību telpu izmantošanu Kareivju ielā 7, pirmajā 
korpusā. 

 

TN PIC iedzīvotājiem piedāvā: 

 Maksas kursus 

 NVA Mūžizglītības programma nodarbinātām personām 

 Atsevišķi ES fondu projekti. Kā pēdējie:  

No 2011.gada sadarbība ar  Latvijas Tehnoloģisko centru- sadarbības līgums 
par informācijas apmaiņu EEN projekta ietvaros (inovāciju datu bāze, 
tehnoloģiju meklēšana, starptautiska biznesa partneru meklēšana). 2012.gadā 
pieredzes apmaiņas un kontaktu dibināšanas semināri Somijā, Zviedrijā un 
Igaunijā, 2013.gada maijā semināri Ukrainā un Baltkrievijā.  

No 2012.gada jūlija sadarbība ar  Kurzemes plānošanas reģiona 
administrāciju- sadarbības līgums par biznesa konsultantu tīkla izveidi 
(starptautiska biznesa partneru meklēšana). 2012.gadā pieredzes apmaiņas un 
kontaktu dibināšanas semināri Somijā, Zviedrijā un Igaunijā, 2013.gadā 
individuālas uzņēmēju vizītes partnervalstīs konkrētu biznesa projektu 
realizācijai  

2012.gadā Leader projekta ietvaros iegādāta mobilā datorklase ar 18 
portatīvajiem datoriem 

2013. gadā noslēdzies Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts 
„Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību” 

Projekta ietvaros tika labiekārtotas apmācību telpas un realizētas apmācības 
uzņēmējdarbībā 75 dalībniekiem, kopā 324 stundas. Apmācības nodrošināja 
augstas klases profesionāļi- gan augstskolu mācībspēki, gan biznesa konsultanti 
ar daudzu gadu pieredzi, gan praktizējoši mūsu un ārvalstu uzņēmēji.  



 

 

Jau ir zināmi pirmie rezultāti- izveidojušās vairākas jaunas kompānijas, savukārt 
daļa apmācību dalībnieku sapratuši, ka pašreiz vēlas turpināt strādāt algotu 
darbu, labāk izprotot darba devēja vajadzības un intereses. 

 

Kā veiksmes stāsts jāmin arī esošo uzņēmēju ļoti pozitīvās atsauksmes. Lai gan 
apmācības noritēja katru sestdienu, pa sešām stundām, uzņēmēji izteica nožēlu 
par apmācību beigšanos un vēlmi piedalīties citās, ja tādas tiks plānotas. 

 

Lielu interesi iedzīvotājos izraisīja apaļā galda diskusijas un noslēguma 
konference. Kā sadalīt sapelnīto pašvaldībā, lai vieta, kurā mēs dzīvotu, ar laiku 
nekļūtu tikai par vēsturisku centru? Kas nepieciešams, lai nākotnē par Talsiem 
varētu teikt: jā, šeit ir droša un radoša vide, iespējas izglītoties, labas darba un 
biznesa veidošanas iespējas?- tēmas, par kurām tika diskutēts.  



 

 

Pirmajā apaļā galda diskusijā Valsts, pašvaldība un uzņēmējs: kā plānot attīstību 
kopīgi piedalījās Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdētājs, Jānis Endziņš, Tirdzniecības un rūpniecības  kameras vadītājs, 
Kristaps Klauss, biedrības "Latvijas Kokrūpniecības federācija" izpilddirektors, 
kā arī vietējie uzņēmēji un domes deputāti. 

 

Otrā diskusija bija veltīta mājražotājiem. Ko vēlas mājražotājs- vai tiešām 
mājražotāju kooperācijas iespēju apgrūtina latviešu nevēlēšanās sadarboties? 
Mājražotāji uzskata, ka likumdevēju nostāja nav atbilstoša reālajām 
vajadzībām…. Nozares pārstāvji saskaras ar diskrimināciju un ir apdraudēta 



 

latviskā identitāte? Būtiskākie secinājumi- nepieciešama mazo ražotāju 
kooperācija un pašvaldības līdzdalība tirdzniecības iespēju paplašināšanā. 

Vienoti attīstībai: uzņēmējdarbība, pašvaldība, zinātne- noslēguma atvērtās 
konferences moto. Kā ieslēgt biznesa domāšanu? Kas pirmais- zināšanas vai 
finansējums? Vai vēlmes un vajadzības ir viens un tas pats?  Komforts vai 
ekonomiskā attīstība: kā izvēlēties prioritātes? Par šiem jautājumiem diskutēja: 
Daniels Pavļuts, Ekonomikas ministrs, Edmunds Demiters, Saeimas deputāts no 
Talsiem , Armands Grickus, RTU Liepājas zinātniskā centra vadītājs, 
inženierzinātņu doktors , Arnis Sauka, Ventspils augstskolas mācību prorektors, 
Juris Balodis, Latvijas Tehnoloģiskais centrs,  Salvis Roga, Ventspils Augsto 
tehnoloģiju centrs, Kristians Godiņš,Kurzemes plānošanas reģiona 
administrācijas vadītājs, vietējo un citu novadu uzņēmēji un deputāti. 

Secinājumi  

Lai sabiedrība spētu attīstīties, tai vispirms nepieciešams sniegt aktuālāko 
informāciju par esošajiem resursiem (piemēram, lauksaimniecība izmantojamo 
zemju pielietojumu un atbilstību pieprasītu augu kultivēšanai; informēt par 
pasaules jaunākajām tendencēm kokapstrādes jomā, u.c.), jāmāca darboties 
projektos, organizēt aktivitātes, tai skaitā biznesa. Tā kā iedzīvotājiem sagādā 
grūtības pieņemt citu valstu pieredzi, domāšanas veidu un vērtību sistēmu 
(piemēram, kas ir nauda?; nevēlēšanās iesaistīties apmācībā, jo nav zudusi 
asociācija ar padomju laika skolu sistēmu) , vēl aizvien aktuāla ir arī patērētāju 
domāšana. Cilvēki ir pasīvi, baidās atklāti kritizēt, izteikties, uzņemties atbildību, 
atšķirties no pūļa. Tāpat  vērojama neizpratne un nespēja pieņemt  inovatīvu 
domāšanu un jaunievedumus (aizspriedumi pret atjaunojamo energoresursu 
ieviešanu), līdzīgi, kā pret citu tautu kultūras tradīcijām (piemēram, NVO sektora 
aktivitātes vai bērnu audzināšanas principi  Skandināvijas valstīs). Aizspriedumi 
skar arī izglītojamo vecuma posmus- parasti pensionāri baidās pieteikties, jo 
uzskata sevi par veciem, vai invalīdi, cilvēki ar disleksijas traucējumiem, ar citām 
mācīšanās  grūtībām vispārējā izglītības sistēmā.  

Panākt sabiedrības ekonomisko atveseļošanos iespējams, tikai atbalstot 
visu līmeņu iedzīvotājus. Šim nolūkam nepieciešami ievērojami finansu resursi, 
kuri pašvaldībās ienāk nodokļu formā. Šī brīža situācijā šī finansējuma visiem 
nepietiek. Tādēļ kā horizontālā prioritāte tiek izvirzīta uzņēmējdarbības 
attīstība- iedzīvotāju motivēšana iesaistīties uzņēmējdarbībā, nepieciešamo 
zināšanu un  konsultāciju sniegšana esošajiem uzņēmējiem, strādājošo 
kompetenču celšana un dialoga veicināšana ar likumdošanas un uzraudzības 
institūcijām.  

Problēmas kvalifikācijas paaugstināšanā un pārkvalifikācijā ir arī mazos 
un vidējos uzņēmumos (MVU) nodarbinātajiem, jo bieži darba devējs nav 
ieinteresēts un finansiāli spējīgs ieguldīt līdzekļus darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšanā. Ekonomiskās izaugsmes veicināšanai specifisks zināšanu 
piedāvājums nepieciešams arī uzņēmējiem. 

Pieaugušo izglītības mērķa grupa ir proporcionāli vislielākā, attiecībā pret 
formālo izglītību. Tie ir iedzīvotāji, kas ir aktīvi nodarbinātie, ģimeņu apgādnieki, 



 

kas pamata izglītību jau apguvuši, bieži vien, ļoti sen. Šai grupai visvairāk 
nepieciešamas kvalifikācijas celšanas vai pārkvalificēšanās iespējas patreizējā 
ekonomiskajā situācijā. 

Nepieciešams saprotams neformālās izglītības piedāvājums ar 
vienlīdzīgiem kvalitātes un satura kritērijiem visā Latvijas teritorijā, struktūra  
aktuālo zināšanu pārnesei un sadarbības tīklojumu veidošanai, motivācijas un 
atbalsta programmas uzņēmējiem, vietējo resursu, vajadzību un vēlmju 
izzināšana- attīstības priekšnoteikums pašvaldībās.  Šī pieprasījuma 
apmierināšanā jāiesaista visi līmeņi, kā valsts institūciju, tā zinātnisko un 
pašvaldību. Iedzīvotājiem jārada sapratne un pārliecība par viņu pašu spējām 
atrast savu vietu ekonomikā, būt produktīviem. Savukārt apkārtējos jārada 
izpratne un atbalsts šo drosmīgo cilvēku ieguldījumam  un atbildībai.  Apmācībās 
jāiesaista visu vecuma posmu un grupu pārstāvji, taču prioritāte- nodarbinātie, 
kā arī tās jānodrošina tuvu dzīves vietai.  

 

Ieteikumi 

 IZM atbilstoša struktūrvienība koordinē vienotu, saprotamu PI 
pārvaldības struktūru un finanšu sadali.   

 LPIA veic pētījumus par darba tirgus aktualitātēm, koordinē kvalitātes 
uzlabošanas projektus, jaunu metožu aprobāciju, jaunu, aktuālu  
programmu izveidi,  uztur PI tīkla datu bāzes un sadarbības tīklus , 
pieredzes apmaiņas, organizē augsta līmeņa konferences. Nepieciešama 
arī pasniedzēju kvalifikācijas celšana, kā arī  citu valstu pieredzes analīze 

 Plānošanas reģionu administrācijas koordinē: 

- Sadarbību augstāko, profesionālo un pieaugušo izglītības iestāžu 
vidū, organizējot tikšanās, informācijas apmaiņu un piedāvājuma datu 
bāzes; 

- Mūsdienīga satura saprotams, strukturēts, elastīgs piedāvājums 
,kuru pamatprasības nav jāapstiprina- tās ir vienotas, pieejamas, 
modulārās programmas, sākot ar vienkāršākajām pamatkompetenču 
apguves programmām (izmantojot jau esošās, piemēram, 
svešvalodās), beidzot ar augstskolu un profesionālajām programmām 
( jābūt vienotām, saprotamām prasībām un skaidrojumam, ko apgūs 
students, iestājoties attiecīgajā programmā);  

- projektus uzņēmējdarbības attīstībai- gan sadarbības datu bāzes un 
tīklojumus, gan dažāda līmeņa konsultācijas (kooperatīvu veidošana, 
likumdošanas izmaiņas, sociālais bizness, tehnoloģiju apguve, utt.). 

 Pašvaldības nosaka vietējo PICu darbību, pakāpeniski  virzoties uz 
kopēju attīstības modeli visā teritorijā- PICi kā PI apmācību un 
uzņēmējdarbības atbalsta centri 

 



 

 Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centri: 

o sadarbojas ar visas Latvijas dažāda mēroga uzņēmējdarbības 
atbalsta organizācijām un kompetenču centriem  

o piedalās atbilstošu datu bāžu izveidē un uzturēšanā  

o sadarbojas ar uzņēmējdarbības atbalsta struktūrām pašvaldībā- 
NVO sektoru, nākotnes projektus koncentrējot maksimāli tuvu vai 
plānojot vienās telpās 

o veic ne tikai apmācību, bet realizē arī konsultācijas 
uzņēmējdarbībā un sociālās līdzdalības veicināšanā 

o izmanto augstskolu, profesionālo  un starptautisko vieslektoru 
piedāvājumu moduļu veidā-  iedzīvotāju kvalitatīvas pilnveides 
nodrošināšanai pēc pieprasījuma 

o neformālo/ interešu programmu apmācību iepirkumus no SIA- 
(vai izskata šo programmu kvalitāti) vietējās pašvaldībās 

o koordinē visu PI piedāvājumu pašvaldībās, arī pagastos- 
vispārizglītojošo skolu, brīvā laika pavadīšanas centru, NVO, SIA 
u.c..  

o apkopo informāciju, rezultātā šis piedāvājums veidojas 
iedzīvotājiem saprotams, iespējams gan iedzīvotājus informēt par 
aktualitātēm, gan veikt statistikas analīzi un vajadzību pētījumus 

o realizē mācību kursus pedagogiem, t.sk. pedagogu sagatavošana 
pieaugušo mērķa grupas apmācīšanas vajadzībām  

o Vispārizglītojošās skolas piedāvā audzēkņu vecākiem apgūt 
atbilstošo mācību spēku kompetencē esošās programmas – 
svešvalodas un vidējās izglītības apguvi tiem, kam tas 
nepieciešams.  

 

 

Inga Sokolova,  

Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja 


