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1. Vispārējs situācijas raksturojums 

Daugavpils - multikulturāla, multietniska un multifunkcionāla pilsēta, 

pārrobežu ekonomiskās attīstības un pakalpojumu centrs. Tā ir otra lielākā Latvijas 

pilsēta, svarīgs ekonomiskais centrs Latgalē un ES Austrumu robeža. Daugavpils 

pilsēta atrodas izdevīgā ģeogrāfiskā stāvoklī – līdz Lietuvas robežai 25 km, līdz 

Baltkrievijas robežai – 35 km, attālums līdz Krievijas robežai 120 km. Pilsētu šķērso 

piecas dzelzceļa līnijas un daudzi autoceļi. Tas viss ļauj pilsētai attīstīties par 

nozīmīgu pārrobežu reģionu - rūpniecības, izglītības, kultūras, tirdzniecības centru un 

transporta mezglu. Daugavpils ir studentu pilsēta. To apliecina lielais jauniešu skaits 

un daudzveidīgais augstskolu spektrs. 

Daugavpils vēsturiski ir attīstījusies kā industriāla pilsēta, kas arī šodien 

nosaka sekojošu rūpniecības nozaru attīstību: gatavo metālizstrādājumu ražošana, 

dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana/remonts, pārtikas produktu un 

dzērienu ražošana u.c. 

 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem 2012. gada 

sākumā Daugavpilī dzīvoja 101 057 iedzīvotāji, kas ir par 1 813 (0,98%) mazāk nekā 

pirms gada, bet 2013. gada sakumā 100 036 iedzīvotāji. Daugavpilī ir 17,28% 

nepilsoņu. Daugavpils teritorijas kopējā platība ir 72 km
2
, kas ir trešā lielākā pilsētas 

teritorija Latvijā. Iedzīvotāju blīvums ir 1 403,6 iedzīvotāju uz 1 km
2
 un kam ir 

tendence samazināties. Saskaņā ar 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem, kad tika 

pārrēķināts pilsētas iedzīvotāju skaits, Daugavpilī pastāvīgo iedzīvotāji skaits bija 93 

588 cilvēki. 

2011.gada laikā bezdarba līmenis Daugavpilī saruka par 2,1 procenta 

punktiem un gada beigās bija 10,1%. Bezdarbnieku skaits gada beigās bija 5 510 

cilvēki, kas ir par 1 205 bezdarbniekiem mazāk nekā iepriekšējā gadā. Tomēr 

salīdzinot šos datus ar ekonomiskās lejupslīdes rādītājiem, bezdarba līmenis joprojām 

ir augsts, turklāt vērojama pieaugoša tendence. No reģistrēto bezdarbnieku kopskaita 

57,7% (3 178) bija sievietes un 42,3% vīrieši (2 332). 
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Bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis Daugavpilī (Nodarbinātības valsts 

aģentūras dati, 2012. gada sākumā). 

Nepietiekamā valsts valodas prasme traucē bezdarbnieku – cittautiešu 

konkurētspēju darba tirgū. Saskaņā ar spēkā esošo Valsts valodas likumu, valsts 

valodas prasme ir svarīgs nodarbinātības priekšnoteikums. Iedzīvotāji, kas neprot 

latviešu valodu, nespēj līdzvērtīgi  konkurēt darba tirgū. Apmēram 80% no 

Daugavpils Nodarbinātības valsts dienestā reģistrētajiem bezdarbniekiem ir cittautieši, 

liela daļa no viņiem nevar atgriezties darba tirgū nepietiekamas valsts valodas 

prasmes dēļ. Arī strādājošajiem ir nepietiekamas valsts valodas zināšanas.  

 

 

 

Daugavpils iedzīvotāju nacionālais sastāvs 01.01.2013. pēc PMLP datiem.  
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Pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes pieejamajiem datiem par 2010.gadu 

Daugavpils pilsētā reģistrētas 4 016 ekonomiski aktīvās statistikas vienības, no 

kurām 43,7% bija pašnodarbinātas personas, 43,3% - komercsabiedrības, 12,7 

individuālie komersanti un 0,3% - zemnieku saimniecības. Ekonomiski aktīvo 

statistikas vienību skaits, salīdzinot ar 2009.gadu,  palielinājās     par     75     

vienībām. Savukārt     lielākā     daļa     90,6%     jeb     3 640     vienības     bija 

mikrouzņēmumi ar vidējo nodarbināto skaitu līdz 9 cilvēkiem, 7,4% jeb 297 vienības 

bija mazie uzņēmumi, 1,6% (64 vienības) bija vidējie uzņēmumi, bet vismazākā daļa 

0,4% (15 vienības) bija lielie uzņēmumi. 

 

Lai veicinātu dialogu starp pašvaldību un uzņēmējiem un apspriestu pilsētas 

attīstību, Daugavpils pilsētas pašvaldības vadība vairakkārt tikās ar pilsētas 

uzņēmējiem. 2011.gada 22.-23.septembrī Daugavpilī pirmo reizi tika rīkots 

Starptautiskais investīciju forums ar mērķi parādīt Daugavpils priekšrocības, 

investīciju ieguldīšanas iespējas, pilsētas uzņēmēju darbību. 

Daugavpils pašvaldības budžetā ir izveidots Sabiedrisko organizāciju atbalsta 

fonds, kura līdzekļus saņem vairāk nekā 30 nacionālās kultūras biedrības savas 

darbības nodrošināšanai, kā arī publisko pasākumu organizēšanai un Eiropas 

Savienības projektu līdzfinansēšanai. 

2. Pārskats par pieaugušo izglītības organizāciju pašvaldībā 

2.1. Iestādes, kas nodarbojas ar pieaugušo izglītošanu Daugavpils pilsētā 

 

Daugavpils pašvaldībā nav atsevišķi izdalīts finansējums pieaugušo izglītošanai, bet 

funkcijas veic vairākas pašvaldības iestādes:  

• Sociālo lietu pārvalde  

• Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde 

• Latgales centrālā bibliotēka 

• Domes attīstības departaments, 

• Jaunatnes departaments, 

• Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs u.c. 
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Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde (VPIP) 

 

2011./2012. mācību gadā Daugavpils vispārizglītojošajās skolās mācījās 9 045 

skolēni un pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 4 524 bērni. Skolēnu skaitam 

Daugavpilī ir tendence samazināties, pēdējo piecu gadu laikā vidēji skolēnu skaits 

samazinājās par 5,9%, bet pēdējā gada laikā - par 5,4%. Pirmskolas izglītības iestāžu 

bērnu skaita pēdējā gada samazināšanas tendence ir   0,6%. Daugavpils pilsētas skolu 

absolventi turpina izglītoties, turklāt vairāk nekā 60% absolventu studē augstskolās. 

Samazinājās bērnu vecāku skaits, kuri aizbrauca uz ārzemēm - ja iepriekšējā gadā 647 

bērnu vecāki aizbrauca uz ārzemēm, tad pārskata gadā   - 528 jeb par 18,4% mazāk. 

2011.gadā Izglītības pārvaldē tika realizēti, turpināti, kā arī iesākti jauni 

Eiropas sociālā fonda projekti: 

• 2008.-2011.g. „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos” ar kopējo summu Ls 578 403, projekta gaitā 

mūsdienu mācību procesa nodrošināšanai tika paaugstināta pedagogu 

kompetence un prasmes; 

• 2010.-2011.g. ”Bezdarbnieku un darba meklētāju neformālās izglītības ieguve 

(modulārās apmācības) organizēšana” ar kopējo summu Ls 69 462, 

bezdarbniekiem bija iespēja apgūt latviešu, angļu un vācu valodas, kā arī 

datorzinības prasmes.  

• 2009.-2012.g.   „Pedagogu  konkurētspējas  veicināšana  izglītības  sistēmas  

optimizācijas apstākļos” ar kopējo summu Ls 865 097, projekta ietvaros tiek 

sniegts atbalsts pedagogu mobilitātei, pārkvalifikācijai un darbības kvalitātes 

novērtēšanas sistēmas pakāpeniskajai ieviešanai. Pārskata gadā tika apgūts 

finansējums vairāk kā 300 tūkst. Ls. 

 Pieaugušo izglītošana izglītības iestādēs ir viena no iespējām pedagogiem 

papildus nopelnīt, papildināt savas prasmes un dot iespēju pilsētas iedzīvotajiem 

saņemt kvalitatīvu pakalpojumu. Daugavpils skolas  piedalās SIF organizētajos 

projektu konkursos un 2012. gadā divās skolās – Daugavpils 3. un Daugavpils 10. 

vidusskolā tika organizēti bezmaksas kursi pieaugušajiem. Tiek veicināta arī 

starptautisko projektu realizēšana - GRUNDTVIG Mācību partnerības; 2010-1-CZ1-

GRU06-03945 4; European Cultures and Language Diversity – projekts „„Eiropas 
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kultūras un valodu dažādība”, kā arī LEONARDO DA VINCI Partnerības; 2010-1-

TR1-LEO04-15993 5 “Sadarbības uzlabošana starp profesionālajām izglītības 

iestādēm un pieaugušo izglītības centriem, pašvaldībām un nevalstiskajām 

organizācijām, lai īstenotu darba tirgus vajadzības”. 

 

2012. un 2013. gadā VPIP organizēja bezmaksas latviešu valodas kursus 

apmēram 1000 Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, kuru mācības finansēja Daugavpils 

Dome. Kursi tika organizēti vairākos posmos, jo pieteicās vairāk nekā 1000 mācīties 

gribētāju. Pirmie kursi tika rīkoti 2012. gada pavasarī, otrie – 2012. gada  rudenī. 

Kursu beidzēji saņēma apliecības par to, ka 100 stundu programmā pilnveidojuši 

valsts valodas prasmes atbilstošajā līmenī. Iedzīvotājiem ir liela interese par iespējam 

apgūt valsts valodu.  

2012. gada 11.decembrī PASS projekta ietvaros tika organizēts seminārs 29 

Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem „Vecāki kā skolotāji” 

par iespēju strādāt ar vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no 4 līdz 6 gadiem, lai 

attīstītu domāšanu un  mācītu svešvalodu ar netradicionālo  metožu palīdzību. 

Informāciju par projektu var  iegūt http://www.ta-parents.eu. 2013. gadā tika uzsākts 

mācību kurss vecākiem par bērnu attīstības, uzvedības un psihiskās veselības 

problēmām. 4 mēnešu laikā kursus apmeklēja apmēram 100 vecāku. 

 

Regulāri notiek informācijas apmaiņa ar valsts  uzņēmumu, pašvaldības 

iestāžu vadītājiem, lai veiksmīgi risinātu jautājumus par tālākizglītības iespējām 

pilsētā.  

 

Jaunatnes departaments 

Jaunatnes departaments, kurš nodibināts 2011. gadā, organizē jauniešiem vairākus 

izglītojošos pasākumus. Piemēram: 

• Konference „Jaunieši mūsu pilsētā” pilsētas svētku ietvaros; 

• Līderu skola; 

• Radošs konkurss „Daugavpils jauniešu acīm”; 

• Neformālās izglītības pasākums „Arodskolu izaicinājums”; 

• Jauniešu forums „Daugavpils jauniešu darbiekārtošanas un migrācijas 

problēmas” u.c. 
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Kopš 2012. gada 3. septembra Varšavas ielā 45 sācis darboties Jauniešu 

neformālās izglītības centrs, kas ir Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta 

struktūra. Jauniešu centra pamatideja ir radīt iespēju katram Daugavpils (un ne tikai) 

jaunietim iesaistīties jebkurā no pilsētā atrodamo jauniešu organizāciju darbībā 

neformālo izglītības programmu ietvaros. Pašvaldība apmaksā centra telpas, komunālos 

pakalpojumus un daļēji finansē arī izglītības programmas.  

 

Jaunatnes departamenta speciālisti sadarbībā ar Vispārējās un profesionālās 

izglītības pārvaldi strādā pie neformālās izglītības programmas “Jauniešu līderu 

apmācības” ieviešanas un realizācijas. 

 

Jaunatnes departaments vasaras brīvlaikā organizēja un koordinēja skolēnu 

grupas vecumā no 13 līdz 19 gadiem, piedāvājot iespēju strādāt mācību iestādēs, 

pašvaldību iestādēs un kapitālsabiedrībās. Tā bija laba dzīves skola skolēniem, jo rodas 

iespēja ne tikai nopelnīt naudu, bet arī iegūt pirmās iemaņas saskarsmē ar darba 

devējiem, darba kolektīviem un pieredzi dokumentu lietvedībā. 2011. gadā šāda iespēja 

tika dota 1 115 bērniem un jauniešiem. 

Sociālo lietu pārvalde 

Sociālo lietu pārvalde (SLP) 2011. gadā realizēja 58 sociālās un rehabilitācijas 

programmas ģimenēm ar bērniem, bāreņiem, invalīdiem, pensionāriem, un citiem 

klientiem, organizēja 5. Starptautisko labdarības festivālu “Laimīga ģimene”, kas bija 

veltīts daudzbērnu ģimenēm. Festivāla mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību 

sociālām problēmām, atbalstīt daudzbērnu ģimenes. 

Dažas no Daugavpils sociālo lietu pārvaldē realizētajām programmām: 

• motivācijas programma jauniešiem ar zemām pamatprasmēm;  

Programmā tiek apmācīti tie jaunieši, kuri nāk no bērnunamiem. Ar viņiem 

darbojas sociālais pedagogs, apmācot noformēt nepieciešamos dokumentus, 

meklēt darbu, kārtot ikdienas sadzīves problēmas. 

•  rehabilitācijas programma personām ar īpašām vajadzībām; 

Sociālo lietu pārvalde veiksmīgi sadarbojas ar NVA. Neformālās izglītības 

programmās tiek apmācīti sociālo lietu pārvaldes klienti, kuri pēc mācībām 
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atgriežas un strādā vai iziet praksi SLP.  

• sociālās atstumtības riska grupu motivācijas programma.  

Programmas uzdevumi ir  motivēt sociālās atstumtības riska grupas atgriezties 

darba tirgū un sniegt pamatzināšanas un prasmes, kas motivētu atgriezties 

sabiedriskajā dzīvē un darba tirgū: sevis un savas vides sakārtošanā. Programmas 

īstenošanai ir piesaistīti šādi speciālisti: jurists, sociālie darbinieki, medicīnas 

darbinieki, kultūras darbinieki, psihologs un dažādu institūciju speciālisti. 

Daugavpils domes attīstības departaments 

Lai pilnveidotu darbinieku zināšanas un paaugstinātu to kvalifikāciju, arī 

2011. gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības personālam tika piedāvāti dažādi 

profesionāli izglītojošie semināri, kursi un konferences. Daugavpils pilsētas domes 44 

darbinieki piedalījās 14 maksas un 60 bezmaksas kursos un semināros, kā arī 14 

konferencēs. 

 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs 

Mākslas centrs tika atklāts tikai 2013. gada aprīlī, bet jau ir notikušas vairākas 

meistarklases gleznošanā, akvareļu mācībā. Iedzīvotājiem jāmaksā tikai par 

materiāliem, telpas, pasniedzējus apmaksā – pašvaldība, bet netiek norādīts, ka tā ir 

pieaugušo izglītības apmaksa. 

 

Pieaugušajiem tā ir iespēja papildināt savas zināšanas pie profesionāliem augstas 

klases  pasniedzējiem. 2013 gadā vēl ir paredzētas sekojošas meistarklases: 

 māksliniece Silva Veronika Linarte - gleznošana (augustā); 

 mākslinieks Jānis Spalviņš - akvareļi (oktorbī); 

 mākslinieks Dilvins Smits (Lielbritānija) – tekstils. 

 

Citas organizācijas, kuru pakalpojumi izmantojami pieaugušo izglītošanai bez 

maksas 

 

Sadarbībā ar VA „Kultūras informācijas sistēmas” un SIA „Lattelecom” LCB 

piedalījās akcijā „Bibliotēka dodas pie lasītāja”, kuras laikā Daugavpils cilvēkiem ar 
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ierobežotām sociālās aktivitātes iespējām tika dota iespēja piedalīties apmācību 

programmā, apgūt datora un interneta lietošanas pamatprasmes. Jau otro gadu LCB 

turpina bibliotēkas lietotāju - senioru bezmaksas datoru apmācību 

 

Izmantojot Lattelecom projektu „Pieslēdzies, Latvija!” ar pašvaldību un skolu 

atbalstu tiek apmācīti seniori no 50 gadu vecuma bezmaksas datorkursos. 2013. gadā 

gandrīz 170 Daugavpils un novada iedzīvotāji pieteikušies bezmaksas datorzinību 

apguvei, kas vairāk nekā 2 reizes pārsniedz 2012. gada projekta dalībnieku skaitu, kad 

tika apmācīti vairāk nekā 70 cilvēki. Pieslēdzies, Latvija! apmācības latviešu un 

krievu valodas plūsmās un tām pieteikties aicināts pieteikties ikviens interesents no 50 

gadu vecuma. 

 

2.2. Vēsturiskais pārskats par pieaugušo izglītības īstenošanu 

1994. gada 15. maijā tika izveidota Daugavpils pilsētas Jaunatnes skola, kurā 

gan jaunieši, gan pieaugušie varēja saņemt kvalitatīvu pieaugušo izglītību. Jaunatnes 

skola darbojās līdz 2009. gada nogalei, kad mēģināja pāriet uz pašfinansējumu. Līdz 

tam skolu pamatā finansēja pašvaldība.  

 Daugavpils  pilsētas  Pieaugušo   izglītības  centrs  (PIC)  ir  Daugavpils  

pilsētas  Domes  dibināta  iestāde, kas  darbojas  pie  Skolu  valdes  saskaņā  ar  Skolu  

valdes  apstiprinātu  pagaidu  nolikumu.  Lēmums  par  Daugavpils  PIC  dibināšanu  

tika  pieņemts  Daugavpils  Domes  sēdē  1996. gada  21. martā,  taču  oficiāli  centrs  

savu  darbību  uzsāka  1997. gada  17. novembrī.   Kopš 1998. gada  rudens  PIC  

atradās  Daugavpilī, Mihoelsa  ielā  47. Pieaugušo izglītības centru vadīja Ināra 

Krūtkrāmele. PIC  galvenais  uzdevums  ir  pieaugušo  izglītības  aktivizēšana  

saskaņā  ar  Daugavpils  pilsētas  un rajona   attīstības  stratēģiju. 

 

Centra   galvenais  mērķis: Sekmēt  pieaugušo  izglītības   politikas  īstenošanu  

un stratēģijas  izstrādi  Daugavpils pilsētā. Centra  uzdevumi ir koordinēt  kopumā  

pieaugušo  izglītības   procesu   pilsētā, kā arī apkopot  un  regulāri   atjaunot  

informāciju  par   pieaugušo  izglītības   iespējām  reģionā, Latvijā  un  ārzemēs. 

 

Ar 2012.gada 1.martu Izglītības pārvalde reorganizēta par Vispārējās un 

profesionālās izglītības pārvaldi, pamatojoties uz 2012.gada 9.februāra Daugavpils 
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pilsētas domes lēmumu Nr.54. Reorganizācijas rezultātā  tika izveidota Profesionālās, 

interešu un pieaugušo izglītības nodaļa, kuras priekštecis bija Pieaugušo izglītības 

centrs, kas nodarbojas ar pieaugušo mūžizglītības jautājumu un projektu īstenošanu.  

Nodaļu vada Nodaļas vadītājs, tās  darbību nodrošina izglītības metodiķis pieaugušo 

izglītības jautājumos un pedagogs –   karjeras konsultants. 

 

 Nodaļa nodrošina atbalstu projektu sagatavošanā gan mācību centriem, gan 

izglītības iestādēm, organizē apmācības kursus pilsētas iedzīvotājiem. Tiek apkopota 

informācija par pieaugušo izglītības iespējām pilsētā vienotā datu bāzē, kā arī tika 

nodrošinātas iespējas apmeklēt latviešu valodas kursus pieaugušajiem, ko finansēja 

Daugavpils pilsētas pašvaldība.  

 

 Izglītības metodiķe piedalās arī  pieaugušo neformālās izglītības un interešu 

izglītības programmu licencēšanā. Licencējot mācību programmas pašvaldībā esam 

saskārušies ar neprofesionāliem pasniedzējiem. Komercstruktūras zina kā pasniegt 

savu amatu, bet nezina kā strādāt ar pieaugušo auditoriju, kā sastādīt mācību 

programmu.  

 Sadarbībā ar mācību centriem, profesionālajām skolām un augstskolām tiek 

plānots izveidot kopīgu informatīvo bukletu par pieaugušo izglītības iespējām 

Daugavpilī un izplatīt iedzīvotājiem. Tiek veicināta sadarbība starp valsts, 

pašvaldības, NVO un komercstruktūrām. Piemēram. Lai valsts iestādē – PMLP - 

iegūtu Latvijas pilsonību, iedzīvotāji vēlas uzlabot savas valsts valodas zināšanas. 

Pašvaldība aicina komercstruktūras  - mācību centrus- organizēt latviešu valodas 

kursus. Lai uzlabotu valodu zināšanas  sarunvalodā, nevalstiskais sektors, projekta 

ietvaros, organizē latviešu sarunvalodas pulciņus, kuros iedzīvotājiem reizi nedēļā ir 

iespēja sarunāties valsts valodā pedagoga klātbūtnē. Tādējādi pašvaldība (izglītības 

metodiķis) veicina vairāku iestāžu savstarpējo sadarbību. 

 

 Uzsākta sadarbība ar Daugavpils Universitāti, lai izpētītu pieaugušo izglītības 

iespējas, iedzīvotāju un darba devēja kursu pieprasījumu, kvalitāti Daugavpils pilsētā.  

Tas savukārt veicinātu iedzīvotāju iespēju iekļauties darba tirgū. Tiktu apzinātas darba 

devēja vēlmes savu esošo vai topošo darbinieku pārkvalifikācijā, moderno tehnoloģiju 

apgūšanā, IT tehnoloģijās, valodas zināšanas, kā arī sekmētu starpnozaru un 
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perspektīvo analīzi .Problēma, ka pirmspensijas vecuma iedzīvotāji nespēj darba 

tirgū konkurēt ar jaunākiem darbiniekiem. Nodrošināt neaizsargātajiem iedzīvotāju 

slāņiem (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, maznodrošinātie, jaunās māmiņas utt) iespēju 

bez maksas vai ar atvieglotiem noteikumiem apgūt viņiem nepieciešamās neformālās 

izglītības iespējas.  

 

2.3. Informācijas kanāli 

 Daugavpils sabiedrību vislabāk informēt par izglītības jautājumiem 

vietējos masu medijos, jo informācija tiek izplatīta gan latviešu, gan krievu valodā. 

Daugavpilī ir 2 televīzijas – Daugavpils Domes un Dautkom TV. Vairāki laikraksti, 

kuri tiek izdoti krievu valodā: Daugavpils pilsētas un novada avīze “Latgales 

laiks” (iznāk latviešu un krievu valodā), avīze “Сейчас” (iznāk  krievu valodā), 

avīze „Динабург вести” (iznāk  krievu valodā), avīze “Миллион” (iznāk  krievu 

valodā), žurnāls “КАПИТАЛ Регион” (iznāk  krievu valodā), avīze “Наша 

газета” (iznāk  krievu valodā), kā arī vietējās radiostacijas - radio “Alise plus” (FM-

101,6), radio “SWH +” (FM-107,2), radio “Авторадио” (FM-99,4). Interneta 

portāli: http://www.by-time.lv/, http://www.d-fakti.lv/ , http://www.grani.lv/ , 

http://www.gorod.lv/ , http://www.dinaburg.eu/ , http://www.nasha.lv/ , 

http://www.dvinsk.lv .  

 

 Protams, mācību centri izdod informatīvos bukletus, kuros ir informācija 

par kursu iespējam. Ļoti efektīva metode ir skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu 

bērnu vecāku informēšana par kursiem vai nodarbībām. Bez maksas informāciju var 

atrast Daugavpils pilsētas domes Informācijas birojā. Daugavpils iedzīvotāji 

2011.gadā Domes informācijas birojā griezās aptuveni ar 17 854 jautājumiem, gan 

personiski - mēnesī vidēji 1168 apmeklētāji. 

3. Ieteikumi 

 Sadarbojoties ar darba devējiem un profesionālajām skolām, censties organizēt 

jauniešiem tādas prakses vietas, lai perspektīvā uzņēmēji tos varētu pieņemt 

darbā un tādējādi pakāpeniski veicinātu vecās paaudzes nomaiņu darbā. 

http://www.by-time.lv/
http://www.dinaburg.eu/
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 Sadarboties ar NVA, lai nodrošinātu elastīgu bezdarbnieku apmācību. Lai 

pašvaldības darba devēju pieprasījums sakristu ar NVA apmācību 

programmām nākamajā periodā.  

 Pašvaldībām veicināt informācijas apmaiņu starp institūcijām, kuras 

nodarbojas ar mūžizglītības jautājumiem. Aktivizējot zinātnes atklājumu 

ieviešanu  uzņēmējdarbībā un to popularizēt iedzīvotāju, īpaši skolēnu vidū. 

 Veicinot pašvaldības iestāžu savstarpējo sadarbību, organizēt pieaugušo 

izglītotāju apmācības, lai apgūtu jaunas neformālās izglītības apmācības 

metodes un veidotu radošu, novatorisku vidi neformālai pieaugušo izglītībai. 

 Aktīvāk iesaistīt darba devējus savu darbinieku izglītošanā, lai attīstītu gan 

darbā nepieciešamās, gan arī plašākas prasmes. 

 Regulāri uzlabot pieaugušo izglītotāju personāla kvalitāti (kursi, semināri utt). 

 Izskaidrot brīvprātīgā darba nozīmi. 

 Motivēt vecāka gadagājuma pieaugušos (pirmspensijas, pensijas vecuma 

cilvēkus) iesaistīties  izglītības procesos. Gan mācīt citus (var izmantot 

pensijas vecuma pedagogus), gan pašiem mācīties. 

 Pašvaldības sociālajiem dienestiem pievērst uzmanību un organizēt apmācības 

jaunajām (arī vientuļajām) māmiņām, pilngadīgiem bērnunama bērniem, lai 

adaptētos dzīvē 

 Risinātu izglītošanās vajadzības personām ar invaliditāti. 

 Veidot valstī saprotamu un vienotu pieaugušo izglītības sistēmu. Izskaidrot ar 

mūžizglītību saistītos jēdzienus. 

 Analizēt citu valstu pieredzi (piemēram, Somijas) un racionāli izmantot ES 

fondu līdzekļus. 

 Sadarbības tīkls, regulāra informācijas apmaiņa reģionos vismaz vienu reiz 

gadā, jo katrs kaut ko dara, bet pieredzes apmaiņa Latvijas mērogā vai pat 

reģiona mērogā nenotiek visu līmeņu izglītības institūcijām. 


