
1 

 

 

 

 

„Eiropas  programmas  īstenošana pieaugušo izglītības jomā” 
Granta lēmuma numurs 2012-3753/001-001  

Balvu novada pašvaldības pieredze pieaugušo 
izglītošanā 
Labās prakses piemērs 
 
Maruta Castrova 
Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu  
attīstības centra vadītāja 
 
 
VISPĀRĒJS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS:  
 

Balvu novada pašvaldība-  “Ziemeļlatgales vārti”, Balvi ir 
Ziemeļlatgales centrs. 
Tā ir unikāla 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).  
Novads robežojas ar Gulbenes, Rugāju, Baltinavas, 
Viļakas, Kārsavas, Lubānas, Rēzeknes, Madonas un 
Alūksnes novadiem (Vidzeme), ar kuriem to saista 
dažādas sociāli ekonomiskās saites.   
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.  

 
1.tabula- Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībā 

 Kopā 
t.sk. 

sievietes vīrieši 

Līdz darbspējas vecumam 1913 907 1006 

Darbspējas vecumā 9867 4877 4990 

Pēc darbspējas vecuma 3192 2108 1084 

 14972 7892 7080 
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (01.01.2013.) 

 

Ar ES Mūžizglītības  
programmas atbalstu 
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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%, Latgales reģionā- 21% 

 
2.tabula- Bezdarbnieku sadalījums pa problēmgrupām Balvu novadā uz 31.03.2013. 

Pilsēta, pagasti 
Bezdarb-

nieku 
skaits 

Dzimums Problēmgrupas 

Sievietes Vīrieši 
Ilgstošie 
bezdarb

nieki 

Invalīdi - 
bezdarb

nieki 

Jaunieši 
vecumā 
no 15 
līdz 24 
gadiem 

Perso-
nas pēc 
atbrīvo-
šanas 

no 
ieslodzī-

juma 

Personas 
pēc bērna 
kopšanas 
atvaļināju-

ma 

Pirms- 
pensijas 
vecuma 
sievietes 

Pirms- 
pensijas 
vecuma 
vīrieši 

Balvu pilsēta 685 368 317 400 123 66 
 

16 79 39 

Balvu pag. 89 47 42 55 9 7 
 

3 8 8 

Bērzkalnes pag. 92 41 51 64 11 10 
  

5 8 

Bērzpils pag. 65 32 33 38 5 6 
 

1 
 

5 

Briežuciema 
pag. 79 39 40 48 8 14 

  
4 4 

Krišjāņu pag. 69 32 37 44 3 12 
 

4 2 2 

Kubulu pag. 129 63 66 73 20 17 
 

5 17 8 

Lazdulejas pag. 51 31 20 33 7 6 
 

1 3 3 

Tilžas pag. 124 51 73 82 12 22 
 

4 2 3 

Vectilžas pag. 58 33 25 41 2 6 
 

1 1 2 

Vīksnas pag. 107 56 51 65 12 11 
 

3 5 7 

 

1548 793 755 943 212 177 0 38 126 89 

Avots: Valsts nodarbinātības aģentūra (31.03.2013.) 

 
 

1.attēls- Bezdarbnieku skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem Balvu novadā uz 31.03.2013. 

 

 
Avots: Valsts nodarbinātības aģentūra (31.03.2013.) 
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IZGLĪTĪBA 
 
Balvu novadam ir izstrādāta un ar Balvu novada Domes 2010.gada 25.februāra lēmumu (prot. Nr.4, 
27.§) apstiprināta novada izglītības attīstības programma, kura ir vietējās nozīmes vidēja termiņa 
attīstības plānošanas dokuments 2010.-2017.gadam. Dokuments ir veidots ievērojot NAP noteikto 
valsts izaugsmes mērķi (dzīves kvalitāte), Latvijas stratēģiskās attīstības plāna nostādnes, Izglītības 
attīstības un mūžizglītības politikas pamatnostādnes, un tas noteiks novada izglītības politikas saturu 
turpmākajam laika periodam. Vadoties pēc šīs programmas, novada izglītības iestādes izstrādā savas 
institūcijas darbības stratēģijas.  
Avots: Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam 

 
2.attēls- Izglītības struktūra Balvu novadā 

 
Avots: Balvu novada izglītības, kultūras un sporta pārvalde 

 
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) 
Pieaugušo izglītība.  
Balvu novadā darbojas sekojošas izglītības iestādes, kas nodarbojas ar pieaugušo izglītību: 

- SIA „BUTS”, mācību centrs „BUTS”; 
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- 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 piedāvā Individuālas apmācības „Datora un pamatprogrammu interneta  
lietošana” pieaugušajiem un senioriem, bērniem „Pamatprogrammu lietošanā”, kā arī 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.). 
Ziemeļlatgales reģionā, konkrēti, Balvos, tiek domāts, kā labāk un kvalitatīvāk sniegt izglītošanās 
iespējas reģiona iedzīvotājiem, atbilstoši profesionālajai un personības pilnveidei. To nodrošina 
augstākminētās pieaugušo izglītības iestādes un Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības 
centrs.  

 
 
BALVU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS CENTRS- PIEAUGOŠO IZGLĪTĪBAS 
ĪSTENOTĀJS BALVU NOVADĀ  
 
Visplašākās tālākizglītības iespējas mūžizglītības kontekstā Balvu novadā piedāvā Balvu novada 
pašvaldības Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrs. Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu 
attīstības centrs turpina iesākto tālākizglītības sistēmas pilnveidošanu, teorētiski un praktiski apmācot 
un pārkvalificējot profesionāļus, bezdarbniekus, skolotājus, jauniešus, uzņēmējus un citus 
interesentus. Tālākizglītības centrs ir kļuvis par nozīmīgu izglītības atbalsta iestādi Balvu novadā, un tā 
darba apjoms pēdējos gados ir ievērojami palielinājies.  
1987.gadā pēc Žanetas Ilmetes vadītā projekta tika izveidots Pieaugušo izglītības centrs, kurš 
darbojās uz Balvu Amatniecības vidusskolas bāzes. Centra darbības mērķi- dažādu interešu kursu un 
nodarbību organizēšana. Tā kā Balvu Amatniecības vidusskolas novirziens ir amatniecība, tad 
interesentiem bija iespējams apgūt arī pamatprasmes galdniecībā, klūdziņpīšanā, šūšanā un izšūšanā. 
Sadarbībā ar Latvijas Amatniecības kameru tika organizētas mācības zeļļiem un amatniekiem: 
psiholoģijā, uzņēmējdarbībā un projektu izstrādē. Līdz ar datoru iegādi, no 1999.gada pieaugušie 
apgūst arī dažāda līmeņa datorzinības. Tiek organizēti angļu valodas, vācu valodas, floristikas un 
biroja vadītāju kursi, kā arī citi interešu izglītības kursi. 
Sakarā ar pieaugušo ieinteresētību apgūt jaunas zināšanas un pieaugošo pieprasījumu pēc izglītības 
apgūšanas tuvāk dzīvesvietai, 2001.gadā pēc Balvu pilsētas Dome pieņem lēmumu  izveidot 
Pieaugušo izglītības centru,  ar nosaukumu Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrs, 
iekārtojot tam piemērotas telpas un tehnisko nodrošinājumu. 2001.gadā uzsākta sadarbība ar 
Daugavpils Universitāti un Rīgas grāmatvedības un finansu koledžu, pirmoreiz nodrošinot augstākās 
izglītības pieejamību Balvu rajonā– tuvāk potenciālo studentu dzīvesvietai.  
No 1999.gada Pieaugušo izglītības centrs un vēlāk izveidotais Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu 
attīstības centrs ir Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības biedrs. 



5 

 

Balvu Tālākizglītības centra darbības mērķi ir: 
 noteikt izglītības pieejamību dažādām mērķauditorijām; 
 veidot pieaugušo izglītības tīklu; 
 veicināt izglītības pieejamību tuvāk dzīvesvietai. 

Balvu Tālākizglītības centrs atbilst pieaugušo izglītības īstenošanas pamatprincipiem:  
 īsteno izglītības piedāvājumu un pieprasījuma mijiedarbību pamatojoties uz darba devēju, 

darbinieku un valsts sadarbību;  
 attīsta valsts un tās reģionu līdzsvarotu attīstību;  
 izglītība ir ieejama visām attiecīgā vecumposma personām visa mūža garumā neatkarīgi no 

iepriekš iegūtās izglītības. 
Balvu Tālākizglītības centra izglītības programmu piedāvājums plānots profesionālās kompetences 
pilnveidei, personības attīstībai vai vienkārši redzesloka paplašināšanai ikvienam: darba meklētājiem, 
uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem, esošiem uzņēmējiem un tiem, kas vēlas tādi kļūt, skolu 
pedagogiem, jauniešiem, vecākiem, senioriem, informācijas sabiedrībai. 
Balvu Tālākizglītības centra darbības pamatā ir: 

 izglītojošais darbs (tālākizglītības kursi, semināri, konferences, pieredzes apmaiņas pasākumi), 
 metodiskais darbs (jaunu izglītības programmu izstrāde, metodisko materiālu izveide, nodarbību 

kvalitātes izvērtēšana),  
 pētnieciskais darbs (izglītības vajadzību izpēte, darba meklētāju priekšstatu un nodomu izpēte),  
 informatīvais darbs (informatīvie un prezentācijas pasākumi, literatūras izstādes, tematiskie 

Interneta resursu apkopojumi).  

 
RĪCĪBĀ ESOŠIE RESURSI: 
 
Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības 
centrs atrodas Balvos, Brīvības ielā 47 (Balvu 
muižā).  
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. 
Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrā strādā 14 darbinieki: iestādes vadītāja, 
vadītājas vietniece, izglītības speciāliste, administratore, ēkas pārvaldnieks un 9 tehniskie darbinieki. 
Kursu, apmācību, semināru organizēšanai un projektu realizācijai tiek pieaicināti ārštata darbinieki- 
pasniedzēji, lektori. 

 
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. 
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3.tabula- Balvu Tālākizglītības centra budžets 2009.- 2012.gads 
 

 Budžets, LVL 

2012.gads 124 414 

2011.gads 118 300 

2010.gads 50 086 

2009.gads 62 991 

 
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. 
 

3.attēls- Balvu Tālākizglītības centra struktūra 
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BALVU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS 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. 

 
4.attēls- Balvu Tālākizglītības centra apmeklētāju skaits pēc darbības virzieniem 2001.- 2012.gads 

 
 
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. 
 

5.attēls- Balvu Tālākizglītības centra apmeklējums 2012.gadā  (cilvēkvienības) 

 
 

Balvu Tālākizglītības centru apmeklējuši interesenti no sekojošām apdzīvotām vietām: Alūksne, 
Baltinava, Balvi, Balvu novads, Bērzkalne, Bērzpils, Briežuciems, Kubuli, Kuprava, Lazdukalns, 
Lazduleja, Medņeva, Rēzekne, Rugāji, Susāji, Šķilbēni, Tilža, Vectilža, Vīksna, Viļaka, Viļakas novads, 
Žīguri un Krievija. 
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. 
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6.attēls- Balvu Tālākizglītības centra apmeklētāju sadalījums pēc dzīvesvietas (2012.gads) 

 
 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS KURSI (MAKSAS KURSI) 
 
Balvu Tālākizglītības centrā tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas. Ir iespēja 
apgūt dažāda līmeņa datorprasmes, valodas, komerczinības un administrēšanu, prasmes sev, mājai 
un ģimenes 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.  
 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS NODROŠINĀŠANA TUVĀK DZĪVESVIETAI 
 
No 2001. līdz 2011.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.  

7.attēls- Balvu Tālākizglītības centrā studējošo skaits 2001.- 2012.gadā 
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Laika posmā no 2001.gada līdz 2012.gadam nodrošinot augstāko izglītību tuvāk dzīvesvietai Balvu 

Tālākizglītības centrs sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm ir piedāvājis apgūt 15 dažādas līmeņa 

studiju programmas kuras absolvējuši 574 interesenti.  

4.tabula- Absolventu skaits, kas Balvu Tālākizglītības centrā ieguvuši augstāko izglītību  
2001- 2012.gads. 

 

 
SADARBĪBA AR VALSTS NODARBINĀTĪBAS AĢENTŪRU 
 
Bezdarbnieku un darba meklētāju nodulārā apmācība 
No 2005.gada Balvu Tālākizglītības centrs, pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem, 
organizē bezdarbnieku un darba meklētāju neformālās izglītības ieguves kursus Nodarbinātības valsts 
aģentūras klientiem.  

Augstskola 
Studiju programma 

Absolventu 
skaits 

Daugavpils 

Universitāte 

Mūzikas un mākslu fakultāte 
Profesionālā bakalaura studiju programma „Datordizains”  

6 

Sociālo zinātņu fakultāte 
Profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”  

25 

Izglītības un vadības fakultāte 
Profesionālās augstākās izglītības maģistrantūras studiju 
programma „Sabiedrība un iestāžu vadība” 

142 

Sociālo zinātņu fakultāte 
Nepilna laika bakalaura studiju programma „Psiholoģija” 

76 

Izglītības un vadības fakultāte 
Tālākizglītības studiju programma „Profesionālās izglītības 
skolotājs” 

18 

Izglītības un vadības fakultāte 
Profesionālā studiju programma „Pirmsskolas skolotājs” 

23 

Izglītības un vadības fakultāte 
Tālākizglītības studiju programma „Pirmsskolas skolotājs” 

14 

Izglītības un vadības fakultāte 
Maģistrantūras studiju programma Pedagoģijā „Pirmsskolas 
un sākumskolas pedagoģija” 

17 

Izglītības un vadības fakultāte 
Maģistrantūras studiju programma Pedagoģijā „Pedagoģija” 

18 

Humanitārā fakultāte 
Tālākizglītības studiju programma „Sociālo zinību skolotājs” 

21 

Grāmatvedības un 
finansu koledža  

studiju programma „Grāmatvedība un finanses”  80 

studiju programma „Sabiedrības pārvaldes speciālists”  20 

Informācijas sistēmu 
menedžmenta 
augstskola  

studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”  59 

Latvijas Kultūras 
koledža  

1.līmeņa augstākā profesionālā studiju programmas 
„Kultūras darbinieks” un „Bibliotekārs” 

35 

P.Stradiņa Veselības un 
Sociālās aprūpes 
koledža  

1.līmeņa augstākā profesionālā studiju programma 
„Medicīnas māsa”   

20 

Baltijas psiholoģijas un 
menedžmenta 
augstskola  

Studiju programma „Sociālais darbs” 12 
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Bezdarbnieku un darba meklētāju neformālās izglītības ieguve ietver neformālās izglītības 
programmu apguvi, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un 
profesionālo pamata prasmju apguvi. Bezdarbnieku un darba meklētāju iesaista neformālās izglītības 
programmu apguvē, ja viņa prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasmēm (vai šīs prasmes ir 
nepietiekamas), un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu. 
Tiek piedāvātas 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.  

 
8.attēls- Apmācīto bezdarbnieku skaits Balvu Tālākizglītības centrā 2005.- 2012.gadā 

 
 
Laika posmā no 2005.gada līdz 2012.gadam apliecības par neformālās izglītības ieguvi saņēmuši 1016 
bezdarbnieki un darba meklētāji.  
2012.gadā apmācīti 119 bezdarbnieki un darba meklētāji. 55% no tiem apguvuši apmācību 
programmu „Datorzinības bez priekšzināšanām”, 18%- „Datorzinības ar priekšzināšanām”, kā arī 
nokomplektētas grupas, kas apguva „Angļu valodu bez priekšzināšanām”, „Projektu vadību bez 
priekšzināšanām” un „Valsts valodu atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim”. 
 
Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām 
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”, „Angļu valoda 
vidējais līmenis”, „Vācu valoda pamata līmenis”,  „Lietvedība un biroja darba organizācija”.  
 
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi 
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 uz 01.10.2012. apmeklējuši 587 bezdarbnieki un darba meklētāji Balvos, 
Baltinavā, Viļakā un Tilžā.  
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BALVU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS CENTRA REALIZĒTIE PROJEKTI: 
 
17.08.2009- 30.08.2009. projekts „Biznesa inkubatora- ekonomiskās attīstības instrumenta- izpēte”, 
līgums Nr. LLP-LdV-PLM-2009-LV-237, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Leonardo Da Vinci 
programmas nodaļa 
01.10.2007.- 31.07.2009. projekts „New strategies for promoting foreign language learning in 
disadvantaged areas”, līgums Nr. 07- LVA01- GR04- 000702, Valsts aģentūra „Akadēmisko 
programmu aģentūra”. 
01.08.2006.- 31.07.2007. projekts „New strategies for promoting foreign language learning in 
disadvantaged areas”, līgums Nr. 06- LVA01- S2G01- 00056- 1, Valsts aģentūra „Akadēmisko 
programmu aģentūra”. 
2005./06.gads Sabiedrības Integrācijas fondu grantu programmas „Sabiedrības integrācijas 
veicināšana Latvijā” projekts „Mācāmies ne skolai, bet dzīvei” (projekta Nr. 2003/004-979-01-01/3- 
14/ 36). 
2004./05.gads Sabiedrības Integrācijas fonds grantu programma „Sabiedrības integrācijas veicināšana 
Latvijā” projekts „Gaismas gads Eiropā” (projekta Nr. 2002/000- 590-01-01/1-41). 
01.11.2006.- 30.06.2007. projekts „Latviešu valodas kursi Balvu Tālākizglītības centrā”, Sabiedrības 
Integrācijas fonds, līgums Nr. 2006.E.5/ 13/39 
01.11.2006.- 31.05.2007. projekta „Latviešu valodas kursi Balvu rajona Viļakas pilsētā”, projekta 
pedagoģiskā vadītāja- Sabiedrības Integrācijas fonds, līguma Nr. 2006.E.5./ 13/ 38 
01.11.2006.- 31.05.2007. projekta „Latviešu valodas kursi Balvu rajona Žīguros”, Sabiedrības 
Integrācijas fonds, līguma Nr. 2006.E.5./ 13/ 37 
01.11.2006.- 31.05.2007. projekta „Latviešu valodas kursi Balvu rajona Kupravas pagastā”, 
Sabiedrības Integrācijas fonds, līgums Nr. 2006.E.5/ 13/35 
01.11.2003.- 30.06.2004. projekta „Latviešu valodas kursi pieaugušajiem Balvu Tālākizglītības un 
cilvēkresursu attīstības centrā”, Sabiedrības Integrācijas fonds, līgums Nr. 2003.E.5./34 
2004.gads Sabiedrības Integrācijas fonda projekts „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem Balvu 
Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrā” (projekta Nr. 2003.E.5./34.) 
2004.gads Sabiedrības Integrācijas fonda un Latvijas pieaugušo izglītības apvienības projekts 
“Jauniešu pilsoniskā līdzdalība integrācijas veicināšanai reģionos”. 
2003.gads projekts „Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas” pašvaldības darbinieku apmācība. 
2003.gadā Lauku partnerības programmas projekts “Līdzdalība un iespējas Tavai nākotnei”. 
2000.gadā Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts” Amatniecības nozīme pašvaldībās”. 
1999.gadā projekts „Jaunlatgales amatnieks”. 
 

BALVU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS CENTRA SADARBĪBAS PARTNERI: 
 
Realizējot apmācību programmas un projektus Balvu Tālākizglītības centrs ir izveidojis apjomīgu 
sadarbības partneru tīklu gan Latvijā, gan ārvalstīs. Sadarbības partneru darbības profils pamatā ir 
pašvaldības, augstskolas, biedrības, kā arī citas izglītības iestādes.  

 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, Baltijas psiholoģijas un 
menedžmenta augstskola  

 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) 
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 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)  

 
 
PASĀKUMI UN IZSTĀDES BALVU MUIŽĀ 2012.GADĀ 
 
31.01.12- 30.03.12. Elitas Eglītes gleznu izstāde  
15.01.12.- 01.04.12. Daugavpils Universitātes  studiju 
programmas “Datordizains” II kursa studentu darbu 
izstāde 
16.03.12. “Radošā muiža” 
26.03.12.- 29.03.12. E-prasmju nedēļa 
04.04.12.- 01.05.12 Bērzpils audēju Lupatu deķu izstāde 
09.05.12. izrāde bērniem “Pepija Garzeķe” 
09.06.12.- 01.09.2012. Daugavpils Universitātes  studiju 
programmas “Datordizains” II kursa studentu darbu skate 
25.07.12. “DUO SOLISTI” koncertprogramma “Fantāzija”  
25.08.12.- pašlaik  izstāde “Festivāla 12 gadi” 
25.08.12.- 26.08.12. XIII Kamermūzikas festivāls 
 
Bez augstākminētā, pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības apstiprināto maksas pakalpojumu 
cenrādi, Balvu Tālākizglītības centrs sniedz arī sekojošus pakalpojumus: 

- telpu noma; 

- tehniskā inventāra noma; 

- kopēšanas pakalpojumi; 

- iesiešanas, brošēšanas un laminēšanas pakalpojumi; 
 
 
Domājot par šo pieaugušo izglītību, kā izglītības iespējas tuvināt cilvēkiem, kā saglabāt un attīstīt 
esošos cilvēkresursus un neaizmirst tos, kuri paši nerod iespējas izrauties no šī brīža situācijas, BALVU 
TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS CENTRS IR NOFORMULĒJIS DARBĪBAS 
VIRZIENUS, kuri šajā plānošanas periodā uzskatāmi par būtiskākajiem pašvaldības pieaugušo 
izglītības koordinācijas darbā: 

- Pētīt esošo piedāvājumu pieaugušajiem un jauniešiem pašvaldībā vai to apvienībā un 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 piedāvājumu novadā, reģionā. 

- Rūpēties par izglītības piedāvājuma kvalitāti, organizējot vietējo pasniedzēju tālākizglītību. 

- Izstrādāt izglītības projektus vai iesaistīties tajos. 

- Organizēt projektu izstrādes darba grupas vietējā līmenī. Sniegt regulāru informāciju par 
projektu atbalsta iespējām. (vairāku pašvaldību koordinatori var kopīgi veidot projektu grupas, 
strādājot pie projektu izstrādes un realizācijas). 
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- Sadarbībā ar pašvaldību palīdzēt veidot un realizēt individuālās attīstības plānus dažāda vecuma 
cilvēkiem (nepabeigta pamatizglītība, jaunā māmiņa pēc dekrēta, pirmspensijas vecuma 
cilvēkiem u.c.). 

- Veicināt sabiedrības sociālo un etnisko integrāciju, organizējot pamata prasmju un pilsoniskās 
izglītības kursus. 

- Apkopot ziņas par pašvaldības iedzīvotājiem, kuri izglītojušies iepriekšējo 3 gadu laikā (projektu 
plānošana un vadība, sadarbības tīkla veidošana u.c.). 

- Piedalīties pašvaldības cilvēkresursu attīstības plānošanā. 

- Izzināt un popularizēt labāko iestāžu un organizāciju darbību, kuras nodarbojas ar pieaugušo 
izglītību. 

- Sadarboties ar Nodarbinātības valsts dienestu, Profesionālās karjeras atbalsta centru, Izglītības 
pārvaldi, Nevalstisko organizāciju centru, Lauksaimniecības konsultāciju biroju, Jaunatnes lietu 
koordinatoru un citiem sadarbības partneriem. 

 
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, tam nepieciešams arī finansiālais segums.  

 
PROBLĒMAS 

 

- Dažāds novadu lielums 

- Vāja materiāli tehniskā bāze 

- Nav starpnovadu sadarbības 

- Nav stabila finansējuma 

- Lieli attālumi 

- Maza maksātspēja 

 
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 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. 
Kā iespējamo sadarbību ar Balvu Tālākizglītības centru respondenti gribētu kopējus projektus, tika 
minēti arī kopēju pasākumu organizēšana, informācijas apmaiņa, telpu un tehnikas izmantošana. 
Sadarbību redz arī pasākumu sponsorēšanā , kas nodrošinātu uzņēmuma reklāmu. 
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NOSACĪJUMI EFEKTĪVAI MŪŽIZGLĪTĪBAI 
 

 
 
 

IDEJAS PLĀNU UN PROJEKTU IEVIRZEI 
 
Pats galvenais - jāatceras (un atbilstīgi jārīkojas!), ka plānu un projektu kopējais mērķis ir veicināt 
cilvēkresursu attīstību 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 varētu pievērst uzmanību pagastos: 

- iedzīvotāju piedalīšanās vai gatavība piedalīties (sabiedriskās norisēs), 

- izglītības pieejamība, 

- konkrētās mērķgrupas - jaunieši, cilvēki ar īpašām vajadzībām, u.c., 

- aktīvo un veiksmīgo cilvēku dzīves pieredze, utt. 
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, 

- profesionālā izglītības situāciju (pieejamība, efekts, u.c.), 

- 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. 
 

 



15 

 

IETEIKUMI- PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS INSTITŪCIJU VADĪTĀJIEM, KOORDINATORIEM, 
IZGLĪTOTĀJIEM, PAŠVALDĪBU VADĪTĀJIEM: 

 

- 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, Nevalstisko organizāciju centru, 
Lauksaimniecības konsultāciju biroju, Jaunatnes lietu koordinatoriem. 

Rekomendācija nākotnei:  

- Uzsvars uz mācīšanās rezultātiem 

- “Kopēji” novērtēšanas, izvērtēšanas līmeņi 

- 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. 
Mūsdienu darba tirgus prasības ir tādas, ka to visu nevienā skolā un universitātē nevar iemācīt, tāpēc 
nepieciešama neformālā izglītība. 

 


