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Jelgavas pilsēta ir Zemgales plānošanas reģiona nacionālas nozīmes attīstības centrs, 

kur koncentrējas izglītības, pētniecības un jauninājumu potenciāls, kas sniedz pozitīvu 

ilgtspējīgas attīstības stimulu reģiona un valsts attīstībai kopumā.  

Kā paredz „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” – Jelgavas 

pilsētai kā Nacionālas nozīmes attīstības centram ir jāprofilējas par ekonomiskās izaugsmes 

un zināšanu radīšanas centru, ekonomiskās attīstības dzinējspēku, sadarbojoties un 

mijiedarbojoties ar tuvākajām pilsētām un lauku teritorijām. (Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija līdz 2030. gadam, LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA, 2010.gada jūnijs) 
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Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģija 2007. - 2020. gadam nosaka pilsētas 

attīstības stratēģisko mērķi, prioritātes un  

veicamos uzdevumus, gan reģiona, gan valsts 

kontekstā.  

Balstoties uz pilsētas esošajiem resursiem 

un attīstības tempiem, Jelgavas specializācija ir 

definēta sekojoši: 

» Ekonomiski attīstīts zināšanu, tehnoloģiju un inovāciju centrs ar 

specializāciju pārtikas, kokapstrādes, mašīnbūves un metālapstrādes nozarēs; 

» Izglītības, kultūras, tūrisma un sporta centrs ar Eiropas nozīmes 

augstskolu, reģionālas nozīmes profesionālās un mūžizglītības centru, 

starptautiskas un nacionālas nozīmes kultūras un sporta objektiem un 

pasākumiem; 

» Starptautiskas un nacionālas nozīmes loģistikas centrs Eiropas 

transporta tīkla TEN-T pamattīkla  un visaptverošā tīkla autoceļu un dzelzceļa 

mezgla punktā un augstām mobilitātes iespējām. 

Sekmīgai pilsētas attīstības programmas īstenošanai, ir nepieciešama atbalsta 

sistēma, kas nodrošina: mūžizglītības pieejamību, aktuālu un kvalitatīvu izglītības 

pakalpojumu piedāvājumu, konsultatīvo un metodisko atbalstu kā katras nozares, attīstāmās 

jomas un ikviena indivīda izaugsmes pamatu. 

Pieaugušo izglītība Jelgavas pilsētā 

Mērķis un uzdevumi 

Pašvaldības atbalsts un izpratne par mūžizglītības pakalpojumu aktualitāti, 

saskaņota rīcība un prioritāšu noteikšana, ir bijis galvenais priekšnoteikums pašvaldības 

iestādes „Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra”(JRPIC) izveidei 1996.gadā. 

Jelgavas pilsētas izglītības attīstības politika vienmēr ir bijusi gudra un tālredzīga, 

tādēļ 2005.gadā, lai maksimāli efektīvi izmantotu gan tehniskos, gan cilvēkresursus, tika 

apvienots Jelgavas reģionālais  Pieaugušo izglītības centrs un Jelgavas Izglītības pārvaldes 

Metodiski informatīvais centrs (MIC). Rezultātā tika izveidots jauns iestādes darbības 

modelis un pavērtas iespējas izstrādāt mūsdienīgu pieaugušo izglītības un  metodiski 

Iedzīvotāji: 

līdz darba spējas vecumam 9 467 
pēc darba spējas vecuma 12 438 
darba spējas vecumā 41 382 

 Kopā: 63 287 
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informatīvā atbalsta sistēmu, kas nodrošina izglītības pakalpojumu daudzveidību, 

pieejamību , kvalitāti,  un ir  atvērta ikvienam pilsētas un reģiona iedzīvotājam. 

Kopš 2011.gada 26.maija bijušais Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs 

(JRPIC), ieguvis jaunu nosaukumu – Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZR 

KAC), kas atbilstoši ES nostādnēm un visu līmeņu plānošanas dokumentiem, tai skaitā 

Latvijas, reģiona un vietējās pašvaldības, visprecīzāk izsaka centra darbības būtību. 

Centra darbībai paliekot aizvien plašākai un dziļākai, jaunais nosaukums ir kā loģisks 

darbības paplašināšanās iznākums, kas daudz precīzāk un vispusīgāk atspoguļo centra 

darbības saturu.  

Iestādes definētais darbības mērķis ir: 

 Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša 

 kvalitatīva mūžizglītības piedāvājuma nodrošināšana. 

 

Iestādes darbības virzieni nosaka, ka ZRKAC veic: 

» izglītojošo darbību Jelgavas pilsētas pašvaldības un Zemgales reģiona ekonomiskās, 

sociālās un izglītības politikas īstenošanā;  

» veido un īsteno izglītības piedāvājumu iedzīvotājiem atbilstoši viņu vēlmēm un 

interesēm ;  

» sekmē cilvēkkapitāla, zināšanu ekonomikas un informācijas sabiedrības attīstību 

Jelgavas pilsētā un Zemgales reģionā;  

» veic izglītības metodiskā darba vadību un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes 

pārraudzību Jelgavas pilsētas vispārējās un profesionālās  izglītības iestādēs, sekmējot 

izglītības kvalitātes uzlabošanu visās izglītības pakāpēs;  

 
Cilvēkkapitāla 

attīstība 

Cilvēku spējas ražīgai, 
ekonomiski aktīvai 
darbībai, viņu 
zināšanas, prasme un 
pieredze 

Zināšanu 
ekonomikas 

attīstība 

Ekonomika, kuras 
attīstība balstās uz 
cilvēku intelektuālā 
potenciāla izmantošanu 

Informācijas 
sabiedrības 

attīstība 

Sabiedrība, kura prot, 
var un spēj iegūt 
informāciju, saistīt to ar 
esošajām zināšanām un 
jauniegūtās zināšanas 
izmantot labklājības 
celšanai  

DARBĪBAS VIRZIENI 

» 
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» nodrošina un attīsta izglītības atbalsta vidi, lai sekmētu personības garīgo pilnveidi un  

veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā kā arī darba tirgū.  
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Struktūra 

ZRKAC savu izglītojošo darbību īsteno 5 nodaļās: 

Nodrošina valsts un pašvaldības iestāžu, uzņēmumu, organizāciju 

darbinieku, kā arī privātpersonu tālākizglītību; organizē darba 

meklētāju un bezdarbnieku apmācību un pārkvalifikāciju; veido un 

īsteno programmas dažādu sociālo grupu atbalstam, pilsoniskās 

līdzdalības veicināšanai un dzīves kvalitātes celšanai. 

Veido atbalsta sistēmu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai; 

organizē sadarbības tīklu veidošanu uzņēmējdarbības vidē Jelgavas 

pilsētā un Zemgales reģionā; sekmē sasaiti starp izglītību, pētniecību 

un uzņēmējdarbību, veicot informācijas un zināšanu pārnesi. 

Veido specializētu izglītības piedāvājumu metālapstrādes nozares 

attīstībai un popularizēšanai; sagatavo speciālistus mašīnbūves un 

metālapstrādes rūpniecībai, kā arī organizē izglītojošus pasākumus 

nozares speciālistu profesionālajai izaugsmei. 

Sniedz metodisko atbalstu vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēm izglītības reformu ieviešanā, pedagoģiskā procesa 

īstenošanā, izglītības kvalitātes nodrošināšanā; organizē pedagogu 

tālākizglītību un labās prakses piemēru popularizēšanu; sniedz 

atbalstu jauniešiem karjeras izvēlē; organizē izglītojošus pasākumus 

vecākiem. 

Sekmē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanu visās 

formālās izglītības pakāpēs, pieaugušo izglītībā, iestādēs un 

uzņēmumos; popularizē jaunākos informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju risinājumus un sniedz metodisko atbalstu to ieviešanai 

Jelgavas pilsētai un Zemgales reģionam nozīmīgās nozarēs. 

Sniedz atbalstu izglītības programmu īstenošanā, nodrošinot 

metodisko literatūru un dažādus informācijas avotus; piedāvā 

operatīvus un kvalitatīvus informācijas pakalpojumus lietotāju 

vajadzībām, veicinot informācijas sabiedrības attīstību. 

 
Tālākizglītības 

nodaļa 
 

 
Uzņēmējdarbības 
atbalsta nodaļa 

 

 
Metālapstrādes 

mācību parks  
 

Vispārējās un 
profesionālās 

izglītības 
atbalsta nodaļa 

 
 

Informācijas 
resursu un 
tehnoloģiju 

nodaļa 
 
 

Metodiskā 

bibliotēka 
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ZRKAC darbības funkcijas un mērķauditorijas 

Saturs 

ZRKAC īsteno šādas programmas:  

» profesionālās tālākizglītības programmas;  

» profesionālās pilnveides programmas;  

» pedagogu profesionālās meistarības pilnveides programmas;  

» pieaugušo neformālās izglītības programmas;  

» interešu izglītības programmas.  

 

Izglītojošo pasākumu plānošana un īstenošana notiek savstarpēji sadarbojoties 

ZRKAC nodaļām, kā arī sadarbībā ar Jelgavas pilsētas Domi un Jelgavas pašvaldības 

iestādēm, Jelgavas pilsētas izglītības pārvaldi, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības 

asociāciju (MASOC), Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), Latvijas informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju asociāciju (LIKTA), Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru 

(LTRK), Latvijas investīciju attīstības aģentūru (LIAA), IZM Valsts izglītības satura centru 

(VISC), latviešu valodas aģentūru (LVA), Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas 

Tehnisko universitāti, Flensburgas universitāti un darba devēju apvienību NORDMETALL 

(Vācijā), Zemgales plānošanas reģionu, nevalstiskajām organizācijām un biedrībām, 

uzņēmējiem u.c. Sadarbības tīkls aizvien paplašinās, jo ZRKAC ir pierādījis sevi kā atbildīgu 

sadarbības partneri un iemantojis partneru uzticību. 

 

 ZRKAC 2012./2013.mācību gada izglītības programmu piedāvājumā ir 255 

programmas dažādu kompetenču pilnveidei. 

Darbības funkcijas 

» Izglītojošā 

» Konsultatīvā 

» Informatīvā 

» Koordinējošā 

» Metodiskā vadība 

» Eksaminācija 

» Kvalitātes mentorings 

Mērķauditorijas 

» Nodarbinātie 

» Bezdarbnieki 

» Uzņēmēji 

» Pedagogi (vispārējās un 
profesionālās izglītības) 

» Skolēni 

» Vecāki 

» Seniori 

» Emigranti 
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Valodu kompetenci var pilnveidot 59 vispārējos valodu apguves kursos, kā arī 

specializētos valodu kursos. Vispārējos valodu kursos mācības notiek 7 valodas 

prasmju līmeņos, programmas veidotas atbilstoši Eiropas Padomes Kultūras 

sadarbības padomes un Izglītības komitejas 2000.gadā Strasbūrā apstiprinātajām 

pamatnostādnēm „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvē” („Common 

European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment”). Specializētie 

valodu kursi veidoti, lai sniegtu iespēju izglītojamajiem papildināt valodas zināšanas 

konkrētā profesionālā jomā: izglītībā, pakalpojumu sfērā, apsardzes darbā, biznesa un 

mārketinga jomā, medicīnas nozarē, tiesībsargājošo institūciju darbā, aviācijas nozarē.  

 

Datorprasmju apguvei un pilnveidei tiek piedāvātas 33 programmas gan iesācējiem, 

gan datorlietotājiem ar priekšzināšanām IKT jomā, gan IT jomas speciālistiem. 

Programmas tiek veidotas pēc individuāla un kolektīva pieprasījuma. ZRKAC piedāvā 

iespēju ikvienam interesentam kārtot pārbaudījumus un iegūt starptautiski atzītus 

datorprasmes sertifikātus: ECDL, ECDL Advanced, E- Citizen.  

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei tiek organizēti kursi, semināri, 

konferences, izglītības inovāciju dienas, pieredzes apmaiņas pasākumi, skolotāju 

radošo darbību veicinošie konkursi.  

 

Uzņēmējdarbības kompetences pilnveidei pasākumi tiek organizēti 

uzņēmējdarbības uzsācējiem, uzņēmējiem, respektējot uzņēmēju ieteikumus, 

pieprasījumu un aktualitātes valsts ekonomikā. Ir izstrādātas 43 izglītības programmas 

par dažādām ar uzņēmējdarbību saistītām tēmām, gan uzņēmumu vadītājiem, gan 

darbiniekiem. Lai atbalstītu vietējos uzņēmumus un apkopotu informāciju par reģiona 

uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem ZRKAC ir izveidojis elektronisko Zemgales 

uzņēmumu katalogu, kas sniedz informāciju par uzņēmumu pakalpojumiem, ražošanu 

un tirdzniecību.  

Uzņēmējdarbības kompetence 

Pedagogu profesionālā kompetence 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence 

Valodu kompetence 
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Inženierzinātņu kompetences pilnveidei ir izstrādātas 25 dažādas izglītības 

programmas trīs apmācības virzienos: dažādu metināšanas veidu apmācība (MMA, 

MIG/MAG, TIG,OAW), darbs ar programmējamajiem darbgaldiem (CNC), datorgrafika 

inženiertehniskajiem darbiniekiem (CAD/CAM/CAE).  

ZRKAC ir izveidots moderns metālapstrādes mācību parks, kas nodrošina vienotu 

materiāli tehnisko bāzi visu profesionālās izglītības līmeņu metālapstrādes speciālistu 

izglītošanai. Tā ir analoģiska metālapstrādes uzņēmumos esošajiem jaunās paaudzes 

darbgaldiem. Tās pamatu veido visplašāk izmantotās CNC iekārtu vadības sistēmas 

Latvijā: Fanuc, Mazak, Heidenhain, Siemens.  

 

Ir izveidots izglītības piedāvājums arī 

» ārstniecības personām,  

» tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem,  

» NBS jūras spēku kokiem (pavāriem),  

» tūrisma nozares darbiniekiem,  

» Jelgavas pilsētas un reģiona iedzīvotājiem, kas vēlās attīstīt savus talantus 

un uzsākt savu biznesu.  

 

ZRKAC darbojas četras skolēnu un jauniešu interešu grupas: 

» „Jaunie līderi”,  

» „Vienaudžu izglītotāji”, 

» „Junioru universitāte”, 

» „Microsoft IT Academy”.  

 

ZRKAC piedāvā:  

» Ģimenēm izmantot Montesori pedagoģiskos praktikumus, kas ietver individuālas 

nodarbības, kuru laikā tiek attīstītas bērna dotības un veicināta viņa vispusīga 

attīstība. 

 

Citas kompetences 

Inženierzinātņu kompetence 
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» Senioriem, uz viņu izglītības vajadzībām orientētas neformālās izglītības 

programmas. 

» Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētiem bezdarbniekiem vai darba 

meklētājiem -  bezmaksas konsultācijas un iespēju pilnveidot savu profesionālo 

kompetenci kādā no 38 izglītības programmām. 

 

Strādājot pie izglītības programmu izveides tiek domāts arī par darba formu 

daudzveidību. Līdztekus tradicionālajām darba metodēm (kursiem, semināriem, 

lekcijām) plānotas arī dinamiskākas formas – kursi nometnes, izglītojošas ekskursijas, 

video semināri, praktikumi, interešu klubi, uzņēmēju stundas, radošās darbnīcas, 

inovācijas dienas, kontaktbiržas, simulācijas programmas, u.c.  

 

 
 

26% 

28% 
7% 

3% 

15% 

13% 

5% 3% 

Pasākumi ZRKAC 2012. gadā  

Semināri  

Kursi 

Mācību ekskursijas 

Konkursi un olimpiādes 

Konferences  

Konsultācijas 

Delegāciju uzņemšana 

Interešu izglītība skolēniem 
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Resursi 

  

ZRKAC šobrīd ir lielākais un modernākais pieaugušo izglītības centrs Latvijā – gan 

tehniskā, cilvēkresursu, gan izglītības 

pakalpojumu ziņā. ZRKAC kā pašvaldības 

pieaugušo izglītības iestādei valdījumā ir 

ēka Jelgavā, Svētes ielā 33, kas nodrošina 

mācību procesam nepieciešamās telpas. 

Ēkas kopējā platība, kas paredzēta mācību 

procesam, ir 2592 m2, kā arī 

Metālapstrādes mācību parks- 1216 m2, 

kas atrodas K. Barona ielā 40a.  
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ZRKAC apmeklētāju skaita dinamika 

Apmeklētāju skaits 

» 5 datorklases 

» Lielā konferenču zāle (250 vietas) 

» Mazā konferenču zāle (60 vietas) 

» Metālapstrādes mācību parks 

» Mērījumu laboratorija 

» Tehniskās jaunrades laboratorija 

» E-tālmācības sistēma 

» Metodiskā bibliotēka 

» Kafejnīca 

» Stāvlaukums 
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Finanses 

 
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra IEŅĒMUMI 2012.gadā 

 

 

 

Sakarā ar to, ka no 2009.gada darba devēju un uzņēmēju finansiālais ieguldījums 

darbinieku kvalifikācijas pilnveides jomā ievērojami samazinājies, iestāde savā darbībā 

turpina praktizēt jaunus līdzekļu piesaistes veidus, kas devuši iespēju būtiski uzlabot 

finanšu rezultātus, piemēram, iesaistoties atklātos iepirkuma konkursos, 

mērķprogrammās, kooperējoties ar sadarbības partneriem. Lai gan joprojām nav 

palielinājusies arī privātpersonu maksātspēja, kursu un semināru apmeklētības rādītāji 

nav samazinājušies, kas liecina par mūžizglītības pakalpojumu aktualitāti iedzīvotāju vidū.    

 

 

Nosaukums 
FAKTISKĀ 
IZPILDE 

% 

Valsts budžeta transferti Ls 264 857 33% 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 
noteiktam mērķim Ls 79 016   

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 
saņemtie transferti ES politikas instrumentu un 
pārējās ārvalstu finašu palīdzības 
līdzfinansētajiem projektiem 

Ls 185 841   

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi 

Ls 94 615 12% 

Mācību maksa Ls 70 336   

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu 
un pārējiem kancelejas pakalpojumiem Ls 250   

Ieņēmumi par telpu nomu Ls 16 898   

Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas Ls 1 509   

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem Ls 5 622   

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 451 437 56% 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi Ls 200   

KOPĀ ieņēmumi Ls 811 109   
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Secinājumi 

Jelgavas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes 17 gadu darba pieredze ļauj 

secināt, ka Latvijā pieaugušo izglītības  centru darbības apjomus un  intensitāti nosaka to 

dibinātājs – pašvaldība. Tas nozīmē, ka centru kvalitatīva darbība iespējama tikai tad, ja ir 

vietvaras atbalsts un procesu īsteno profesionāli kadri.  Šo priekšnosacījumu rezultātā 

ZRKAC ir kļuvi nozīmīgs pilsētas un reģiona attīstības instruments, kas spēj nodrošināt: 

» pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un organizāciju darbinieku  tālākizglītību, 

» darba tirgus pieprasījumam atbilstoša darbaspēka sagatavošanu pilsētā un 

reģionā,  

» pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un profesionālo pilnveidi,  

» metodisko atbalstu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm,  

» izglītības monitoringu izglītības kvalitātes nodrošināšanai pašvaldības 

izglītības iestādēs, 

» darba meklētāju, bezdarbnieku apmācību un pārkvalifikāciju, veicinot viņu 

integrēšanu un iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū,  

» atbalstu dažādām sociālajām grupām sociālās atstumtības mazināšanai, 

pilsoniskās līdzdalības veicināšanai,  

» metālapstrādes un mašīnbūves nozarē nepieciešamo speciālistu sagatavošanu 

un mūsdienīgas materiāli tehniskās bāzes izveidi, 

» kvalitatīvus un vērienīgus profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 

pasākumus dažādām mērķgrupām pilsētai svarīgu nozaru popularizēšanai, 

» informatīvu un izglītojošu atbalsta sistēmu uzņēmējiem un uzņēmējdarbības 

uzsācējiem (konsultācijas, izglītojoši pasākumi, semināri, tematiskas 

diskusijas u.c.),   

» iespēju uzņēmējiem veikt darbinieku profesionālo pilnveidi, īstenojot 

programmas, kas veidotas pēc uzņēmuma pasūtījuma un balstītas uz 

konkrētām uzņēmuma vajadzībām, 

» iespēju iedzīvotājiem novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās 

profesionālās kompetences metināšanā, 

» sabiedrības informēšanu un apmācību IT jomā, veicinot informācijas 

sabiedrības veidošanos,  
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» iespēju kārtot pārbaudījumus un iegūt starptautiski atzītus datorprasmes 

sertifikātus (ECDL), 

» interešu izglītības programmas, iespējas skolu jauniešiem saistībā ar 

nākotnes karjeras izvēli (piemēram, „Jaunie līderi”, „Vienaudžu izglītotāji”, 

CNC programmēšana, Junioru Universitāte, IT Akadēmija),  

» atbalstu vecākiem, ģimenēm pedagoģisko jautājumu risināšanā,  

» iespēju pilsētas un reģiona iedzīvotājiem saņemt bezmaksas pakalpojumus: IT 

tehnoloģiju, interneta izmantošanā, plaša tematiskā klāsta periodikas un 

izziņas literatūras izmantošanā, 

Sekmēt:  

» pedagogu radošo darbību, organizējot dažādus konkursus, metodisko 

izstrādņu skates, pieredzes apmaiņas seminārus,  

» inovatīvu metožu un risinājumu ieviešanu izglītības procesā, 

» inovāciju kultūras attīstību uzņēmējdarbībā,  

» uzņēmējdarbības uzsākšanu, 

» esošās uzņēmējdarbības tālāku attīstību, 

» darba devēju lomas palielināšanu izglītības kvalitātes uzlabošanā,  

» jauniešu aktīvu iesaistīšanos pašvaldības sabiedriskajā dzīvē,  

Ieteikumi 

IZM, lai pilnveidotu pastāvošo darba sistēmu: 

» Izzināt esošos pieaugušo izglītības īstenošanas modeļus un to kapacitāti; 

» Nodrošināt pieaugušo izglītības iestāžu vadītājiem regulāras informatīvā un 

metodiskā atbalsta sanāksmes ar mērķi sniegt informāciju par mūžizglītības 

aktualitātēm valsts un ES kontekstā; 

» Deleģēt pieaugušo izglītības iestādēm konkrētu, sabiedrības izglītošanai nozīmīgu 

mērķprogrammu un iniciatīvu īstenošanu, nodrošinot tam nepieciešamo 

finansējumu; 
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» Izstrādāt pieaugušo izglītības iestāžu darba specifikai atbilstošu kvalitātes 

vērtēšanas kritērijus, lai programmu un iestādes akreditācijas process nebūtu 

jāpakārto formālās izglītības iestāžu vērtēšanas kritērijiem. 

 

Pašvaldībām, kas izveidojušas pieaugušo izglītības iestādes: 

» Veidot pieejamu un atbalstošu vidi ikvienam iedzīvotājam mūžizglītības vajadzību 

īstenošanai. Koncentrēt tehniskos un cilvēkresursus vienkopus, tā panākot 

maksimālu atdevi no ieguldītajiem resursiem; 

» Nodrošināt pieaugušo izglītības iestādes vadības iesaisti pašvaldības informatīvajā 

apritē un  attīstības plānošanas uzdevumu risināšanā 

» Veicināt starpinstitucionālo sadarbību pašvaldības mērķprogrammu  īstenošanā. 


