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Novada platība  

1170,28 km
2 

Iedzīvotāji 

Kopējais novada iedzīvotāju skaits: 17 498 

Iedzīvotāju skaits pilsētā: 7 634 

Dzimuma struktūra: vīrieši – 8 307; sievietes – 9 191 

Vecuma struktūra: līdz darbspējas vecumam – 2 451 (14,0%); darbspējas vecumā – 10 912 (62,4%); 

virs darbspējas vecuma – 4 135 (23,6%) 

Etniskais sastāvs: latvieši – 15 564 (89,0%); krievi – 1 066 (6,1%) 

 

Teritorijas attīstība 

 Pēc 25.05.2010. MK noteikumiem Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa 

aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” Limbažu novada attīstības indekss 2011.gadā bija -

0,220 un starp 110 Latvijas novadiem atradās 63. vietā. Salīdzinot ar blakus novadiem, tas 

bija augstāks kā Alojas (-0,409) novadam, bet zemāks kā pārējiem – Salacgrīvas (0,147), 

Saulkrastu (0,273), Sējas (0,898), Krimuldas (0,582) un Kocēnu (0,216) novadiem. Rīgas 

plānošanas reģiona attīstības līmeņa indekss bija 0,839.  

Ekonomikas nozares Limbažu novadā  

 Pārtikas rūpniecība 

 Lauksaimniecība 

 Mežizstrāde 

 Kokapstrāde 

 Transports un kravu pārvadājumi 

Bezdarba līmenis uz 31.10.2013. 

(pret darbspējas vecuma iedzīvotājiem) 

 Limbažu novadā 7,8% 

 Rīgas reģionā 6,0% 

 Valstī 9,1% 

 

Novada izglītības sistēmu veido 

 Institūcijas 

 Cilvēki un citi resursi 

 Politika 

Galvenās pieaugušo izglītības mērķgrupas 

 Nodarbinātie (pedagogi, uzņēmēji u.c.) 

 Bezdarbnieki 

 Seniori 

 Jaunieši
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Pārskats par pieaugušo izglītības īstenošanu 

Pieaugušo izglītībā iesaistītās institūcijas 

 Izglītības iestādes 

 Citas pašvaldības institūcijas – Limbažu Galvenā bibliotēka un 16 publiskās 

bibliotēkas, 5 muzeji, 9 kultūras nami un centri 

 NVO (biedrības, nodibinājumi) 

 Privātās struktūras 

Izglītības iestāžu tīkls 

Novadā ir 7 pirmsskolas izglītības iestādes, 1 sākumskola, 5 pamatskolas, 3 

vidusskolas, tai skaitā 1 ģimnāzija, 1 struktūrvienība – Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) 

vidusskola un Limbažu Profesionālā vidusskola. 

 Speciālā izglītība – Katvaru internātpamatskola. 

 Interešu izglītība – Limbažu Bērnu un jauniešu centrs.  

 Profesionālās ievirzes izglītība – Limbažu un Salacgrīvas Sporta skola, Limbažu 

Mūzikas skola un Limbažu Mākslas skola. 

 

Skolu iesaistīšanās pieaugušo izglītošanā 

Vispārizglītojošajās skolas tradicionāli izglīto skolotājus un vecākus. Tie ir lekciju 

cikli par dažādām tēmām, piemēram, „Veselīgs dzīvesveids” (Sākumskola), „Ģimenes 

kultūras garīgie aspekti” (Lādezera pamatskola), konference „Atbalsts ģimenei bērnu 

audzināšanā” (Limbažu 3. vidusskola), svešvalodas kursi (Lādezera pamatskola), pasākumi 

vecākiem (visās skolās). Tiek piedāvātas telpas neformālo izglītības programmu īstenotājiem 

(Limbažu pilsētas skolās, Pālē), tiek apmācīti arī seniori (Limbažu novada ģimnāzijā, 

Viļķenē). Tiek aicināta arī plašāka auditorija, piemēram, Limbažu novada ģimnāzija 

organizēja lekciju novada iedzīvotājiem „Astronomiskie jaunumi un aktualitātes”. 

 

Limbažu 3. vidusskolas struktūrvienība 

Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskola 

 (turpmāk – vakarskola) 

 

Vislielākā pieredze darbā ar pieaugušajiem ir Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) 

vidusskolai, kura kopš 2011. gada ir Limbažu 3. vidusskolas struktūrvienība. Piedāvājam 

formālo vispārējo izglītību pamatskolas un vidējās izglītības posmā, ir neklātiene un 

tālmācības iespējas. 
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Diagramma Nr. 1. Vakarskolas skolēnu skaits 

 

Diagramma Nr. 2. Vakarskolas skolēnu vecums pamatskolas klasēs 
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Diagramma Nr. 3. Vakarskolas skolēnu vecums vidusskolas klasēs 

  

 

Skolai ir būtiskas sociālas funkcijas, ko nosaka skolas sociālais portrets. 

  

Diagramma Nr. 4. Vakarskolas skolēnu sociālais portrets 

0

10

20

30

40

50

18 un
jaunāki

19 - 24 gadi 25 - 30 gadi 31 - 35 gadi 36 un
vecāki

29 

45 

11 10 9 

Sk
o

lē
n

u
 s

ka
it

s 

Skolēnu vecumi vidusskolā  
(no 16 - 66 gadiem)  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

46 

84 

5 

56 

9 
16 

Skolas sociālais portrets 2013./2014.m.g. 



 7 

Galvenās izglītojamo problēmas 

Psiholoģiskās 
Bailes, neapmierinātība, zems pašvērtējums, negatīva iepriekšējā 

pieredze, zemu attīstītas patstāvīgas mācīšanās prasmes 

Sociālās 

Neprasme komunicēt, nespēja risināt konfliktus, vecāku 

bezatbildības sekas, saskarsmes problēmas, trūcīgo, 

maznodrošināto statuss 

Demogrāfiskās 

Nepilngadīgās mātes, nepilnās ģimenes, vientuļās mātes un tēvi, ir 

mazi, pieskatāmi bērni, dzīvesvietas maiņa (iekšējā, ārējā 

migrācija) 

Ekonomiskās 
Zemi ienākumi, strādā gadījuma darbus, neoficiālais darbs, 

bezdarbnieki, darba meklētāji, darbs ārpus Latvijas 

 

Tabula Nr. 1. Vakarskolas skolēnu galvenās problēmas 

 

 Būtiska riska grupa sabiedrībā ir jaunieši, kas priekšlaicīgi pārtraukuši mācības vai kuri nespēj 

apgūt izglītības programmas. Tāpēc nozīmīgs uzdevums mūsu skolai ir pedagoģiskās korekcijas 

programmas īstenošana. To apgūst galvenokārt jaunieši bez motivācijas, ar zemu zināšanu un prasmju 

līmeni, jaunieši, kuri skolas mainījuši 3–4, pat 8 reizes. Viņiem liels atbalsts divu gadu garumā bija 

skolas izstrādātais projekts „Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalsta un 

iekļaujošās izglītības pasākumi Limbažu novadā”, kurš aptvēra visu novadu, un tā  kopējais 

finansējums ir 138 550 Ls. Tas ir jau trešais ESF projekts skolēnu atbalstam, ko īsteno 

vakarskola. 

 

  

 Attēls Nr. 1. Māmiņas Taureņu istabā 
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Attēls Nr. 2. Rūķu balle skolēnu bērniem 

Neformālās izglītības programmu īstenošana vakarskolā 

Kopš 2000. gada skola organizē kursus, bet kopš 2009. gada neformālo programmu 

īstenošana pieaugušajiem skolas nolikumā tika noteikta kā viens no tās galvenajiem 

uzdevumiem. Neformālās izglītības programmas īstenojam galvenokārt sadarbībā ar NVA 

Limbažu filiāli. Ārpus NVA iepirkumiem apmācību esam piedāvājuši sava novada mediķiem – divas 

grupas divos līmeņos apguva angļu valodu.  

 

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība vakarskolā 

 

Diagramma Nr. 5. ESF projektā, sadarbībā ar NVA, apmācīto bezdarbnieku skaits 2012.-

2013. gads 
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Pēdējos divos gados bezdarbniekiem un darba meklētājiem vakarskolā esam īstenojuši 

8 programmas 22 grupās, ar kopējo dalībnieku skaitu 138, kas ir gandrīz puse no šajā laikā 

apmācītajiem novadā, kur vēl darbojas mācību centrs „BUTS”, „Bedrītes”, IAC „EGO” u.c. 

privātās struktūras. 

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība novadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma Nr. 6. Bezdarbnieku apmācība novadā (NVA dati) 

Nodarbināto apmācība vakarskolā 

GRUPU SKAITS: 8 

DALĪBNIEKU SKAITS: 32 

 

Diagramma Nr. 7. Nodarbināto apmācība skolā ESF projekta ietvaros sadarbībā ar NVA 
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Nodarbināto apmācība novadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma Nr. 8. Nodarbināto apmācība novadā (NVA dati) 

 

Sadarbība un pieredzes apgūšana 

 Kā savas prakses labo piemēru varam minēt sadarbību ar partneriem un NVO, neformālajām 

grupām, kā arī pieredzes apgūšanu. 

 Skolas absolventes Līgas Liepiņas vadībā grupa skolēnu un darbinieku NVO projektā 

„Sabiedrība ar dvēseli” īstenoja projektu „Atver durvis!”, ar kuru aicinājām pieaugušos uz vakarskolu. 

Pēc šī projekta katru gadu organizējam akciju „Vakarskola – tā ir iespēja”, kurā iesaistās gan absolventi, 

gan skolēni, gan skolas darbinieki. Savukārt kā NVO „Limbažu lauvas” kolektīvais biedrs īstenojām 

projektu „Pilnveidoties sadarbojoties”. 

Esam iepazinuši citu valstu pieredzi pieaugušo izglītības organizēšanā. Koordinējām 

Mūžizglītības programmas GRUNDTVIG projektu „Kopā uz izglītotu sabiedrību Eiropā”, 

kurā partneri bija pedagogi no Vācijas, Itālijas, Slovākijas, Kipras un Lietuvas. Iepazinām 

partnerskolu darbību formālās izglītības piedāvājuma apvienošanā ar neformālās izglītības 

iespējām, tradīcijas sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, kā arī apmainījāmies ar 

pieredzi mācību programmu pielāgošanā pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām (dzirdes, 

kustību traucējumiem), īpašu uzmanību pievēršot e-mācību iespēju paplašināšanai, pieaugušo 

izglītošanas metodikas pilnveidošanai. 
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Pieaugušo izglītības process 

 Esam secinājuši, ka pieaugušā izglītības process ir cilvēka pieredzes pilnveidošana, 

gūstot jaunas zināšanas un kompetences. 

 

 Diagramma Nr. 9. Pieaugušo izglītības process 

 

Īpaši svarīgs ir atbalsts pieaugušajiem. Iestādei, kurā mācās pieaugušais, jābūt citādai 

skolai – pieaugušajam draudzīgai skolai. Ir jānodrošina atbalstoša vide, jo sabiedrībā tomēr ir 

negatīva pieredze par skolas gaitām. Būtisks ir jautājums par pedagogu kvalifikāciju (svarīgs 

arī attieksmes, attiecību aspekts). Ir jābūt citādai metodikai, mācību līdzekļiem (uzdevumu 

saturs). Svarīgi, lai darba režīms būtu pieaugušo vajadzībās un iespējās centrēts, lai tas būtu 

labvēlīgs – kā lidošanai laiks… 

IZM īstenotā projekta „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” 

motivēti, cenšamies paplašināt savu darbību, veicot ne tikai izglītojošo, bet arī informatīvo-

konsultatīvo funkciju. Šobrīd apzinām novada iedzīvotāju vajadzības, lai sniegtu 

nepieciešamās konsultācijas par mūžizglītību. 
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Limbažu Profesionālā vidusskola 

  Pieaugušo izglītošanu novadā veic arī Limbažu Profesionālā vidusskola. 2011. gada 1. 

jūlijā Limbažu Profesionālā vidusskola noslēdza Deleģēšanas līgumus ar Izglītības valsts 

kvalitātes dienestu par Ārpusformālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču novērtēšanu 

vairākās specialitātēs: apdares darbu tehniķis, apdares darbu strādnieks, galdnieks, 

būvizatrādājumu galdnieks, automehāniķa palīgs, automehāniķis. Tādējādi tie, kuriem ir 

vidējā izglītība un darba pieredze kādā no minētajām profesijām, var iegūt atbilstošu 

kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, pēc 3 mēnešu konsultācijām nokārtojot kvalifikācijas 

eksāmenu. Eksāmena saturs tiek saskaņots ar VISC. Līdz šim šādu iespēju ir izmantojuši 96 

pieaugušie. 

Skolas 22 pedagogi un 4 prakšu vadītāji pilnveidojuši savas profesionālās prasmes 

Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un 

prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”. Šī projekta 

ietvaros tika dota iespēja pilnveidoties moduļu programmās, kā informācijas tehnoloģiju 

prasmju kompetenču pilnveidošana, svešvalodas prasmju kompetenču paaugstināšana, 

teorētisko zināšanu profesionālās nozares kompetenču pilnveidē, darba tiesisko attiecību, 

darba vides drošības un darba aizsardzības profesionālo kompetenču paaugstināšana.  

 

Limbažu Mākslas skola 

 

Radoši strādā Limbažu Mākslas skola, kurā kopš 2009./2010. mācību  gada ir 

pašapmaksas grupa, kas darbojas kā mākslas ievirzes studija. Tā sākotnēji bija iecerēta 

Mākslas skolas skolu beigušajiem audzēkņiem, kuri turpina pilnveidot savas iemaņas, lai 

varētu iestāties ar mākslu saistītajās specialitātēs vidējās vai augstākās pakāpes mācību 

iestādēs. Taču pamazām pievienojās pieaugušie, kam nav nekādas iepriekšējas,  ar mākslu 

saistītas izglītības. Grupā 2012./2013. mācību gadā bija 5 dalībnieki, šogad – 8. Nodarbība ir 

2 akadēmiskās stundas vienu reizi nedēļā. Vienu nedēļu notiek darbs ar krāsām, otru – 

zīmēšana. Mācību saturs nav stingri reglamentēts, tiek realizētas katra kursanta individuālas 

ieceres vai vēlmes, skolotāji sniedz profesionālus padomus konkrētās idejas materializēšanai 

un tehniskajam risinājumam. 

Lādezera pamatskola 

Kā labās prakses piemēru var minēt Lādezera pamatskolu, kura izveidojusies par 

daudzveidīgu kopienas skolu, kur jau vairāk nekā desmit gadu garumā notiek vecāku un 

vietējās sabiedrības neformālās apmācības process. To organizē skolas atbildīgais darbinieks 

par vecāku izglītošanu – skolotāja Aija Vilčinska, piesaistot lektorus un dažādu jomu 

profesionāļus (K. Bikše, I. Vārpa, D. Pūce, somu lektori un citi.). Skolotāju garīgās pasaules 

pilnveidošanai skolai ir cieša sadarbība ar pasaku teicēju Anitu Vīksnu, kura caur teiku, 

pasaku, tautas dziesmu simbolu valodu palīdz izprast nozīmīgas tēmas cilvēku dzīvē. Ir 

izveidojusies ilgstoša sadarbība ar Socpsiholoģijas asociācijas lektoru – dzejnieku, filozofu, 

zinātnieku Paulu Stelpu. Jau 12 gadus skolā notiek lekciju cikli, kurus apmeklē skolotāji, 

vecāki un citi interesenti. Pagājušajā gadā kopumā notikušas 136 stundu nodarbības, ar kopējo 

apmeklējumu – 409.  
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Skolas dzīvē aktīvi iesaistītās vecāki. Atsaucību ieguvušas ikgadējās bērnu un vecāku 

Rūķu darbnīcas pirms Adventes. Skolā 2012. gadā atbilstoši vecāku vēlmēm 6 mēnešu 

garumā tika organizēti angļu valodas kursi vecākiem un skolotājiem un citiem interesentiem. 

Laba sadarbība izveidojusies ar neformālajām iedzīvotāju grupām un NVO, piemēram, 

biedrību „Mēs – nākotnei” projekta „Pieci zīmuļi Lādezerā” ietvaros. Pēdējos gados īpaši 

veiksmīga ir sadarbība ar nodibinājumu „Limbažu fonds”. Kopīgi īstenots projekts „Veļas 

mazgātavas un frizētavas pakalpojuma izveide Lādezerā” (Eiropas lauksaimniecības fonds 

lauku attīstībai, Lauka atbalsta dienests). Apzinot ģimenes, kurām nepieciešama palīdzība, 

bija kopīgs darbs akcijās „Paēdušai Latvijai”, „Skolas soma”. Novembrī notika pasākums 

sirmgalvjiem – labdarības programma „Maizes rieciens”. 

 

Citas institūcijas 

 Limbažu Galvenā bibliotēka (LGB) 

Būtisku ieguldījumu novada cilvēkresursu attīstībā dod Limbažu Galvenā bibliotēka 

(LGB), īstenojot Bibliotēku nozares stratēģijas 2014–2020 mērķi – piedalīties zināšanu 

sabiedrības veidošanā. 

LGB kā reģiona galvenā bibliotēka budžeta ietvaros sniedz metodiskos un vienotās 

bibliotēku informācijas sistēmas pakalpojumus Limbažu un Alojas novadu bibliotēkām, 

nodrošinot virkni metodisko pasākumu novadu bibliotēku darbiniekiem – seminārus, 

apmācības, sarunas/diskusijas novados, bibliotēku apmeklējumus, novadu bibliotēku 

gatavošanu akreditācijai, mācību ekskursijas/pieredzes braucienus, sniedz  atbalstu vērienīgu 

pasākumu organizēšanu,  kā arī citas aktivitātes, tā veicinot pieaugušo izglītības darba 

kvalitātes līmeņa uzturēšanu novados.  

LGB nodrošina mūžizglītības un interešu izglītības iespējas, atbalstu pieaugušajiem 

formālās izglītības apguvē, kā arī novada ļaužu neformālās izglītības centieniem. Kā labās 

prakses piemērs ir 2010. gadā ar pašvaldības atbalstu izveidotais Apmācību un profesionālās 

sadarbības centrs, kur katru gadu apmeklētāju skaits palielinās. 2012. gadā apmācību centra 

kopējais apmeklējums bija 1557, kopējais cilvēku skaits 343 (tai skaitā skolēni un Limbažu 

un Alojas novada bibliotekāri). Pašlaik katru nedēļu LGB piedāvātās apmācības izmanto 55 

cilvēki, vidējais apmeklējums nedēļā ir 65. Piedāvātās apmācības izmanto ne tikai Limbažu 

pilsētas, bet arī Limbažu un Alojas novada iedzīvotāji (Vitrupe, Puikule, Kaijciems, Umurga 

u.c.). 

 Centrā notiek dažādas apmācības, piemēram, 2013. gada decembrī: 

 Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu; 

 Praktiskas, vienkāršas un noderīgas lietas darbā ar datoru (bilžu ievietošana no 

fotoaparāta datorā, Skype lietošana u.c.); 

 Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkataloga izmantošana; 

 Interneta resursi par Eiropas Savienību; 

 e-komercijas pakalpojumu izmantošana internetā (rēķinu apmaksa internetā, 

www.latvija.lv u.c.); 

 Angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām); 

 Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām); 
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 Radošās darbnīcas. 

 

LGB iespēju robežās piedāvā pakalpojumus arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Jau 

kopš 2008. gada LGB Interneta lasītavā pieejama speciāla datortehnika, kas paredzēta 

cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Komplektā ir speciāla telelupa, ar kuras palīdzību drukāto 

tekstu var lasīt uz ekrāna palielinātā veidā. Komplektā ietilpst arī palielināmā iekārta lasāmā 

teksta palielināšanai. Turklāt datora monitors ir lielāka izmēra nekā parastam datoram 

pieņemts un dators aprīkots ar palielināšanas programmu ZoomText. 

Pieejami arī pakalpojumi tiem apmeklētājiem, kuri nav personīgi reģistrējušies LGB: 

uzziņas un konsultācijas, bibliotēku popularizējoši pasākumi. 

Pēdējā laikā palielinās attālināto pakalpojumu nozīme, tāpēc tiek pilnveidots to 

pakalpojumu klāsts, kurus var izmantot attālināti: grāmatu elektroniskā rezervēšana, 

nodošanas termiņa pagarināšana, elektroniskā kataloga izmantošana, novada resursu kataloga 

izmantošana, pašvaldības dokumentu (Alojas un Limbažu novadu) datu bāzes izmantošana, e-

uzziņas, digitālo kolekciju izmantošana, kā arī nodrošināta citu informācijas resursu 

pieejamība LGB izveidotajos interneta avotos. 

Kopš 2011. gada nedaudz (aptuveni +2% gadā) pieaug pašvaldības finansējums LGB.  

Mainīgu līdzfinansējuma daļu pašvaldība atvēl LGB organizētajam ikmēneša literāri 

izglītojošajam pasākumu ciklam „Mūsu viesis”, kas notiek ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 

finansiālo atbalstu projekta „Latviešu oriģinālliteratūras lasījumi Limbažu GB: 100 gr latviešu 

oriģinālliteratūras Limbažu novadam” (VKKF sedz autorhonorāru daļu) ietvaros, kas 

Limbažos ir ļoti iecienīts un apmeklēts. 

Ar dažādām vecuma grupām, organizējot izglītojošus pasākumus, strādā Muzejs, Limbažu 

Kultūras nams, kā arī kultūras ļaudis pagastos. Nesen Limbažos izveidots Dzīvā sudraba 

muzejs, kurā uzsākts nodarbību cikls „Kā sakārtot sevi”. Muzejs ir atzīts par „Veiksmīgāko 

jauno tūrisma produktu 2013”. 

 

NVO 

Aktīva Limbažu novadā ir dažādo NVO (biedrību, nodibinājumu) darbība. Pavisam 

novadā ir 142 biedrības, no tām 34 nodarbojas ar pieaugušo izglītību un mūžizglītību. 

 Darbība NVO ir:  

 sevis pilnveide, sava garīgā spēka stiprināšana; 

 kopā būšana un dalīšanās pieredzē, prasmēs, priekā; 

 tautas kultūras mantojuma saglabāšana; 

 labdarība, atbalsts. 

 

Galvenie NVO darbības veidi: 

 

 nodarbību cikli un studijas, izglītības un kultūras pasākumi; 

 projekti: zināšanas, pieredze, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana. 
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Biedrība „Limbažu Filcs” 

Labās prakses piemērs ir biedrība „Limbažu Filcs”, kas dibināta 2009. gadā.  

2010. gadā tika izveidots Mūžizglītības un sabiedrisko aktivitāšu centrs ”Limbažu filcītis”, 

bet 2011. gadā Veselības veicināšanas centrs, kas arī darbojas bijušās fabrikas „Limbažu 

filcs” telpās. 

Attēls Nr. 3. Remontdarbi bijušās fabrikas „Limbažu filcs” telpās 

 

Attēls Nr. 4. Mūžizglītības un sabiedrisko aktivitāšu centrs „Filcītis” gatavs darbam 

Šobrīd biedrībā darbojas 8 biedri, 6 brīvprātīgie un 3 NVA subsidēti brīvprātīgie. 
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Biedrības „Limbažu Filcs” finansējums 

 ELFLA LEADER programmas, Latvijas Šveices sadarbības programmas, 

Nīderlandes Karalisko viršu fonda, Kopienu iniciatīvu fonda un NVA atbalsta programmām 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un jauniešu brīvprātīgajam darbam. Biedrībā būtiska nozīme 

ir brīvprātīgajām iniciatīvām, darbam brīvajā laikā, kā arī aktivitāšu dalības maksai, 

ziedojumiem. 

 Arī Limbažu novada pašvaldība  atbalsta centru  ar  daļēju līdzfinansējumu projektos, 

piemēram, Vecāku un bērnu klubiņš „Kubiņš” no novada saņēmis uzturēšanas atbalstu Ls 300 

apmērā. Vēdināšanas iekārtas uzstādīšanai centrā – Ls 500 apmērā.  

2011. gads bija straujas attīstības gads, kad tika uzsāktas filcēšanas un dekupāžas 

nodarbības, veselības skoliņa, stila mācība, koriģējošā vingrošana, aerobikas, jogas un deju 

terapijas nodarbības, īstenots  projekts „Mācāmies kosmētiku gatavot paši”.  

 Muzeju naktī centru apmeklēja un dažāda veida izglītojošās un radošās aktivitātēs 

piedalījās 800 iedzīvotāji.  

 

Nodarbības un apmeklējums Mūžizglītības un sabiedrisko aktivitāšu centrā „Filcītis” 

2012.–2013. gadā 

 

Diagramma Nr. 10. Nodarbības un apmeklējums „Filcītī” 2012.-2013. gadā 

Populārākās nodarbības ir veselības skoliņā, bērnu un vecāku klubiņā „Kubiņš”, kā arī 

joga, aerobika, Māmiņu klubiņš un dejas (biodejas, vēderdejas, līnijdejas).  
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Pieaugušo izglītošana Limbažu novada pagastos 

Izglītības biedrība „Imanta” 

Aktīva ir Izglītības biedrība „Imanta”, kas nu jau 8. gadu darbojas Limbažu pagastā un 

kuras darbības mērķis ir veicināt vispārējā kultūras un izglītības līmeņa paaugstināšanos 

laukos, iesaistot iedzīvotājus mūžizglītības pasākumos. Īpaši nozīmīgs biedrībai bija 2012. 

gads, kad tika īstenots GRUNDTVIG apakšprogrammas aktivitātes „Mācību partnerības” 

projekts „Jaunas zināšanas – augstāka dzīves kvalitāte”. Tajā piedalījās 25 apmācāmie. 

Galvenie projekta mērķi bija pieredzes apmaiņa ar Itālijas, Anglijas, Lietuvas, Turcijas un 

Polijas partneriem par to, kā tiek organizētas mūžizglītības aktivitātes, kā motivēt pieaugušos 

iesaistīties apmācībās, kā arī attīstīt prasmes organizēt sava mazā biznesa mārketinga 

aktivitātes. 

 Biedrības biedri aktīvi piedalās citu NVO rīkotajos pieaugušo izglītības pasākumos, 

piemēram, nometnē „Aktīvai starppaaudžu sadarbībai” (Rūjiena, 2012), kā arī Britu padomes 

apmācību kursos „Darbīgās kopienas” (2012) un  Apmācību ciklā „Sieviete politikā” (2012-

2013). 

 

Limbažu zemnieku biedrība 

Biedrība 2012. gadā organizējusi 4 seminārus: tūrisma pakalpojumu jomā, biogāzes 

iegūšana, dziļās kūts izveides principi, piena lopkopības attīstības tendences. Organizēti divi 

pieredzes apmaiņas braucieni uz Igauniju un Daugavpili, kur apmeklētas piena lopkopības 

saimniecības un gaļas liellopu audzēšanas saimniecības. Piedalījušies 160 dalībnieki 

 2013. gadā organizēti 3 semināri: Plastmasas izstrādājumu pielietošanas lopkopības un 

augkopības saimniecībās, aitkopības attīstība, piena lopkopības attīstība un mēslu krātuvju 

izveide. Piedalījušies 70 dalībnieki. 

 

Limbažu Lauku sieviešu apvienība „Lemisele” 

  Novadā darbojas Limbažu Lauku sieviešu apvienība „Lemisele”. Tradicionāli katru 

vasaru, jau kopš 2005. gada, „Lemisele” organizē „Pozitīvās  pieredzes skolu”,  kuru vidēji 

apmeklē 70-80 sievietes. 

Biedrība „Mēs – nākotnei” 

 Nozīmīgu darbu ar jauniešiem veic biedrība „Mēs – nākotnei”, kura šobrīd īsteno 

projektu „Es – Eiropas Savienības darba tirgū”. 2013. gada 29. novembrī Jaunatnes 

Starptautisko programmu aģentūras apbalvoja biedrību kā sadarbības partneri, kas rīkojis 

visvairāk informatīvo pasākumu lielākajam dalībnieku skaitam. 

Pensionāru biedrība 

  Seniori tradicionāli visvairāk pulcējas ap Pensionāru biedrību, kas organizē dažādas 

lekcijas, galvenokārt par veselīgu dzīvesveidu. 
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SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra nodaļa 

Lauku ļaudīm svarīga to izglītotāju aktivitāte, kas ir tuvāk viņu dzīvesvietai. Novadā 

darbojas SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra nodaļa, kura organizē un vada 

informatīvus un izglītojošus seminārus. 2012. gadā notikuši 10 informatīvi semināri par 

dažādām ar lauksaimniecību un lauku attīstību saistītām tēmām, piemēram,  lauku sēta – 

lauku tūrisms, lauku ainavas veidošana,  aktualitātes lauksaimniekiem, likumdošanas 

izmaiņas, finanšu menedžments lauksaimniecības uzņēmumu efektivitātes uzlabošanai. Kopā 

–1044 cilvēkstundas. 

 2013. gadā  notikuši  astoņi informatīvi un izglītojoši semināri,  piemēram,  par tādām 

tēmām kā amatniecības prasmju attīstīšana un saražotās produkcijas realizācijas iespējas, 

izmaiņas likumdošanā, kas saistītas ar lauku saimniecībām. Kopā – 1150 cilvēkstundas.  
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Finanšu resursi Limbažu novadā pieaugušo izglītošanai 

 

Finanšu resursi pieaugušo izglītošanai kopumā novadā galvenokārt tiek rasti Eiropas 

struktūrfondos. Arī Limbažu novada pašvaldība īstenoja projektu „Limbažu novada 

pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu līdzekļu 

apguvei” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/008/19, kopējā summa 23 240 Ls), kurā galvenās 

aktivitātes bija: pārvalžu un iestāžu darbinieku aptauja par aktuālāko ES fondu un citu 

ārvalstu finansējumu apguvē; apmācību cikla organizēšana; pētījuma izstrāde par prioritāro 

projektu īstenošanu pašvaldības teritorijā; projekta publicitātes un administrēšanas 

nodrošināšana. ESF līdzekļus apsaimnieko NVA, tos un citu fondu līdzekļus dažādos 

projektos izmanto pašvaldības iestādes un NVO.  

Tajā pašā laikā pašvaldība iegulda arī budžeta līdzekļus pašvaldības administrācijas, 

pārvalžu, iestāžu darbinieku apmācībai, kopumā kopš 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 1. 

decembrim šim nolūkam atvēlēti 13 783 Ls. Tiek sniegts atbalsts NVO, katru gadu to 

projektiem paredzot 7000 Ls. 2012. gadā NVO pieaugušo izglītības projektos pašvaldības 

finansējums sastādīja 2881 Ls. Vislielākie finanšu resursi ieguldīti LGB attīstībā – iegādāta 

ēka par 95 000 Ls, pašlaik tiek gatavotas tāmes aprīkojumam, aplēse ir, ka vēl būs 

nepieciešami vairāk nekā 200 000 Ls. Sudraba muzeja izveidei papildus remontdarbu 

izmaksām no Eiropas struktūrfondiem pašvaldība atvēlēja 15 000 Ls. Šā gada oktobra sēdē 

pašvaldības dome pieņēma lēmumu par jaunām telpām Limbažu Mākslas skolai, pagaidām 

tiek gatavoti projektēšanas dokumenti. Sākotnēji plānotās izmaksas celtniecības, 

labiekārtošanas un inženiertīklu sakārtošanai ir vairāk nekā 300 000 Ls. 

 

Resurss – novada cilvēks, kurš māca un kurš mācās 

Galvenais resurss pašvaldībā tomēr ir cilvēks – gan tas, kas māca, gan tas, kurš mācās. 

Ieteikums visām pašvaldībām – atbalstīt pieaugušo izglītotājus, īpaši svarīgi tas ir gaidāmo 

skolu reformu kopsakarā, kad notiks vidusskolu optimizācija. Pieaugušo izglītības kontekstā 

rūpīgi jāizvērtē katras skolas resursi un ir jāsekmē to pedagogu iespējas turpināt darbu, kuri 

strādājuši pieaugušo programmās. Savukārt valsts līmenī jārūpējas, lai tiktu sakārtoti 

pieaugušo izglītotāju kvalifikācijas un apmaksas jautājumi – šobrīd izstrādātā sistēma attiecas 

tikai uz formālās izglītības pedagogu. Turklāt valstī nav pietiekami nopietnas attieksmes pret 

pieaugušo izglītības metodiku un cilvēki, kas to apguvuši praksē, ja var teikt, kā autodidakti, 

ir īpaši jānovērtē un jāatbalsta.  
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Mūžizglītības politika Limbažu novadā 

Limbažu novada Attīstības programmā 2011–2017 tika izvirzīta vīzija: Limbažu novadā 

izveidota un darbojas efektīva mūžizglītības sistēma, kur formālās un neformālās izglītības iestādes 

sadarbojas un papildina viena otru, nodrošinot ikvienam novada iedzīvotājam iespēju mūža garumā 

pilnveidot savas zināšanas, kompetences un iemaņas tuvu savai dzīves un darba vietai. Mūžizglītība, 

pieaugušo izglītība, neformālo programmu īstenošana kā prioritātes noteiktas pagājušajā mēnesī 

apstiprinātajā „Limbažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013–2030”.   

 

Lai to īstenotu, jānodrošina: 

 pieejamība; 

 piedāvājums; 

 pārvaldība. 

  

Jāatzīst, ka šobrīd vājākais posms ir pārvaldība, un tas ir samilzis jautājums jau ilgākā laika 

posmā.  

Bijušajā Limbažu rajonā no 1997. gada 4. jūnija līdz 2002. gada martam darbojās 

Pieaugušo izglītības centrs. Desmit gadus – līdz 2010. gadam pilsētā darbojās LLU un 

Daugavpils Universitātes filiāles. 2006. gadā rajonā tika īstenots ESF projekts „Rīgas 

plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošanas un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības 

stratēģijas ieviešanai”. Tā ietvaros izstrādātajā „Limbažu rajona cilvēkresursu attīstības 

programmā” tika paredzēts izveidot Pieaugušo izglītības centru ar daudzveidīgu un elastīgu 

programnodrošinājumu. Diemžēl lielajā pārmaiņu laikā pieaugušo izglītības jautājums ne 

novadā, ne valstī nebija prioritāte. 

Kad izveidojās novads, bija iecere apvienot Profesionālo skolu un vakarskolu un šai izglītības 

iestādei deleģēt pieaugušo izglītības koordinācijas funkcijas, tādējādi radot optimālu modeli pieaugušo 

izglītības nodrošinājumam un pārvaldībai. Tā kā valsts politika profesionālo skolu tīkla optimizācijā, 

kompetenču centru veidošanā nav visas pašvaldības atbalstoša, vēl šobrīd nav skaidrs, vai novads šo 

skolu spēs pārņemt un ilgtspējā uzturēt. 

 Grupa novada domes deputātu rosināja novada funkcijas pieaugušo izglītības koordinēšanā 

uzticēt vakarskolai, bet 2011. gada 20. janvārī ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums par skolas 

pievienošanu Limbažu 3. vidusskolai – šobrīd esam struktūrvienība, un mēs turpinām aizsākto darbu 

pieaugušo izglītošanā savu iespēju robežās.  

Novada līmenī ir jāveido sistēma un pārvaldība pieaugušo izglītības nodrošinājumam un 

attīstībai. Nepietiek ar kampaņveidīgu līdzdalību projektos. Ikvienā novadā jābūt vietai, kur 

koncentrēta informācija par pieaugušo izglītību, kur jebkurš var vērsties ar saviem 

jautājumiem par mūžizglītību, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu. Ceru, ka 

šos jautājumus mēs, tāpat kā citi novadi, kam tas ir aktuāli, atrisināsim kopsakarā ar jaunajām 

mūžizglītības nostādnēm valsts mērogā.  
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Ieteikumi 

 IZM, veidojot jauno pieaugušo izglītības politiku, tai skaitā pārvaldības modeli, sadarbībā ar 

citām atbilstīgām institūcijām sekmēt likumdošanā centrētu un ar resursiem nodrošinātu 

pašvaldību darbību un atbildību mūžizglītības politikas īstenošanā. 

 IZM savas kompetences robežās sakārtot pedagogu kvalifikācijas un samaksas jautājumus 

neformālajā izglītībā. 

 IZM, veidojot jaunas nostādnes pedagogu metodiskajā atbalstā, akcentēt nepieciešamību 

izstrādāt metodiku pieaugušo izglītošanā, attīstīt tālmācību neformālās izglītības programmās, 

nodrošināt regulāru un kvalitatīvu pieaugušo izglītotāju apmācību profesionālo 

kompetenču pilnveidei. 

 Rosināt Latvijas Pašvaldību savienību aktualizēt mūžizglītības principus pašvaldību funkciju 

īstenošanā, veicināt pieaugušo izglītības institūciju sadarbību reģionos, skolu reformu gaitā pēc 

iespējas saglabāt un attīstīt resursus mūžizglītības nodrošināšanai.  

 

 Atbalstīt SFL abu kārtu iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām”, nostiprinot skolas kā vietējo 

kopienu resursu, tādējādi sekmējot mūžizglītību Latvijā. 

 Reģioniem pieaugušo izglītību plānot ciešā sasaistē ar reģiona pašvaldību attīstības 

vajadzībām, ņemot vērā pašvaldības iedzīvotāju struktūru, pieejamās darba vietas, 

ģeogrāfisko novietojumu izglītības tīklu, u.c. faktorus. 

 

 Pašvaldībām deleģēt plašāku atbildību par  neformālo izglītību, par programmu licencēšanu, 

normatīvajos aktos nosakot kritērijus šīm programmām, prasības izpildītājiem, mācību 

materiāliem un tehniskajam nodrošinājumam. 

 NVA  izvērtēt kuponu sistēmas efektivitāti, mazināt birokrātiju, organizējot grupas no dažādiem 

finanšu avotiem;  izmainīt kuponu sadalījumu bezdarbniekiem – kuponi apmācībai pie darba 

devēja jānodala no pārējiem kuponiem. 

 Veidot valstī izpratni par sociālo iekļaušanu un iekļaujošo izglītību kā būtisku mūžizglītības 

priekšnosacījumu. 

 


