
Cēsis 
2015 

 
CĒSU NOVADA 

IZGLĪTĪBAS 
STRATĒĢIJA 

2015.–2020. gadam 

 
 
 
 
 
 
 

STRATĒĢISKĀ DAĻA 
 



3 

 

 

SATURS 

 

IEVADS ..................................................................................................................................................... 4 

1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IETVARS ............................................................................................. 5 

2. IZAICINĀJUMI UN RISINĀMĀS PROBLĒMAS .................................................................................... 6 

3. IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS INSTITUCIONĀLAIS TĪKLS           7 

3.1. Pirmskolas izglītība         …..7 

3.2. Vispārējās izglītības iestādes            8 

4 . MĀCĪBU VIDES UN SATURA ATBILSTĪBA MŪSDIENU PRASĪBĀM .............................................. 10 

5. IEKĻAUJOŠĀS IZGLĪTĪBAS PRINCIPS UN INDIVIDUALIZĒTA MĀCĪBU PIEEJA      11 

6. PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA           11 

7. AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA ................................................................................................................ 12 

8. PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA ............................................................................................................... 12 

9. IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES MONITORINGA SISTĒMA .................................................................... 12 

10. VEICAMĀS AKTIVITĀTES             13 

 



4 

 

IEVADS 

Izglītība ir svarīga ikvienam cilvēkam, ģimenei, sabiedrībai un novadam kopumā. 

Tā ir ceļš uz cilvēka individuālās dzīves kvalitāti, zināšanu sabiedrības 

veidošanos un novada ekonomisko izaugsmi un labklājību. Ieguldījumi izglītībā 

un mūžizglītībā ir būtisks priekšnoteikums tautsaimniecības attīstībai un novada 

konkurētspējas veicināšanai, ka arī augstākā labklājības līmeņa sasniegšanai.  

Izglītības stratēģijas 2015.-2020. gadam mērķis ir sniegt pārskatāmu 

informāciju par izglītību Cēsu novadā, identificēt risināmās problēmas un veidot 

izglītības jomas attīstības redzējumu laika posmam līdz 2020. gadam. 

Izglītības  jomas attīstības redzējums 

Divdesmit pirmajā gadsimtā izglītība ir visa mūža garumā un tā ir mūsu ikdienas 

sastāvdaļa – apzināta izvēle un gandarījums; zināt un prast vairāk, ātrāk, 

precīzāk; mācīties un studēt ar sapratni un patiku,  mācīties citam no cita 

neatkarīgi no sociālā, ekonomiskā vai veselības stāvokļa; mācīties individuālām 

prasībām  piemērotā vidē, izmantojot modernus mācību līdzekļus.  

Šādu izglītību tiecamies sasniegt tuvāko gadu laikā, secīgi īstenojot Cēsu novada 

pašvaldības Izglītības stratēģijas aktivitātes. 

Apzinoties izglītības nozīmību, izglītības joma kā viens no svarīgākajām 

pašvaldības attīstības virzītājspēkiem iekļauts arī Cēsu novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā 2030 kā ilgtermiņa prioritāte Nr.2 “IP2 Konkurētspējīga 

izglītības vide, kas veicina cilvēku intelektuālā potenciāla pilnveidi” un Cēsu 

novada Attīstības programmā 2013.-2019. gadam kā vidēja termiņa prioritāte 

Nr.2 “VP2 Konkurētspējīga izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana”. 

(prot.Nr.4; 39.p.) 
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1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IETVARS 

 

Izglītības stratēģija 2015.–2020. gadam (turpmāk – stratēģija) ir vidēja 

termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka izglītības attīstības 

politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus nākamajiem pieciem 

gadiem. Ievērojot to, ka izglītības procesi tieši skar ikvienu iedzīvotāju visās 

vecuma grupas, stratēģija  aptver visus izglītības veidus un pakāpes. 

Stratēģija izstrādāta saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.–

2020.gadam(apstiprināts 22.05.2014. Latvijas Republikas Saeimā), Cēsu novada 

integrētās attīstības programmas 2013.–2019. gadam (apstiprināta Cēsu novada 

domē 14.03.2013. prot.Nr.4,39.p.). 

Stratēģijas izstrādē ievēroti nozīmīgākie attīstības plānošanas dokumenti: 

 Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā (apstiprināts Saeimā 

2005. gada 26. oktobrī),  

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (apstiprināta 

Saeimā 2010. gada 10. jūnijā),  

 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam (apstiprināts 

Saeimā 2012. gada 20. decembrī), 

 Latvijas Konverģences programma 2013.–2016.gadam (apstiprināta ar 

2013.gada 29.aprīļa MK protokollēmumu (prot.Nr.25, 1.paragrāfs), 

 Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību 

īstenošanai (apstiprināts ar MK 2012.gada 16.februāra rīkojumu Nr.84),  

 Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.–2018.gadam (apstiprinātas ar 

2009.gada 20.aprīļa MK rīkojumu Nr.246),  

 Sporta politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (apstiprinātas ar 

2013.gada 18.decembra MK rīkojumu Nr.666), 

 Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010.–

2015.gadam (apstiprinātas ar 2010.gada 6.janvāra MK rīkojumu Nr.5),  

 Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam 

(apstiprinātas ar 2013.gada 14.oktobra MK rīkojumu Nr.468). 
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2. IZAICINĀJUMI UN RISINĀMĀS PROBLĒMAS 

Demogrāfija  

Demogrāfija ir būtiskākais faktors, kas šobrīd negatīvi ietekmē nākotnes 

perspektīvas jebkurā nozarē, arī izglītībā. Cēsu novada sākumskolās, 

pamatskolās, vidusskolās un ģimnāzijās   2015.gada 1.septembrī  mācās 2491 

izglītojamie, kas ir  par 41% mazāk kā 2005.gada 1.septembrī. Saskaņā ar 

demogrāfiskajām prognozēm turpmākajos trijos gados izglītojamo skaits  varētu  

nedaudz samazināties, 2019.gada 1. septembrī sasniedzot pašreizējo līmeni. 

Cēsu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā 2015.gada 1.septembrī mācās 

158 izglītojamie, būtisks šo izglītojamo skaita samazinājums netiek prognozēts, 

jo izglītojamo skaits ir stabils jau pēdējos piecus gadus. 

 
Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto bērnu skaits 

Analizējot Cēsu novada un bijušā Cēsu rajona pamatskolu beigušo izglītojamo 

skaitu, tiek prognozēts, ka  laika posmā līdz 2020. gadam vidējā izglītībā nav 

sagaidāms nozīmīgs izglītojamo skaita samazinājums. Cēsu Profesionālajā 

vidusskolā uzņemto izglītojamo skaits prognozēts aptuveni tajā pašā līmenī kā 

2015.gada 1.septembrī.  Cēsu Profesionālajā vidusskolā pieaug izglītojamo 

skaits, kuriem vairākus gadus iepriekš iegūtu pamatskolas vai vidusskolas 

izglītība.  

Skolēnu skaita prognoze 
(sākumskolā, pamatskolās, vidusskolā, ģimnāzijās) 

Mācību 

gads/klase 

1
.k

la
s
e
 

2
.k

la
s
e
 

3
.k

la
s
e
 

4
.k

la
s
e
 

5
.k

la
s
e
 

6
.k

la
s
e
 

7
.k

la
s
e
 

8
.k

la
s
e
 

9
.k

la
s
e
 

1
0

.k
la

s
e
 

1
1

.k
la

s
e
 

1
2

.k
la

s
e
 

K
O

P
Ā

 

2016./2017.m.g. 209 250 234 184 219 191 217 193 216 192 170 211 2486 

2017./2018.m.g. 208 209 250 234 194 219 211 217 193 173 192 170 2470 

2018./2019.m.g. 209 208 209 250 244 194 239 211 217 155 173 192 2501 

2019./2020.m.g. 259 209 208 209 260 244 214 239 211 174 155 173 2555 

2020./2021.m.g. 191 259 209 208 219 260 264 214 239 169 174 155 2561 

2020./2021.m.g. 234 191 259 209 218 219 280 264 214 191 169 174 2622 
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3. Izglītības sistēmas institucionālais tīkls 

3.1. Pirmskolas izglītība 

 

Cēsu novadā 2015.gada 1.septembrī darbojas piecas pirmsskolas izglītības 

iestādes, viena no tām speciālā pirmskolas izglītības iestāde bērniem ar redzes 

un valodas traucējumiem, kā arī trīs pamatskolas un Cēsu internātpamatskola – 

rehabilitācijas centrs īsteno pirmsskolas izglītības programmas. 

Izglītības iestādes, kur 

darbojas pirmsskolas 

izglītības vecuma grupas 

Izglītojamo 

skaits 

Bērnu skaits uz 

vienu pedagoģisko 

likmi (bez 

administr.) 

Pašvaldības 

vidējās 

izmaksas uz 

vienu 

izglītojamo 

Cēsu pilsētas 1. 

pirmsskolas izglītības 

iestāde 

 

80 

 

8.0 

223.91 

Cēsu pilsētas 3. 

pirmsskolas izglītības 

iestāde 

 

216 

 

8.4 

189.51 

Cēsu pilsētas 4. 

pirmsskolas izglītības 

iestāde 

 

155 

 

8.2 

205.78 

Cēsu pilsētas 5. 

pirmsskolas izglītības 

iestāde 

 

224 

 

8.4 

204.32 

Cēsu pirmsskolas 

izglītības iestāde 

“Pīlādzītis” 

108  

4.6 

30.18 

Cēsu 2.pamatskola 79 7.9 * 

Līvu pamatskola 23 4.6 * 

Rāmuļu pamatskola 21 5.3 * 

Cēsu internātpamatskola-

rehabilitācijas centrs 

36 4.7 * 

*- izmaksas iekļautas vispārējās izglītības iestādes budžetā  

 

Nākotnē pirmsskolas izglītojamo skaits būtiski nemainīsies. Migrācijas rezultātā 

no blakus esošām pašvaldībām tas varētu palikt stabils ar tendenci katru gadu 

nedaudz palielināties. 

Pirmsskolas izglītības  izglītojamo  izvietojums atspoguļo šī brīža demogrāfisko 

situāciju, t. i., bērnu koncentrācija vērojama Cēsu pilsētā, maz bērnu pret 

iedzīvotāju skaitu ir lauku teritorijā. Veidojot pirmsskolas izglītības pakalpojumu 

daļēji  ievērots princips, ka pirmsskolas izglītība pieejama maksimāli tuvu 

dzīvesvietai. 

Neskatoties uz to, ka Cēsu novada pašvaldība pēdējo desmit gadu laikā ir veikusi 

papildus pasākumus (atvērta jauna pirmsskolas izglītības iestāde ar 11. grupām, 
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pie Cēsu 2. pamatskolas izveidotas četras pirmsskolas izglītības grupas), kas 

veicinājis būtisku rindas samazināšanos vietas saņemšanai pirmsskolas izglītības 

iestādē, tomēr pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs ir 

nepietiekams vietu skaits pirmsskolas vecuma bērniem, tādēļ pašvaldība 

piedalās ar līdzfinansējumu Cēsu novada privātajā izglītības iestādē. Nākotnē 

nepieciešams risinājums, lai palielinātu pirmsskolas vecuma bērniem pieejamo 

vietu skaitu pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs, kas apmierinātu vecākus 

pēc pirmsskolas izglītības pakalpojuma visa gada garumā. 

 

3.2. Vispārējās izglītības iestādes 

 

Pēdējo desmit gadu laikā Cēsu pilsētā ir veikta izglītības iestāžu reforma, 

pārstrukturizējot izglītības pakalpojumu pieejamību, 2010.gadā  Cēsu 

2.vidusskolai tika pievienota  Cēsu pilsētas vakara vidusskola, bet ar 2015.gada 

1.septembri Cēsu 2.vidusskola tika apvienota ar Cēsu pilsētas pamatskolu, 

izveidojot Cēsu Pilsētas vidusskolu. 

 

Izglītības 

iestāde 

Izglītojamo 

skaits 1. – 

6.klasēs 

Izglītojamo 

skaits 7. – 

9.klasēs 

Izglītojamo 

skaits 10. – 

12.klasēs 

Izglītojamo 

skaits kopā 

Izglītojamo skaits 

uz vienu 

pedagoģisko likmi 

(mācību stundu 

likmes) 

Draudzīgā 

Aicinājuma 

Cēsu Valsts 

ģimnāzija 

  

116 

 

152 

 

268 

 

7.78 

 

Cēsu Valsts 

ģimnāzija 

 141 

 

220 361 7.73 

Cēsu Pilsētas 

vidusskola 

405 124 202 731 9.88 

Cēsu 

1.pamatskola 

285 78  363 8.00 

Cēsu 

2.pamatskola 

279 107  386 9.74 

Cēsu pilsētas 

Pastariņa 

sākumskola 

 

223 

   

223 

 

9.77 

 

Līvu 

pamatskola 

43 29  72 5.52 

Rāmuļu 

pamatskola 

51 36  87 6.14 

  KOPĀ 1286 631 574 2491 8.07 

 

Nākotnē nepietiekamais skolēnu skaits uz vienu pedagoģisko likmi varētu būt 

par pamatu nepietiekamajai pedagogu slodzei pie jaunā darba samaksas 

modeļa. 
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Analīzes dati liecina, ka Cēsu novada izglītības iestāžu 1. – 6. klasēs ir no 40 līdz 

400 izglītojamiem, kas atbilst (izņemot Līvu un Rāmuļu pamatskolas, kur 

attiecīgi ir 43 un 51 izglītojamie) Izglītības un zinātnes ministrijas nostādnei: 

minimālais izglītojamo  skaitu vienas izglītības iestādes 1. – 6 . klasēs - vismaz 

150 izglītojamie , 7. – 12.klašu grupā vismaz 300 izglītojamie( Draudzīgā 

Aicinājumā Cēsu Valsts ģimnāzijā - 268).  

Sākumskolas (1.- 6.klase)  un pamatskolas (1- 9.klase)  izglītība šobrīd ir 

nodrošināta  pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, nodrošinot pakalpojuma pieejamību 

vietējas nozīmes autoceļu tuvumā. Pirmsskolas (5. līdz 6.gadus vecu bērnu) 

izglītība integrēta Rāmuļu pamatskolā, Līvu pamatskolā, Cēsu 2.pamatskolā un 

Cēsu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā. 

Vispārējā vidējā izglītība (10.-12.klase) un  profesionālā vidējā izglītība ir  

koncentrēta Cēsu pilsētā.  

 

Pašvaldības izmaksas uz vienu audzēkni 

Izglītības iestāde Viena izglītojamā izmaksas 

(euro) no pašvaldības 

budžeta 

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 41.01 

Cēsu Valsts ģimnāzija 68.22* 

Cēsu Pilsētas vidusskola 32.62** 

Cēsu 1.pamatskola 43.82 

Cēsu 2.pamatskola ( ar pirmsskolas grupām) 73.31 

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 48.95 

Līvu pamatskola ( ar pirmsskolas grupām) 180.98 

Rāmuļu pamatskola ( ar pirmsskolas grupām) 140.14 

Cēsu internātpamatskola-rehabilitācijas centrs 12.75*** 

Cēsu pilsētas 1. Pirmsskolas izglītības iestāde 223.91 

Cēsu pilsētas 3. Pirmsskolas izglītības iestāde 189.51 

Cēsu pilsētas 4. Pirmsskolas izglītības iestāde 205.78 

Cēsu pilsētas 5. Pirmsskolas izglītības iestāde 204.32 

Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” 30.18*** 

* -iekļauti arī Cēsu Pilsētas vidusskolas komunālie izdevumi  

** - nav iekļautu komunālie maksājumi 

*** - pārējie iestādes izdevumi tiek finansēti no  valsts mērķdotācijas 

Nākotnē nepieciešams izvērtēt izglītības iestāžu tīklu, ņemot vērā izglītojamo 

skaitu, viena izglītojamā izmaksas , klašu piepildījumu kontekstā ar iespēju 

kvalitatīvi risināt jautājumu par pedagogu slodzi 7. – 9. klašu mācību 

priekšmetos ar mazu stundu skaitu nedēļā, t.i., fizika, ķīmija, bioloģija, 

ģeogrāfija u. c.  
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4. Mācību vides un satura atbilstība mūsdienu prasībām 

 

Pirmsskolas izglītības un aprūpes nodrošināšana ir pamats sekmīgai izglītojamo 

iesaistei pamatizglītībā, sociālajai iekļaušanai, personiskajai attīstībai un 

nodarbinātībai nākotnē. Lai panāktu izglītojamo veiksmīgu pāreju no pirmsskolas 

uz pamatskolu, pirmsskolā ir nepieciešams nodrošināt atbilstošu mācību vidi uz 

kompetencēm balstīta satura apguvei. 

Lai uzlabotu mācību sasniegumus pamatizglītības un vidējā izglītības posmā 

nepieciešams pilnveidot izglītības iestādēs pieejamās informāciju tehnoloģijas, 

veicināt to izmantošanu visos mācību priekšmetos, tādējādi nodrošinot  uz 

kompetenču pieejas balstītā mācība satura ieviešanu. Visos izglītības posmos 

nepieciešams palielināt  izglītojamo skaitu ar augstiem ikdienas sasniegumiem.  

Cēsu novadā maz izglītojamo par vidusskolas kursu kārto centralizētos 

eksāmenus ķīmijā, fizikā un bioloģijā, kas liecina par izglītojamo zemo motivāciju 

apgūt eksaktos mācību priekšmetus. 

 

Izglītības 

iestāde 

Bioloģija Fizika Ķīmija 

2013. 2014. 2015. 2013. 2014. 2015. 2013. 2014. 2015. 

Cēsu Valsts 

ģimnāzija 

4 6 8 6 2 11 1 2 5 

Draudzīgā 

Aicinājuma 

Cēsu Valsts 

ģimnāzija 

5 5 9 8 1 7 2 1 1 

Cēsu 

2.vidusskola 

1 4 3 2 - 1 - - 1 

Kopā  10 15 20 16 3 19 3 3 7 

 

Sadarbībā ar izglītības iestāžu pedagogiem nepieciešams izvērtēt iespējas 

palielināt jauniešos interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem, veidojot 

pamatskolā  matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. 

Novada izglītības iestāžu interešu izglītības programmās iesaistītajiem 

izglītojamajiem ir  iespēja veiksmīgāk izvēlēties profesiju un veidot savu karjeru.  

Novada profesionālās orientācijas un karjeras izglītības sistēma nav atbilstoša 

21. gadsimta prasībām.  Nepieciešams uzlabot profesionālās ievirzes izglītības un 

interešu izglītības kvalitāti un palielināt izglītojamajiem piedāvājumu, nodrošinot 

mūsdienīgu un atbilstošu mācību vidi, t.sk. IKT nodrošinājumu un jaunākās 

tehnoloģijas tehniskajā un zinātniskajā jaunradē.  
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5. Iekļaujošas izglītības princips un individualizēta mācību 
pieeja  

 

Iekļaujošas izglītības nodrošināšanā ir vairākas mērķgrupas – attīstības, spēju 

un veselības stāvokļa,  sociālo apstākļu izraisītās atstumtības riskam pakļautie 

bērni un jaunieši, un reemigrējušie un ārzemēs dzimušie Latvijas valstspiederīgo 

bērni un jaunieši. 

Lai gan novada izglītības iestādēs tiek piedāvātas pietiekami daudzveidīgas 

izglītības ieguves iespējas un programmas, tomēr izglītības procesā sastopamies 

ar dažādām problēmām kā sociālekonomiskām, socializēšanās problēmām u.c. 

Lai nodrošinātu maksimāli efektīvu atbalstu šiem izglītojamiem būtisks ir 

nepieciešamā atbalsta personāla nodrošinājums vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs. Novadā izveidojusies zināma pieredze trešo valsts pilsoņu 

bērnu un jauniešu izglītošanā. Nākotnē nepieciešams pilnveidot pedagogu un 

atbalsta personāla zināšanas par bēgļu bērnu un jauniešu izglītības ieguves 

iespējām. 

 

6. Profesionālā izglītība 

 

Cēsu Profesionālajā vidusskolā šobrīd mācās 224 izglītojamie, salīdzinot ar 

2013.gadu, audzēkņu skaits samazinājies par 12%. Izglītības iestāde piedāvā 

apgūt  specialitāti piecās izglītības programmās, bet jau vairākus gadus pēc 

kārtas izglītojamie neizvēlas restauratora asistenta un mēbeļu dizainere izglītības 

programmas. 

Profesionālajā vidusskolā  nepieciešams paplašināt piedāvāto izglītības 

programmu klāstu, kas nodrošina reģionālajam darba tirgum nepieciešamo 

speciālistu sagatavošanu.  

 Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā 2015./2016. mācību gadā tiek uzsākta 

jaunas izglītības programmas “Deja”  īstenošana,  kuru apgūst divi izglītojamie. 

Cēsu Profesionālās vidusskolas  un Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas 

izglītojamajiem ir radīta mūsdienīga mācību vide, kas ir par pamatu būtiskam 

izglītojamo  skaita palielinājumam Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā, 

piesaistot jauniešus no visa Vidzemes reģiona. 

Cēsu Profesionālajai  vidusskolai īpaša uzmanība pievēršama sadarbības 

stiprināšanai ar darba devējiem  profesionālās izglītības programmu īstenošanā, 

t. sk. prakšu nodrošināšanā, ka arī attīstot jaunus profesionālās izglītības 

principus, kā modulārās profesionālās izglītības programmu izstrāde un darba 

vidē balstīta profesionālā izglītība, jauniešu sadzīves apstākļu uzlabošanai.  
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7. Augstākā izglītība 

Jau vairāk kā 10 gadus Cēsīs ir iespējams iegūt augstāko izglītību. Četras 

augstākās izglītības iestādes ir atvērušas filiāles Cēsīs (Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības akadēmija, Biznesa augstskola „Turība”, Rīgas Tehniskā 

universitāte, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža), piedāvājot 

iegūt augstāko izglītību šādās specialitātēs 

 pedagoģija  nekustamā īpašuma pārvaldība 
 sabiedriskās attiecības  siltumenerģētika un 

siltumtehnika 
 uzņēmuma vadība  vides zinātne 

 grāmatvedība  materiālu tehnoloģija un dizains 
 tiesību zinātne  sociālā aprūpe 
 enerģētika un elektrotehnika  sociālais rehabilitētājs  

 elektrotehnoloģiju datorvadība  
 

8. Pieaugušo izglītība 

Cēsu Pieaugušo izglītības centrs nodarbojas ar pieaugušo  neformālās 

izglītības programmu, personības kompetenču pilnveidi. Sadarbībā ar citām 
valsts un pašvaldības institūcijām nodrošina valsts programmu realizāciju 
dažādām mērķgrupām. Plašākā realizētā programma sadarbībā ar 
Nodarbinātības Valsts aģentūru - Mūžizglītības programma bezdarba riskam 
pakļautiem iedzīvotājiem. 

Periodā no 2010. līdz 2014.gadam, gadā vidēji Cēsu Pieaugušo izglītības 
centrā neformālās izglītības programmās, kuru ilgums ir no 60 – 100 stundām, 
iesaistījās 231 dalībnieks.  

Viens no centra darbības virzieniem ir senioru neformālo  izglītības 
programmu dzīves kvalitātes uzlabošanai realizācija, nodrošinot iespēju 

iesaistīties 6 interešu virzienos, vidēji gadā šajās programmās iesaistījās 200 
dalībnieki. 

 

9. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma 

Resursu pārvaldības efektivitātes uzlabošana ietver sevī izglītības kvalitātes jeb 

monitoringa sistēmas ieviešanu izglītības iestādē, kas dod iespēju visām 
ieinteresētajām pusēm izsekot, izvērtēt un ietekmēt ar izglītību saistītos 
procesus un rezultātus. 2014/2015.mācību gadā Cēsu 2. pamatskola un 

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija izmantojusi SIA “Edurio” radīto 
sistēmu, kas dod iespēju skolotājiem, skolēniem, vecākiem un skolas vadībai 

komunicēt savā starpā un iegūt atgriezenisko saiti par izglītības procesu un tā 
kvalitāti izglītības iestādē. 
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10. VEICAMĀS AKTIVITĀTES 
 

PB – novada pašvaldības budžets; VB – Valsts budžets, SF –struktūrfondi 

Nr.p.

k. 

Atbalsta 

virziens 
RV 2.1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītību 

Uzdevums 2.1.1.Kvalitatīva pirmsskolas izglītība un vietu nodrošinājums pirmsskolas izglītības iestādēs 

 Pasākumi 
Iesaistītās/atbil-

dīgās institūcijas 

Finanšu 

avots 
Sasniedzamais rezultāts 

1. Nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu 

pieejamību visiem novadā deklarētiem 

bērniem no 1,5 gadu vecuma 

Izglītības nodaļa  PB Visi novadā deklarētie bērni nodrošināti ar vietām 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs  un Cēsu 

novadā dibinātā privātā izglītības iestādes pirmsskolas 

izglītības programmā  

2. Nodrošināt Cēsu novada pirmsskolas 

izglītības iestāžu pieguļošo teritoriju 

labiekārtošanu, tai skaitā fiziskajām 

aktivitātēm piemērotu un drošu vidi 

Izglītības nodaļa/ 

Nekustamo 

īpašumu nodaļa 

PB Labiekārtoti iekšpagalma celiņi Cēsu pilsētas 3. 

pirmsskolas izglītības iestādes un  Cēsu pilsētas 1. 

pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā 

Labiekārtots stāvlaukums, iebraucamais ceļš un 

nojaukts šķūnis Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas iestādes 

teritorijā  

Labiekārtots saimnieciskais  pagalms, iebraucamais 

ceļš un izveidots stāvlaukums  Cēsu pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” 

Izveidota nojume Cēsu 2. pamatskolas teritorijā  
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3. Nodrošināt Cēsu novada pirmsskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību 

aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai 

veicinātu vecuma posmam atbilstošu  

prasmju apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu 

Izglītības nodaļa PB Mācību aprīkojuma un mācību līdzekļu iegādei 

piešķirts finansējums 

Iegādāti mācību līdzekļi atbilstoši katras izglītības 

iestādes attīstības prioritātēm 

Nomainītas vecumam un drošībai atbilstošas mēbeles 

visās pirmsskolas izglītības iestādēs 

4. Atbalstīt dienas rotaļu centru izveidi 

pirmsskolas vecuma bērniem 

Izglītības nodaļa / 

Cēsu Pilsētas 

vidusskola 

PB Nodrošināta rotaļu istabas darbība Cēsu Pilsētas 

vidusskolā 

Izstrādāti noteikumi privātās iniciatīvas atbalstam, 

veidojot dienas rotaļu centrus pirmsskolas vecuma 

bērniem 

Uzdevums  2.1.2.Uzlabot vispārējās izglītības apmācību kvalitāti un pieejamību, veicot satura pilnveidi un paaugstinot pedagogu un akadēmiskā 

personāla profesionālo kompetenci  

1. Izglītības kvalitātes monitorings visās 

izglītības pakāpēs  

Izglītības nodaļa/ 

Izglītības iestādes 

PB Visās izglītības iestādēs izveidota un darbojas  

izglītības monitoringa sistēma, izglītības procesa 

novērošana, kontrole, analīze un prognozēšana  

2. Paaugstināt izglītības pakalpojuma un 

satura kvalitāti, pilnveidojot izglītības 

programmu saturu un apmācības procesu 

Izglītības nodaļa/ 

izglītības iestādes  

PB, SF Notikuši kursi profesionālās kompetences 

paaugstināšanai izglītības iestāžu vadības komandām 

Palielinājies izglītojamo īpatsvars, kuri piedalījušies 

apmaiņas programmā, pilnveidojot savas svešvalodas 

prasmes 

Palielinājies izglītojamo un pirmsskolas vecuma bērnu  

skaits, kuri apguvuši peldētprasmi un slēpošanas 

pamatprasmes 

Palielinājies audzēkņu īpatsvars, kas dabas zinības 

apgūst Līvu un  Rāmuļu pamatskolu dabas klasēs 

Piešķirts Attīstības centra statuss Cēsu 

internātpamatskolai – rehabilitācijas centram 
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3. Nodrošināt atbalstu darba vidē balstītu 

mācību un praksē balstītu mācību attīstībai 

Cēsu Profesionālās 

vidusskola/ 

Izglītības nodaļa 

PB, SF Palielinājies Cēsu Profesionālās vidusskolas audzēkņu 

īpatsvars, kuri apguvuši darba vidē balstītas mācības 

ražošanas uzņēmumos  

Palielinājies audzēkņu īpatsvars, kuri praksi izgājuši 

ārpus Latvijas esošos uzņēmumos un izglītības 

iestādēs Palielinājies citu valstu audzēkņu īpatsvars, 

kuri praksi izgājuši Cēsu Profesionālajā vidusskolā 

4. Paaugstināt pedagogu akadēmiskā 

personāla profesionālo kompetenci 

Izglītības nodaļa/ 

izglītības iestādes 

PB, SF Izveidota pastāvīga Cēsu novada pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

komisija (2016./2017.m.g. II pusgadā) 

Palielinājies pedagogu īpatsvars, kuri ieguvuši 4. un 

5. kvalitātes pakāpi 

Notikusi pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

pilnveide atbilstoši katras izglītības iestādes 

prioritātēm 

Pieaudzis pedagogu īpatsvars, kuri piedalījušies 

pedagogu pieredzes apmaiņas programmās 

Pieaudzis pedagogu skaits, kuri pieteikuši savas 

inovācijas inovāciju balvai un pieteiktās inovācijas 

pielieto mācību procesā 

5. Nodrošināt mūsdienu mācību procesu 

vispārējā izglītībā, tai skaitā pilnveidojot 

mācību kabinetus ar modernām 

tehnoloģijām un nodrošināt ar atbilstošu 

aprīkojumu 

Novada pašvaldība/ 

izglītības iestādes 

PB, ESF, VB Visas izglītības iestādes nodrošinātas ar modernām 

tehnoloģijām, izveidota moderna un ergonomiska 

mācību vide (t.sk. nomainītas mēbeles) 

Pilnveidoti izglītības iestādēs esošie mācību kabineti, 

nodrošināta šo kabinetu pieejamība visiem mācību 

priekšmetiem, attālinātu konferenču rīkošanai  

iegādātas mobilās datorklases  

Izveidotas multifunkcionālas auditorijas 

videokonferenču  starpdisciplināro mācību priekšmetu 

apguvei Cēsu Pilsētas vidusskolā, Cēsu Valsts 
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ģimnāzijā un Cēsu 2.pamatskolā 

Tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas tālmācībai 

visos apmācības posmos 

6. Sociālā atstumtības riskam pakļauto sociālo 

grupu segregācijas mazināšanai izglītības 

procesā 

Novada pašvaldība, 

izglītības iestādes 

PB, VB Izglītības iestādes nodrošinātas ar nepieciešamo 

atbalsta personālu (atbalsta persona bērnam 

pirmsskolas izglītības grupā līdz 5 gadu vecumam, 

logopēds, psihologs, sociālais pedagogs un pagarinātā 

dienas grupa 1.–4.klašu izglītojamiem)  

7. Rūpēties par pedagogu profesijas prestiža 

paaugstināšanu un veicināt motivētu , 

profesionālu pedagogu piesaisti izglītības 

iestādēs 

Novada pašvaldība, 

izglītības iestādes 

NP Tiek piešķirtas stipendijas (pašvaldība noslēgusi 

līgumu ar studentiem potenciāliem izglītības iestāžu 

pedagogiem),  

Pedagogiem tiek piešķirti dienesta dzīvokļi 

Pedagogiem tiek piešķirtas naudas balvas 

8. Atbalstīt talantīgos bērnus un jauniešus Novada pašvaldība, 

izglītības iestādes 

PB Palielinājies izglītojamo īpatsvars, kuri saņēmuši 

naudas balvas par ikdienas mācību sasniegumiem  

Palielinājies izglītojamo īpatsvars, kuri saņēmuši 

naudas balvas par izciliem sasniegumiem valsts 

olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos lasījumos 

Palielinājies atbalsts izglītojamajiem, kuri piedalījušies  

olimpiādēs novada un valsts posmā 

Tiek organizētas vasaras nometnes izglītojamiem 

izglītības procesā gūto prasmju nostiprināšanai 

Piesaistīti Cēsu novada uzņēmēji un uzņēmumi, kas 

atbalsta ar stipendijām talantīgos izglītojamos  

9. Popularizēt izglītības iespējas Cēsīs un 

ieinteresēt Vidzemē dzīvojošos jauniešus 

iegūt izglītību Cēsīs  

Novada pašvaldība, 

izglītības iestādes 

PB  Izveidotas un izplatītas  reklāmas par izglītības 

iespējām Cēsīs 

Izveidoti reģionālie metodiskie centri novada 

ģimnāzijās 

Uzdevums 2.1.3. Atbalstīt profesionālo izglītības iestāžu sakārtošanu un attīstību 

1. Uzlabota profesionālās izglītības iestādes Novada pašvaldība, PB, ESF Pabeigta Cēsu Profesionālās vidusskolas materiāli 
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fiziskā un materiāltehniskā infrastruktūra Cēsu Profesionālā 

vidusskola 

tehniskās bāzes sakārtošana atbilstoši īstenotajām 

izglītības programmām 

2. Jaunu profesionālās izglītības programmu 

izveide Cēsu novada izglītības iestādēs 

Cēsu Profesionālā 

vidusskola  

PB, ESF Izstrādātas un licencētas  jaunas izglītības 

programmas atbilstoši prioritātēm – kokapstrādē, 

enerģētikā, būvniecībā, telekomunikācijās un šūto 

izstrādājumu jomā 

3. Paaugstināt profesionālās izglītības prestižu   Uzlabota sabiedrības informētība novada pašvaldības 

mājas lapā un sociālajos tīklos 

4. Profesionālās vidusskolas materiāli 

tehniskās bāzes izmantošana esošā 

darbaspēka pārkvalifikācijai un jaunu 

zināšanu apguvei 

  Tiek izmantota Cēsu Profesionālās vidusskolas 

materiāli tehniskā bāze pieaugušo izglītībā   

5. Uzņēmēju iesaiste profesionālas izglītības 

programmu izstrādē 

Cēsu Profesionālā 

vidusskola, 

Vidzemes reģiona 

uzņēmēji 

 Darbojas   konvents profesionālās izglītības 

programmu izstrādāšanai vai to grozīšanai, iesaistot 

Vidzemes reģiona uzņēmējus 

Izstrādātas jaunas vai uzlabotas esošās  izglītības 

programmas atbilstoši darba tirgus vajadzībām  

6. Pilnveidot un attīstīt mūzikas un mākslas 

izglītības programmas vidusskolā un 

mākslas skolā 

A.Kalniņa Cēsu 

Mūzikas vidusskola 

un Cēsu pilsētas 

Mākslas skola 

 Pilnveidotas  profesionālās ievirzes mūzikas un 

mākslas izglītības programmas  

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai piešķirts  

Kompetences centra statuss  

7. Veikt uzlabojumu/ ieguldījumus izglītības 

iestāžu izglītojamo izmitināšanas jomā, 

nodrošinot kvalitatīvus dzīves apstākļus 

Novada pašvaldība PB, SF Nodrošināts transports Cēsu Profesionālās vidusskolas 

izglītojamajiem nokļūšanai no kopmītnēm uz izglītības 

iestādi  

Labiekārtota Dienesta viesnīca Saules iela 23  

Izveidota dienesta viesnīca Lenču ielā 40 

Uzdevums 2.1.4. Skolēnu prasmju attīstīšana un karjeras plānošana vispārizglītojošās skolās, uzlabot jauniešu nodarbinātības iespējas 

nākotnē 

1. Īstenot aktuālo prasmju apgūšanu un RTU, Novada PB Palielinājies izglītojamo skaits , kuri piedalījušies 
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pielietošanu (digitālo, radošo, 

inženierzinātnisko u.tml.) 

pašvaldība, 

izglītības iestādes 

“Panākumu akadēmijas” pasākumos 

Noorganizētas  izglītojamiem praktiskas nodarbības uz 

RTU Cēsu filiāles bāzes aktuālo prasmju apguvei  

2. Palielināt bērnu un jauniešu iesaisti 

kultūvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, 

pilsoniskajās un ārpusklases aktivitātēs  

Novada pašvaldība, 

izglītības iestādes 

PB, VB Palielinājies izglītojamo īpatsvars, kuri iesaistīti un 

līdzdarbojas Dziesmu un deju svētku procesā  

Palielinājies jauniešu īpatsvars Jauniešu domes un 

Jaunsardzes kustības organizētajās pilsoniskajās 

aktivitātēs un Latvijas Republikai nozīmīgu svētku 

pasākumos  

Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamie 

piedalījušies kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā 

un saglabāšanā, popularizējot vietējo kultūrvēsturisko 

mantojumu  

Palielinājies jauniešu īpatsvars, kuri iesaistījušies 

neformālās un interešu izglītības aktivitātēs 

3. Izveidota karjeras attīstības atbalsta 

sistēma un nodrošināta pakalpojuma 

pieejamība, lai veicinātu mērķtiecīgu 

profesijas izvēli atbilstoši spējām un 

interesēm 

Novada pašvaldība, 

izglītības iestādes 

PB, SF, VB Palielinājies izglītojamo īpatsvars, kuriem pieejami 

karjeras izglītības pakalpojumi  

Katrā izglītības iestādē tarificēts karjeras konsultants 

4. Veicināt Cēsu novada izglītojamo 

iepazīstināšanu ar Cēsu uzņēmumiem un 

ekonomikas procesiem 

  Izglītojamie  tiek  iepazīstināti ar Cēsu uzņēmumiem 

un ekonomikas procesiem karjeras nedēļā un mācību 

procesā. 

5. Popularizēt brīvprātīgā darba ieguvumus - 

pieredzes iegūšanā un savu spēju 

apzināšanā, stimulējot jauniešus to 

izmantot 

  Palielinājies brīvprātīgā darba piedāvājums  

Pieaudzis izglītojamo skaits, kuri tiek iesaistīti 

brīvprātīgajā darbā 

6. Paplašināt iespējas vasaras nodarbinātībai 

un dažādu prasmju attīstīšanai 

Novada pašvaldība PB Palielinājies vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

izglītojamo īpatsvars, kuri piedalījušies skolēnu praksē 

vasarā pie novada uzņēmējiem 
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Uzdevums  2.1.5. Atbalstīt jauniešu aktivitātes 

1. Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde un 

ieviešana 

Novada pašvaldība  Izstrādāta Jaunatnes politikas stratēģija 

2. Sekmēt jauniešu centra izveidi, darbības 

nodrošināšana 

Novada pašvaldība PB Izveidots Jauniešu centrs Rīgas ielā 23  

Palielinājies Jauniešu domes organizēto pasākumu 

skaits  

3. Atbalstīt jauniešu un jauniešu  NVO radošās 

iniciatīvas un attīstīt jauniešu lietderīga 

brīvā laika pavadīšanas iespējas 

  Palielinājies NVO organizēto pasākumu skaits  

Palielinājies NVO īstenoto projektu skaits 

Uzdevums  2.1.6. Attīstīt  profesionālās ievirzes un  interešu izglītību dažādām vecuma grupām 

1. Sakārtot un modernizēt interešu izglītības 

un profesionālās ievirzes  iestāžu 

infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 

Novada pašvaldība, 

Cēsu Profesionālā 

vidusskola 

Cēsu pilsētas 

Sporta skola  

Cēsu Bērnu un 

jauniešu centrs 

Cēsu pilsētas 

mākslas skola 

PB, ESF, VB Sakārtota un modernizēta interešu izglītības un 

profesionālās ievirzes iestāžu infrastruktūra un 

materiāli tehniskā bāze atbilstoši izglītības iestādes 

prioritātēm 

 

2.  Nodrošināt pieejamu, daudzveidīgu un 

kvalitatīvu interešu izglītību Cēsu novada 

izglītības iestādēs 

Izglītības nodaļa, 

Izglītības iestādes 

PB, ESF, VB Atbilstoši pieprasījumam pieejama daudzveidīga 

interešu izglītība   

Nodrošināts kvalitatīvs uz dzīvesprasmju apguvi 

orientēts radošs un izzinošs izglītības process  

3.  Sekmēt kultūrizglītības iestāžu attīstību    

Rīcība  RV 2.2. Attīstīt izglītības infrastruktūru 

Uzdevums  2.2.1.Izglītības iestāžu restrukturizācijas, optimizācija, renovācija 

1. Izveidot ekonomiski efektīvu, attīstību 

veicinošu izglītības iestāžu tīklu, optimizējot 

vispārējās izglītības iestāžu tīklu atbilstoši 

pieprasījumam 

Novada pašvaldība  Izveidots efektīvi funkcionējošs izglītības iestāžu tīkls, 

nodrošinot sākumskolas izglītību tuvāk dzīves vietai, 

nodrošinot izglītības iestādes sasniedzamību līdz  30 

minūtēm 
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2. Veikt nepieciešamos uzlabojumus Cēsu 

novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

infrastruktūrā 

Novada pašvaldība, 

izglītības iestādes 

 Izveidota ergonomiskas vides prasībām atbilstoša 

ugunsdrošības un apgaismojuma  sistēma Cēsu 

Valsts ģimnāzijā, Draudzīgā Aicinājuma Valsts 

ģimnāzijā, Cēsu Pilsētas vidusskolā un  Cēsu pilsētas 

Pastariņa sākumskolā 

Uzlabots elektroapgaismojums Cēsu pilsētas 5.un 

1.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijās mācību – 

rotaļu laukumos 

3. Labiekārtot vispārējo izglītības iestāžu 

teritoriju, nodrošināt vides pieejamību 

Novada pašvaldība, 

izglītības iestādes 

 Labiekārtota Cēsu Pilsētas vidusskolas un Cēsu Valsts 

ģimnāzijas  teritorija, nodrošinot drošu vidi  

Uzdevums 2.2.2.Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveide 

1. Konkurētspējas stiprināšanai ,nodrošināt 

Cēsu novada vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi 

Novada pašvaldība, 

izglītības iestādes 

PB, ESF Nomainīts centrālās ēkas jumta segums Cēsu 

internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā, veikta 

ēkas pamatu hidroizolācija un sakārtota lietus ūdeņu 

novadīšanas sistēma  

Modernizēta zēnu amata mācību apguvei 

nepieciešamā materiālā bāze Cēsu Valsts ģimnāzijā 

un Cēsu Pilsētas vidusskolā 

Uzdevums  2.2.3. Sporta infrastruktūras izveide pie izglītības iestādēm 

1. Vispārizglītojošo skolu sporta 

infrastruktūras sakārtošana un attīstīšana, 

sporta inventāra  iegāde (t.sk. ārējo sporta 

laukumu atjaunošana vai izveide) 

Novada pašvaldība, 

izglītības iestādes 

 Modernizēta sporta infrastruktūra Cēsu Pilsētas 

vidusskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā, Draudzīgā 

Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu 1. 

pamatskolā  

Veikta Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes 

sporta zāles priekštelpu renovācija 

Uzdevums 2.2.4. Paplašināt pieaugušo izglītības iespējas Cēsu Pieaugušo izglītības centrā 

 

1. 

Pieaugušo izglītības nodrošināšana 

nodarbināto personu profesionālās 

kompetences un kvalifikācijas pilnveidi 

Cēsu Pieaugušo 

izglītības centrs 

Cēsu Profesionālā 

vidusskola 

SF Nodarbinātās personas vecumā no 25 gadiem, 

izņemot ar zemu izglītības līmeni, pilnveidojušas 

profesionālās kompetences, atbilstoši darba tirgus 

prasībām un apguvušas neformālās izglītības 
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programmas savai izaugsmei.  

Iesaistīto nodarbināto skaits atbilstoši piešķirtajam SF 

finansējumam uz iedzīvotāju skaitu. 

 

2. Pieaugušo izglītības nodrošināšana, 

nodarbināto personu profesionālai 

kompetencei, nodarbinātajiem ar zemu 

izglītības līmeni 

Cēsu Pieaugušo 

izglītības centrs 

Cēsu Profesionālā 

vidusskola 

SF Nodarbinātās personas vecumā no 25 gadiem, ar 

zemu izglītības līmeni, pilnveidojušas profesionālās 

kompetences, atbilstoši darba tirgus prasībām un 

apguvušas neformālās izglītības programmas savai 

izaugsmei. 

Iesaistīto nodarbināto skaits atbilstoši piešķirtajam SF 

finansējumam uz iedzīvotāju skaitu. 

3. Pieaugušo izglītības iespējas, pirmspensijas 

un pensijas vecuma nodarbinātajiem, 

kompetenču pilnveidei 

Cēsu Pieaugušo 

izglītības centrs 

SF Nodarbinātības Valsts Aģentūras mūžizglītības 

programmu iespēju izmantošana. 

Dalībnieku skaits atbilstoši piešķirtajam “Mūžizglītības 

kuponu” skaitam 

4. Neformālo pieaugušo izglītības programmu 

piedāvājuma paplašinājums profesionālo un 

personības kompetenču pilnveidei 

Cēsu Pieaugušo 

izglītības centrs 

PB 

Dalībnieku 

līdzfinansēju

ms 

Pilnveidot un dažādot neformālās izglītības 

programmas atbilstoši vajadzībām. Iesaistīto 

dalībnieku skaits.  

5. Senioru neformālās izglītības programmu 

nodrošināšana, dzīves kvalitātes 

saglabāšanai un kompetenču pilnveidei 

Cēsu Pieaugušo 

izglītības centrs 

PB 

SF 

Senioru dalība neformālās izglītības programmās, 250 

iesaistīto senioru 

6. Senioru neformālās izglītības programmu 

apguves iespējas Vaives pagastā, 

nodrošinot pakalpojuma pieejamību   

Cēsu Pieaugušo 

izglītības centrs 

Vaives pagasta 

pārvalde 

PB Cēsu novada lauku teritorijas, Vaives pagasta senioru 

dalība neformālās izglītības programmās 

7. Senioru neformālo interešu grupu un 

sociālo aktivitāšu iespēju paplašināšana 

“Seniors - Senioram” 

Cēsu Pieaugušo 

izglītības centrs 

SF CPIC atbalstīto un senioru pašfinansēto  projektu 

realizācija. Projektu skaits. 

8. Sabiedrisko organizāciju dalībnieku Cēsu Pieaugušo PB Sabiedriski aktīvo iedzīvotāju pilsoniskās izglītības 
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neformālās izglītības iespēju nodrošinājums izglītības centrs SF programmas, semināri interesentiem. 

9. Atbalsta sistēma neformālo grupu 

izveidošanai iedzīvotājiem ar īpašām 

vajadzībām 

Cēsu Pieaugušo 

izglītības centrs 

PB Telpu nodrošinājums nodarbībām, atbalsts 

programmu izveidei, projektu sagatavošanai. 

10. Cēsu Pieaugušo izglītības centra resursu un 

tehnisko iespēju uzlabošana  

Cēsu Pieaugušo 

izglītības centrs 

PB 

SF 

Tehniskā aprīkojuma uzlabošana, mācību procesa 

tehnisko iespēju efektivitātes palielināšana. 

Uzdevums 2.2.5. Sadarbības tīklu un informācijas sistēmas izveide par pieaugušo izglītības pakalpojumiem Cēsu novadā 

1. Pieaugušo izglītībā iesaistīto pakalpojumu 

sniedzēju savstarpējās sadarbības tīkla 

izveide 

Cēsu Pieaugušo 

izglītības centrs 

Cēsu novada 

pieaugušo izglītības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

PB 

SF 

Izveidots sadarbības tīkls, savstarpējās informācijas 

apmaiņa 

2. Vienota pieaugušo izglītības piedāvājuma 

izveide 

Cēsu Pieaugušo 

izglītības centrs 

Cēsu novada 

pašvaldība, IT 

nodaļa 

PB, SF Informācijas sistēmas izveide par pieaugušo izglītības 

iespējām Cēsu novadā 


