
Izglītības vajadzības 
 

Respondentu minētās izglītības vajadzības pēc satura pazīmes iedalītas trīs kompetenču 

grupās: profesionālās kompetences, sociālās kompetences un personīgās kompetences. 

Mērķgrupas pazīme minēta reti. Tiek norādīts uz jauniešiem un senioriem kā mērķgrupām, 

kurām īpaši nepieciešams izglītības piedāvājums. 

Profesionālās kompetences 

praktiskā darba prasmes sukāžu, sīrupu, ievārījumu gatavošana 

 meža gaļas pārstrāde 

 frizieru kursi 

 dārzkopība 

 floristika 

 klūdziņu pīšanas kursi 

 kokgriešana 

 amatnieku, mājražotāju apmācības 

 mājražošanas process 

 šūšanas kursi 

 apkalpošanas sfēras kursi 

 apsargu mācības 

 dizains 

 lauksaimniecības tehnoloģijas 

darba meklēšana kā uzrakstīt labu CV un kā sevi parādīt darba intervijā, lai 
iegūtu darbu 

 par darba vietām Gulbenē 

 Publiska uzstāšanas, darba intervija, 

 darba meklēšana, sevis īstenošana un pilnveidošana 

uzņēmējdarbība sarunas ar veiksmīgiem uzņēmējiem 

 savas uzņēmējdarbības uzsākšana un veiksmīgas 
uzņēmējdarbības nodrošināšana - projektu sagatavošanas 
apmācības - kā pārdot savu produktu/ pakalpojumu 

 kā veidot savu uzņēmējdarbību, kā tajā veiksmīgi meklēt savu 
nišu. 

 par uzņēmējdarbības uzsākšanu 

 uzņēmējdarbība, uzņēmējpratība, pašizaugsme, līderība, 
vadība, valodas, tūrisms 

 vajadzīgas mācības, kas palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem 
dibināt un uzsākt savu biznesu. 

 biznesa iespējas un jaunu darba vietu izveide 

 uzņēmējdarbība laukos, eko vide, eko ražošana 

 ražošanas, uzņēmējdarbības attīstība darbavietu radīšanai 

 kā katram atrast savu "zelta zivtiņu' 

 uzņēmējdarbības apmācība 

 par atbalstu jaunajiem uzņēmējiem 

 lauku uzņēmēju atbalsta uzticības tālrunis, kuru jebkurā laikā 
var sazvanīt un pakonsultēties  

 par uzņēmējdarbību un uzņēmīgumu 

 nepieciešams attīstīt un atbalstīt idejas par ražotnēm. 

 projekti mazā biznesa uzsākšanai, atbalsta programmas no 
pašnodarbinātā par uzņēmēju. 

 biznesa uzsākšana. Psiholoģiskās barjeras 

 uzņēmējdarbība laukos 

 motivācijas seminārus. Lauku cilvēki vēl joprojām ir nedroši, 
baidās uzsākt uzņēmējdarbību, piedāvāt saražoto. 



 jauniešiem un citiem interesentiem - idejas biznesa 
uzsākšanai 

 tikšanās ar veiksmīgiem uzņēmējiem, augstskolu 
absolventiem, psihologiem, pazīstamiem cilvēkiem 

 par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstības jautājumiem,  

 par biznesa attīstību 

 par kooperatīvu veidošanu savas preces un pakalpojuma 
pārdošana internetā 

 uzņēmējdarbības uzsākšana, konkurētspējas palielināšana 

 pozitīvu piemēru semināri 

  mārketings produkcijas 'iepakošana un pārdošana - t.i. mārketings    

 mārketings (reklāma)  

 klientu apkalpošanas kultūra 

 tirdzniecība (prasības mājražotājiem no kontrolējošo iestāžu 
puses) 

 Iesaiņojuma dizains, mārketings,  

 sava biznesa (uzņēmuma) veidošana, produktu virzīšana 
tirgū. 

 kā pārdot savu produkciju 

 kooperācijas iespējas 

grāmatvedība kā attīstīt mazos uzņēmumus, individuālo darbību - 
konsultācijas likumdošanā, grāmatvedībā utt. 

 dažādās jomās nepieciešams profesionāļu skaidrojums, gan 
arī cilvēku dalīšanās labās prakses pieredzē 

 grāmatvedība 

 mācības par NVO darbību - vienkāršā grāmatvedība, 
ziedojumu piesaiste, saimnieciskā darbība. 

 grāmatvedība, līgumu sastādīšana 

likumdošana mācības par sanitāro normu ievērošanu, lai drošāk uzsāktu 
pārtikas mājražošanu, tirgošanu 

 konsultācijas likumdošanā 

 juridiskās mācības par likuma izpratni, darba likumu, 
dažādiem normatīvajiem aktiem u.t.t 

 organizēt tikšanās ar VID, PVD speciālistiem, kas informētu 
par jaunumiem, prasībām.  

 kursus mājražotājiem par higiēnas prasību ievērošanu. 

IT tehnoloģijas darbs ar tehnoloģijām 

 E-vide - inovatīvi risinājumi 

 informācijas tehnoloģijas,  

 sociālo tīklu iespējas 

projektu gatavošana par to, kā var iegūt projekta naudu: kas ir galvenais un kādi 
darbi jāveic 

 naudas apgūšana 

 projektu rakstīšanas apmācība 

 par projektu rakstīšanu 

 projektu veidlapu aizpildīšana 

 vairāk apmācības tiem, kas neko nesaprot no projektu 
rakstīšanas 

 projektu prezentācijas prasmes 

 projektu vadība 

 jaunākā informācija projektu sagatavošanai. 

 par izsludinātajiem konkursiem un projektu sagatavošanu utt. 

 projektu rakstīšana 

 par Eiropas naudas piesaisti 

 projekta rakstīšanas kursus 

 detalizētāk pastāstot un izskaidrot projektu rakstīšanu 



 

 

Sociālās kompetences 

 

kultūra un sports par veselīgu un sportisku dzīvesveidu, veselīgu uzturu 

 

sporta veidu popularizēšana, piesaistot sabiedrību ar visā LV 
zināmiem projektiem - ielu vingrošana, strītbols 

 
par kultūras lietām 

 
par sportisko attīstību laukos 

 
sports, kultūra 

  finanses kā pelnīt naudu 

 
budžeta plānošana ģimenē. Naudas līdzekļu izmantošana 

 
par to kā gūt labākas algas 

saskarsme un sadarbība par saticīgāku dzīvi, saliedētību 

 
sadarbības veidošana 

 
kā komunicēt ar cilvēkiem, jo tā ir liela problēma 

 
par cilvēku savstarpējām attiecībām 

 
motivācija, kooperēšanās, sadarbība 

 
savstarpējās saskarsmes kursi 

 
par savstarpējo saskarsmi ikdienā 

 
komunikācijas prasmes 

pilsoniskā līdzdalība sakārtotas vides kultūras radīšana un uzturēšana 

 
par infrastruktūras uzlabošanu, uzturēšanu u.c. 

 
par līdzdalību novada attīstībā 

 

par iedzīvotāju tiesībām, par juridiskajām zināšanām, 
patriotismu un vēsturi 

citi bērnu audzināšana 

 
valodu kursi 

 

Personīgās kompetences  

domāšana un kreativitāte par to, kā attīstīt sevī radošumu, novērtēt iespējas  

 

par ideju ģenerēšanu un radošu domāšanu 

 
racionālā domāšana, veselā saprāta mācība 

 
par pozitīvo domāšanu. 

pasaules uzskats seno dzīves gudrību un mācību iepazīšana un pielietošana 

 
kas pieprasīts 21 gs.visās dzīves jomās. 

 
morāles un tikuma loma veselai sabiedrībai. 

  

pašizziņa un pašattīstība 
 personības pašapziņas celšana, motivācija un optimisms 
dzīvē 

 
pašnovērtējuma celšanai 

 
pašapziņas celšana 

 

pasaule sākas no mums pašiem - sevis izzināšana, 
personības izveide saskaņā ar sevi un apkārt esošo 

 

mācības vajadzētu organizēt par psiholoģiska rakstura 
tēmām, tādām, kas motivētu iedzīvotājus darboties savas 
kopienas labā, neieslīgt depresijā, palīdzēt saskatīt savas 
iespējas, iemācīt nebaidīties un uzdrīkstēties. Es ļoti labi 
zinu, kāda dzīve ir laukos, kur primārais ir izdzīvot un 
izskolot bērnus, nevis ziedot savu laiku un naudu 
sabiedriskām aktivitātēm, tādēļ ir neiespējami izveidot 



komandu un radoši darboties. 

 

veicināt drosmi nebaidīties sevi realizēt, jo tās īpaši pietrūkst 
vecāka gājuma cilvēkiem. 

 

jaunajiem ir ierobežota pieeja dažādām mācībām. 
Vislielākais izaicinājums ir izvilkt no mājas seniorus, 
cilvēkus, kuri iesēdējušies savā aizgaldā, kurus nekas vairs 
neinteresē, kuriem nav pašapziņas iziet sabiedrībā. Man ir 
skumji par cilvēkiem, kuri sevi ir norakstījuši jau 50 gadu 
vecumā 

 

pašizaugsmei un līdzsvarotībai - interešu grupu sarunas, 
diskusijas 

 
izdegšanas sindroms. Stress. Alfa kurss.  

 
dažādi dzīves kvalitāti uzlabojoši semināri 

 
kā vairāk smaidīt. 

 
stresa pārvarēšana 

 
par sevis motivēšanu 

 

personības pašapziņas celšana, motivācija un optimisms 
dzīvē 

 

par sevis izzināšanu, par pašizaugsmi, par veselīgu 
dzīvesveidu, pozitīvu domāšanu, par to runāt laikam nekad 
nebūs par daudz. 

 
personīgā izaugsme, psiholoģija, kā cīnīties ar alkoholismu 

 
kā celt savu pašapziņu 

dzīves ceļš kā veidot veiksmīgu karjeru, dzīvi utt. 

 
kā mainīties dzīvē uz augšu. 

 

par jautājumiem saistībā ar dzīves uztveri, domāšanu, 
pielāgošanos mainīgajiem darba un sadzīves apstākļiem, 
vai varbūt to grozīšanu sev vēlamā virzienā. 

 

par cik katru dienu samazinās iedzīvotāju skaits novadā uz 
prom aizbraukušo rēķina, tad būtu nepieciešams organizēt 
seminārus, kur cilvēkiem psiholoģiski palīdzēt meklēt vietu 
savā dzīvē , dzīvojot Latvijā , te audzināt savus bērnus, te 
skolot savus bērnus un galvenais dot savu artavu Latvijas 
attīstībā, nevis gaidīt pabalstu izmaksas datumus. Jo kur 
gan valstij radīsies nauda, ja visi gribēsim dzīvot no 
pabalstiem, kas veidos šo pabalstu fondu 

 

 


