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Ar Eiropas Savienības 

Mūžizglītības programmas atbalstu 



Novads 

Teritorijas platība  364,41 km2 

Iedzīvotāju skaits (uz 

01.07.2012.)* 

11 145 

Novada teritoriālais 

dalījums  

Preiļu pilsēta 

Preiļu pagasts 

Aizkalnes pagasts 

Pelēču pagasts 

Saunas pagasts 

Administratīvais 

centrs  

Preiļi  

Pakalpojumu centri  Līču pagasta centrs 

Aizkalnes pagasta 

centrs 

Pelēču pagasta centrs 

Saunas pagasta centrs  

* Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 



Iedzīvotāji 

2011.g. 
(01.07.2011.) 

2012.g. 
(01.07.2012) 

Iedzīvotāju skaits novadā* 11 335 11 145 

Iedzīvotāju skaits pilsētā 7 641 7 662 

Iedzīvotāju skaits Aizkalnes pag. 677 659 

Iedzīvotāju skaits Pelēču pag. 797 784 

Iedzīvotāju skaits Saunas pag. 1 071 1 053 

Iedzīvotāju skaits Preiļu pag. 1 149 1 135 

* Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 



Teritorijas attīstības līmeņa indekss 
atbilstoši 2011. g. datiem 



Iedzīvotāju blīvums pašvaldību 
teritorijās 2012. gada sākumā 



Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 
vienu iedzīvotāju pašvaldību budžetos 2011.g. 



Preiļu novadā darbojas 788 juridiska 
persona*(Lursoft dati) 

2011.g. 2013.g. 
(uz 2013.g.13. 05.) 

ZS 277 308 

SIA 227 248 

IK 74 71 

IU 57 71 

Biedrības, organizācijas 71 75 

Kooperatīvās sabiedrības 4 6 

Paju sabiedrības 2 1 

Pilnsabiedrības Nav info 1 

A/S 1 1 

Filiāles 6 



Uzņēmumu reģistrēšanas un 
likvidēšanas dinamika* 

2010.g. 2011.g. 2012.g. 
 

Reģistrēti 30 30 34 

Likvidēti 18 14 12 

* Pēc Lursoft datiem 



Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pa 
gadiem* 

* Pēc Lursoft datiem 



Preiļu Biznesa inkubators 

 
2012. gadā Preiļu Biznesa inkubatorā inkubēšanās 
līgumi noslēgti ar 5 jaunizveidotiem 
uzņēmumiem: 

• SIA “Cīši gords" 

• IK "Dūšai" 

• SIA “MD Kāre”  

• SIA “Picu Bode” 

• SIA “MANCO ENERGY LATGALE” 

 

  



Problēmas 
 

• Bezdarbs  

• Migrācija 

• Demogrāfija 

• Neatbilstošs izglītības piedāvājums 
tautsaimniecības vajadzībām 



Darba devējam nepieciešami 
darba ņēmēji, kas: 

•  spēj risināt praktiskus uzdevumus 
(kompetences, zināšanas) 

•  pārvalda svešvalodas 

•  ir ar praktiska darba pieredzi (prasmes) 

•  spēj strādāt komandā 

 



Mūžizglītība 

ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas 
balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, 

prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu 
kvalifikāciju atbilstoši tirgus prasībām, savām 

interesēm un vajadzībām 



Mūžizglītības iespējas  
Preiļu novadā 



 

Apmācību veidi NVA  
piedāvātajās programmās 

 

• Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija  

• Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana 
(pilnveide)  

• Neformālā izglītība  

• Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi 



Pakalpojuma sniedzēji- veic NVA 
pasūtījumus: 

• SIA «Mācību centrs Austrumvidzeme» 

• SIA «Latgales mācību centrs» 

• SIA «Darba Drošības serviss» 

• SIA «Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs»  

 



Biedrība Preiļu NVO centrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrības mērķi: 

• Sekmēt sabiedrisko procesu konsolidāciju, rosinot 

sabiedrību iesaistīties lēmumu pieņemšanā, tādējādi 

veicinot pilsoniskas sabiedrības attīstību 

• Radīt biedrību tīklu un nodrošināt to ar atbilstošu 

servisu, lai sniegtu sabiedrībai kvalitatīvu un 

daudzpusīgu informāciju un atbalstu atbilstoši tās 

interesēm un vajadzībām 

• Veicināt pieaugušo tālākizglītību 



Darbības virzieni 

• Nevalstiskā sektora kapacitātes stiprināšana 

• Projektu izstrāde un vadība 

• Mūžizglītības attīstība 

 



Nevalstiskā sektora  
kapacitātes stiprināšana 

• Sniedzam konsultācijas 

   Juridiskos jautājumos 

   Finanšu jautājumos 

   Grāmatvedības jautājumos 

• Organizējam mācības nevalstiskajam sektoram: 

    seminārus, konferences un citus izglītojošus un 
informatīvus pasākumus NVO līderiem, aktīvistiem un 
citiem interesentiem 

 



Projektu izstrāde  
un vadība 

Izstrādāti projekti un piesaistīts finansējums no sekojošiem 
fondiem un programmām: 
• Eiropas sociālais fonds 
• INTERREG III B programma 
• Kopienu iniciatīvu fonds 
• KNHM fonds 
• EEZ un Norvēģijas divpusējs finansu instruments 
• Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programma 

 



Mūžizglītības attīstība 

2007. gada 12. aprīlī reģistrēta kā  
LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības 

iestāde 

 

Līdz 2013. gada 1. jūnijam kursus apmeklējuši un 
apliecības saņēmuši par kursu beigšanu saņēmuši 

1162 kursanti  

 



Pamatojums saimnieciskās darbības 
veikšanai 

Biedrību un nodibinājumu likuma 7. pants: 
Biedrībai un nodibinājumam ir tiesības papilddarbības veidā 
veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma 
uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko 
darbību, lai sasniegtu biedrības un nodibinājuma mērķi. 

• Ir atļauts veikt saimniecisko darbību 

• “ Peļņa”  vai ienākumu un izdevumu starpība 
novirzāma mērķa sasniegšanai 

• Varas iestādes var pieņemt lēmumu par darbības 
izbeigšanu, ja NVO veic saimniecisko darbību 
pamatdarbības veidā  

 



Mācību programmas: 
 Datorkursi 7 moduļi katrs 12 h 

Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu “Zalktis” un 
“Krivulis” 
Angļu valoda 3 līmeņi 
Angļu valoda 9. un 12. klašu skolēniem 
Vācu valoda 
Grāmatvedība “No 0 līdz bilancei” 
Lietvedības pamati 
Projektu izstrāde un vadība  
Telpu interjera dizains  
Apstādījumu ierīkošana  
Floristika 
Šūšanas un fotografēšanas pamati 
Psiholoģija u.c. 

 



Nodarbināto skaits 

2003. - 3 

2004. - 2 

2005. -  2 

2006. - 7 

 2007. - 19 

 2008. - 16 

2009. -  7 

2010. - 9 

2011. - 8 

2012. - 8 
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Ieteikumi: 
 

• veicināt izglītības sistēmas sakārtošanu un pilnveidi, lai tā 
atbilstu darba tirgus prasībām un elastīgi reaģētu uz 
pieprasījumu 

• veicināt sadarbību ar sociālajiem partneriem un darba 
devējiem (programmu veidošanā, kvalitātes novērtēšanā, 
īstenošanā, rezultātu novērtēšanā, pedagogu izglītošanā), 
lai  nodrošinātu uzņēmējus ar kvalificētu, prasmju un 
iemaņu ziņā atbilstošu darba spēku 

• nedrīkst būt izslēgtu indivīdu- izglītības nodrošinājums 
cilvēkiem ar dažādu profesionālo pieredzi, kas vēlas iegūt 
jaunas zināšanas un prasmes 

 

  
 

 

 



• informācijas pieejamība 

• mūžizglītības pieejamība tuvāk dzīves vietai 

• skolotāju profesionalitāte un atbilstoša mācību vide – 
vieni no kvalitatīvas izglītības pamatelementiem  

• precīzāka kursantu zināšanu līmeņa noteikšana pirms 
mācību uzsākšanas kvalitatīvākam mācību darbam 

• atgriezeniskās saites ar kursantiem nodrošināšana 

• pašvaldībām deleģēt mūžizglītības  funkciju 
nevalstiskajām organizācijām, piešķirot atbildību un 
finansējumu 

• struktūrfondu finansējums mūžizglītības īstenošanai 

 

 

 

 



Paldies par uzmanību! 

Ineta Liepniece 
t. 26596653 

e-pasts: ineta.liepniece@preili.lv 


