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Vispārējs situācijas raksturojums 

Preiļi atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, Latgales augstienes rietumu malā 

pie mazās upītes — Preiļupes. Preiļu zeme ir viena no senākajām Latvijas 

apdzīvotajām vietām. Pirmie iedzīvotāji Preiļu apkārtnē ienākuši 1. gadu tūkstotī 

pirms mūsu ēras. Vēsturnieki Preiļu zemes sākotnējo centru saista ar Anspaku un 

Plivdu pilskalnu, no kurienes laika gaitā vienas vai abu pilskalnu apmetņu iedzīvotāji 

pārcēlušies uz tagadējo Preiļu pilsētas vietu. Par senāko šīs teritorijas iemītnieku dzīvi 

vēsta tikai arheoloģiskas liecības. Preiļu novads izveidots 2000. gada 24. oktobrī, 

apvienojot Preiļu pagastu, Aizkalnes pagastu un Preiļu pilsētu. 2009. gadā Preiļu 

novadam pievienojās Saunas un Pelēču pagasts. Preiļu novadā ietilpst: Preiļu pilsēta, 

Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Preiļu pagasts un Saunas pagasts. 
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Preiļu novada teritorijas platība: 364,41 km
2 

Iedzīvotāju skaits novadā (pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 

uz 2013. gada 1. janvāri): 11 239. 

 Platība (km
2
) Iedzīvotāju skaits (cilv.) 

Preiļu pilsēta 5,2 7593 

Aizkalnes pagasts 73,3 658 

Pelēču pagasts 84,2 782 

Preiļu pagasts 79,3 1151 

Saunas pagasts 122,4 1055 

 

Kaut arī iedzīvotāju skaits visā valstī un arī Preiļu novadā turpina samazināties ( 2011. 

gadā -11 335, bet 2012. gadā- 11 145), iedzīvotāju blīvums pašvaldības teritorijā 

2012. gada sākumā salīdzinoši ar citām apdzīvotām vietām Latgalē ir samērā augsts. 
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Iedzīvotāju nacionālais sastāvs (pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

datiem uz 2013. gada 1. janvāri) : 

•Latvieši: 7339, kas sastāda 65,30 % 

•Krievi: 3259, kas sastāda 29,00 % 

•Baltkrievi: 133, kas sastāda 1,18 % 

•Poļi: 155, kas sastāda 1,38 % 

•Čigāni: 133, kas sastāda 1,18 % 

•Citas tautības: 220, kas sastāda 1,96 % 

Neskatoties uz to, ka Preiļos iedzīvotāju skaits sarūk, tomēr uzņēmumu skaits 

Preiļu novadā spītīgi turpina palielināties. 

Preiļu novada ekonomisko bāzi veido 713 (Lursoft dati uz 13.05.2013)  uzņēmumi, no 

tiem 308 (43%) ir lauksaimniecības uzņēmumi, kas pārsvarā nodarbojas ar piena 

lopkopību, graudu un gaļas ražošanu.  

Preiļu novadā sekmīgi attīstās lauksaimniecības produktu ražošana un pārstrāde, 

vieglā rūpniecība- trikotāžas izstrādājumu un tekstilizstrādājumu ražošana, kravu 

pārvadājumi, kokapstrāde, gaļas pārstrāde, tūrisma nozare, kā arī dažādu pakalpojumu 

sniegšana un pārtikas preču un apģērbu mazumtirdzniecība. 

Piena lopkopības attīstību veicina A/S „ Preiļu siers” veiksmīgā darbība. A/S” Preiļu 

siers” ir viens no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem, lielākais siera ražotājs un 

eksportētājs Latvijā. 

Uzņēmumā nodarbināti līdz 300 strādājošie. Uzņēmums ir lielākais darba devējs, 

lielākais eksportētājs ( 95% produkcijas tiek eksportēta), kā arī uzņēmums ar lielāko 

apgrozījumu novadā. 

 Otrs lielākais darba devējs novadā ir Dānijas / Latvijas uzņēmums - trikotāžas 

izstrādājumu ražotājs - SIA „VS Teks”, bet trešais - virsdrēbju ražotājs SIA „Firma 

JATA”. Abas kompānijas nodarbina ap 130 strādājošo. Uzņēmumi darbojas ar 

skandināvu investoru atbalstu. 
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Preiļu novadā sāk attīstīties arī netradicionālā lauksaimniecība un tūrisms- z/s 

„Ošumājas” īpašnieks Ainis Noviks nodarbojas ar vīngliemežu audzēšanu, viņš arī 

uzņem tūristu grupas, viņa saimniecībā ir iespējams nobaudīt vīngliemežus. 

 Bet pie uzņēmējas Irēnas Koledas, z/s „Kalni” īpašnieces, iespējams izgaršot  dažādu 

ogu vīnus un iepazīties ar vīna ražošanas procesu. 

 Gan Latvijā, gan ārpus tās pazīstamas Preiļu lelles, kas priecē gan lielos, gan mazos 

muzeja apmeklētājus Miniatūrajā karaļvalstī. 

Jaunu uzņēmumu reģistrācijas dinamika Preiļu  novadā ir pozitīva, esošo uzņēmumu 

darbība ir stabila un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju 

pašvaldības budžetā 2011.gadā ir Latgales reģionā ir otra augstākā. 
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Bezdarbnieku skaits sadalījumā pa problēmgrupām un bezdarba līmenis Preiļu 

novadā 2013. gada maijā (NVA dati) 

 

Preiļu novada izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas, 

tāpēc tajās mācās skolēni arī no apkārtējām pašvaldībām. 

Vispārizglītojošās skolas – Pelēču pamatskola, Salas pamatskola, Priekuļu 

pamatskola, Preiļu 1. pamatskola, Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes 

vidusskola, Preiļu 2. vidusskola un Preiļu Valsts ģimnāzija piedāvā iegūt izglītību 

visdažādāko mērķgrupu jauniešiem.  

Pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” rūpējas par gandrīz 300 mazo preilēniešu 

izglītošanu.  

Papildus Preiļu novada pašvaldība nodrošina profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības piedāvāšanu, ko piedāvā Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola un 

kopš 2004. gada Preiļos darbojas Mūzikas un mākslas skola. Visdažādākās interešu 

izglītības programmas piedāvā Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs. Arodizglītību 

iespējams iegūt Preiļu arodvidusskolā. 

 
Pieaugušo izglītības organizācija Preiļu novadā 

 

Pieaugušo izglītību Preiļu novadā piedāvā sekojošas iestādes: 

• SIA «Mācību centrs Austrumvidzeme» 

Novads 
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Preiļu 13,8 937 500 123 3 102 498 3 11 77 59 

http://www.preili.lv/page/561
http://www.preili.lv/page/562
http://www.preili.lv/page/563
http://www.preili.lv/page/563
http://www.preili.lv/page/560
http://www.preili.lv/page/566
http://www.preili.lv/page/566
http://www.preili.lv/page/565
http://www.preili.lv/page/564
http://www.preili.lv/page/559
http://www.preili.lv/page/559
http://www.preili.lv/page/568
http://www.preili.lv/page/567
http://www.preili.lv/page/569
http://www.preili.lv/page/570
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• SIA «Latgales mācību centrs» 

• SIA «Darba Drošības serviss» 

• SIA «Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs», 

kuras veic NVA pasūtījumus, nodrošinot profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju, 

profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu (pilnveidi), neformālo izglītību un 

konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus. Preiļu novadā kopš 2008. gada  darbojas 

Preiļu Biznesa inkubators, kas veic esošo un potenciālo uzņēmēju prasmju 

pilnveidošanu jaunu iegūšanu, izglītojot komercdarbības un vadības jomā. Gadā vidēji 

Preiļu Biznesa inkubatora seminārus apmeklē 150-200 interesentu. 

Kopš 2001. gada mūžizglītības attīstību Preiļu novadā ar pašvaldības atbalstu  

nodrošināja  biedrība „Preiļu Sieviešu klubs”, kas projekta ietvaros izveidoja 

Pieaugušo izglītības centru. Laika posmā no 2001. līdz 2006. gadam tika organizēti 

dažādi valodu, finanšu, IT jomas un  dažādi interešu izglītības kursi iedzīvotājiem, 

kuriem bija nepieciešamas papildus prasmes esošajā darbā vai iegūtu jaunas prasmes, 

vai attīstītu savus hobijus. 

Kopš 2006. gada mūžizglītības organizēšanu Preiļu pašvaldībā pārņēma 

biedrība ”Preiļu NVO centrs”, kas 2007. gada 12. aprīlī reģistrēta kā LR izglītības un 

zinātnes ministrijas izglītības iestāde un veic pieaugušo izglītības kursu organizēšanu, 

nodrošinot personības attīstību, sociālo iekļaušanos, pilsonisko līdzdalību un 

konkurētspēju darba tirgū. 

Biedrība ”Preiļu NVO centrs” ir Latvijas Pieaugušo Izglītības apvienības biedrs un 

LIKTA mācību 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; 
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• Veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā un iesaistīšanos 

sociāli – ekonomiskajos procesos. 

 Darbības virzieni: 

1. Nevalstiskā sektora kapacitātes stiprināšana 

Sniedzam konsultācijas (juridiskos, finanšu un grāmatvedības jautājumos) 

Organizējam mācības nevalstiskajam sektoram: seminārus, konferences un 

citus izglītojošus un informatīvus pasākumus NVO līderiem, aktīvistiem un 

citiem interesentiem. Apmācītie NVO pārstāvji bieži tiek piesaistīti kā mācību 

spēks pieaugušo izglītības kursu programmu izstrādē un  vadīšanā, kas stiprina 

arī  viņu kapacitāti, pilnveido viņu pasniegšanas prasmes un veicina viņu 

izaugsmi. Moto- mācāmies kopā! 

2. Projektu izstrāde un vadība  – visi biedrībā īstenotie projekti vērsti uz 

pieaugušo izglītošanu un mūžizglītības kvalitātes un efektivitātes 

paaugstināšanu. Pārsvarā (ar dažiem izņēmumiem) tiek īstenoti ESF, kas 

veicina cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu un pilsoniskās sabiedrības 

attīstību un ELFLA projekti, kas vērsti uz  biedrības materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošanu.  

 Projektu ietvaros iegūtās prasmes ir veicinājušas jaunu nevalstisko 

organizāciju veidošanos, ES finansējuma piesaisti, konkurētspēju darba tirgū, 

saimnieciskās darbības uzsākšanu un jaunu uzņēmumu dibināšanu. 

Kopš 2006. gada piesaistīts sekojošš finansējums pa gadiem: 

 2006.gadā – Ls 15 237.33 

2007.gadā – Ls 23 937.12 

2008.gadā – Ls 22 687.08 

2009.gadā – Ls 19 836.23 

2010.gadā – Ls 21 307.77 

2011.gadā – Ls 34 640.48 

2012.gadā – Ls 17 532.34 

Kopā – Ls 155 178.35 
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Nozīmīgākie īstenotie projekti laikā no 2005. gada līdz šim brīdim: 

 Biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju kapacitātes 

stiprināšana 2012.-2013. 

Finansētājs: ESF 

          Projekta mērķis: Biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju             

kapacitātes stiprināšana ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanā un ārvalstu pieredzes iegūšanā lēmumu pieņemšanas procesos 

kvalitatīvākai līdzdalībai politikas veidošanā. 

 Mobilās datorklases izveide biedrībā "Preiļu NVO centrs" IKT prasmju 

iegūšanai un digitālās atstumtības mazināšanai Preiļu novada 

iedzīvotājiem. 2011. gads 

Finansētājs: ELFLA 

Projekta mērķis: Veicināt  IKT prasmju iegūšanu un digitālās atstumtības 

mazināšanu Preiļu novada iedzīvotājiem, izveidojot mobilo datorklasi biedrībā 

"Preiļu NVO centrs". 

  „Mobilās šūšanas klases izveidošana šūšanas  prasmju iegūšanai  

Aglonas, Līvānu, Riebiņu,Vārkavas un Preiļu novada iedzīvotājiem”. 

2011. gads 

Finansētājs: ELFLA 

Projekta mērķis: Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos un jaunu specifisku  

prasmju (šūšanas) apguvi Aglonas, Riebiņu, Līvānu, Vārkavas un Preiļu 

novada iedzīvotājiem pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, izveidojot mobilo 

šūšanas klasi. 

 „Dienvidlatgales nevalstisko organizāciju resursu centra darbības 

kvalitātes un kapacitātes tīkla attīstībai”. 2009. gads 6. maijs – 2009. gada 

31. decembris 

Finansētājs: IUMSILS 

 

Projekta mērķis: Sekmēt pilsoniskas sabiedrības attīstību un tās locekļu 

aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos 

 "Biedrības „Preiļu NVO centrs” materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana" 

2009. gads 

 Finansētājs: KNHM fonds 

 

Projekta mērķis: Pilnveidot biedrības „Preiļu NVO centrs" materiāli tehnisko 

bāzi. 

http://preilunvo.lv/projects.php?show=42&id=21
http://preilunvo.lv/projects.php?show=42&id=21
http://preilunvo.lv/projects.php?show=42&id=11
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 „Biedrības ”Preiļu NVO centrs” darbības atbalsta programma 

pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā”. 2007. gada 4. 

septembris – 2009. gads 31. decembris 

  Finansētājs: Eiropas Ekonomikas zona un Norvēģijas valdības divpusējs     

finanšu instruments 

  Projekta mērķis: Ilgtspējīgu, uz rezultātu orientētu Preiļu rajona nevalstisko 

organizāciju darbības attīstīšana.  

 „Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” 2007. 

- 2008.gads 

Finansētājs: EQUAL 

Projekta mērķis: 

 paaugstināt darba tirgus pieejamību bezdarbniekiem; 

 samazināt diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un 

atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju 

iekļaušanos darbā;  

 veicināt bezdarbnieku personisko un sociālo aktivitāti. 

 mācīt mērķauditoriju datora un interneta lietošanai;  

 veicināt iespēju papildināt zināšanas patstāvīgi, izmantojot e-

studijas; 

 veicināt savstarpējo komunikāciju, tādējādi mazinot sociālo 

atstumtību; 

 veicināt sociālo partneru iesaistīšanu darba tirgus pieprasījumu 

analīzē IKT iemaņu jomā. 

 „Motivācijas programma Latgales reģiona jauniešu integrācijai darba 

tirgū” 2008. 

Finansētājs: Eiropas Sociālais fonds 

Projekta mērķis: Veicināt sociālās atstumtības riska grupas - Latgales reģiona 

jauniešu profesionalitāti un kapacitāti, piedāvājot integrētu pieeju vietējo problēmu 

risināšanā un stiprinot ilgtspējīgu sociālās vides attīstību Latgalē. 

 „Pirmspensijas vecuma cilvēku integrācija darba tirgū” 2007.-2008. 

Finansētājs: Eiropas Sociālais fonds 

Projekta mērķis:Veicināt pirmspensijas vecuma cilvēku zināšanu un prasmju 

pilnveidošanu un iesaistīšanos darba tirgū, tā mazinot bezdarbu un sociālo un 

http://preilunvo.lv/projects.php?show=42&id=24
http://preilunvo.lv/projects.php?show=42&id=24
http://preilunvo.lv/projects.php?show=42&id=10
http://preilunvo.lv/projects.php?show=42&id=16
http://preilunvo.lv/projects.php?show=42&id=16
http://preilunvo.lv/projects.php?show=42&id=18
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ekonomisko atšķirību laukos un pilsētās. Projekta ietvaros tiks apmācītas 20 

atbalsta personas, kuras sadarbībā ar pašvaldību pārstāvjiem veicinās sociālās 

atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju motivācijas pasākumu īstenošanu 

pašvaldībās. Mērķa grupa tiks iesaistīta motivācijas programmas kursos, 

piedalīsies pieredzes braucienā. 

 „Latgales reģiona NVO resursu centrs” 2006. gads 

Finansētājs: IUMSILS 

Projekta mērķis: Izveidot atbalsta infrastruktūru visā valsts teritorijā 

pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un attīstībai saskaņā ar Pilsoniskās 

sabiedrības stiprināšanas politikas. 

 „Preiļu rajona iedzīvotāju motivēšana dalībai valsts sociāli ekonomiskajos 

procesos”  01.12.2006. līdz 30.06.2008    

Finansētājs: Eiropas Sociālais fonds 

Projekta mērķis:Iesaistīt lauku un mazpilsētu iedzīvotājus ar mūsdienu darba 

tirgum neatbilstošām zināšanām un darba iemaņām un zemu ienākumu līmeni 

motivāciju programmās, kas ļaus viņiem apgūt sociālās prasmes, iemaņas un 

zināšanas, lai veicinātu viņu attīstību un dalību sociālekonomiskajās 

aktivitātēs. 

 „Preiļu NVO centra un tā dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana ESF 

projektu sagatavošanai” 2006. gada 1. jūlijs – 2006. gada 30. novembris 

Finansētājs: Eiropas Sociālais fonds 

 

Projekta mērķis: Panākt aktīvu kvalitatīvu Preiļu NVO centra, tā 

dalīborganizāciju, līdzdalību Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu 

sagatavošanā. 

 „Preiļu NVO centra servisa paaugstināšana” 2005. gads 

Finansētājs: Kopienu iniciatīvu fonds 

Projekta mērķis: Uzlabot NVO centra tehniskā aprīkojuma bāzi un 

nodrošināt labvēlīgu vidi mācību un darba procesam. 

 

 

http://preilunvo.lv/projects.php?show=42&id=6
http://preilunvo.lv/projects.php?show=42&id=17
http://preilunvo.lv/projects.php?show=42&id=17
http://preilunvo.lv/projects.php?show=42&id=9
http://preilunvo.lv/projects.php?show=42&id=9
http://preilunvo.lv/projects.php?show=42&id=5
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3. Mūžizglītības attīstība 

2007. gada 12. aprīlī  biedrība „Preiļu NVO centrs” tika reģistrēta kā LR 

Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde. 

Pieaugušo izglītība tiek veikta kā biedrības saimnieciskā darbība, pamatojoties uz 

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  

Galvenās izglītojamo mērķgrupas ir: pašvaldības darbinieki, mazie un vidējie 

uzņēmēji, pedagogi, dažādas sociālā riska grupas, darba meklētāji un bezdarbnieki, 

seniori. No 2007. gada 12. aprīļa līdz  2013. gada 1. jūnijam kursus apmeklējuši un 

apliecības par kursu beigšanu saņēmuši 1162 kursanti.  

Mācību programmas tiek veidotas, pamatojoties uz iedzīvotāju  vajadzību apzināšanu un 

pieprasījumu. Mācību  kursu noslēdzot, kursanti  veic  kursa kvalitātes novērtēšanu un  izsaka 

savus priekšlikumus turpmākiem interesējošiem  kursiem. 

Centrs iet līdzi laikam un savas programmas veido, analizējot sadzīvi, ekonomisko situāciju 

pašvaldībā, esošo izglītības iestāžu piedāvājumu.Juanas programmas tiek izveidotas elastīgi 

un ātri, izvērtējot to nepieciešamību un  piesaistot kompetentus pasniedzējus. 

Tiek piedāvātas sekojošas mācību programmas: 

Angļu valoda I līmenis (56 stundas) 

Angļu valoda II līmenis (72 stundas) 

Angļu valoda III līmenis (72 stundas) 

Angļu valoda 9. klašu skolēniem (24 stundas) 

Angļu valoda 12. klašu skolēniem (24 stundas) 

Vācu valoda (56 stundas) 

Vācu valoda 9. klašu skolēniem (24 stundas) 

http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=58
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=59
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=60
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=61
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=62
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=63
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=64
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Vācu valoda 12. klašu skolēniem (24 stundas) 

Franču valoda (36 stundas) 

Itāļu valoda (36 stundas) 

Datorzinību pamati (12 stundas) 

Tekstapstrādes pamati (12 stundas) 

Izklājlapu pamati (12 stundas) 

Prezentāciju pamati (12 stundas) 

Ciparu multi vide (12 stundas) 

Interneta un tīkla Web pamati (12 stundas) 

Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu "Krivulis" (8 stundas) 

Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu "Zalktis" (12 stundas)\ 

Grāmatvedība no 0 līdz bilancei (72 stundas) 

EDS  (12 stundas) 

Lietvedības pamati (36 stundas) 

Projektu izstrāde un vadība (36 stundas) 

Apstādījumu ierīkošana (36 stundas) 

Floristikas pamati (36 stundas) 

Zīda apgleznošana (36 stundas) 

Dekupāžas pamati(36) 

Šūšanas pamati (24 stundas) 

Fotografēšanas pamati(24 stundas) 

Veselīga uztura pamatprincipi un garšvielu izmantošana to realizācijā (36 stundas) 

Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana ģimenē (36 stundas) 

 

 

 

             

Kursantu skaits nav konstants, tas  mainās pa gadiem. Kursantiem tīkamāks ir 

rudens, ziemas un pavasara periods. Vasarās parasti grūti nokomplektēt grupas.  

http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=65
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=66
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=67
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=28
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=48
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=49
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=50
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=51
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=52
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=53
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=54
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=55
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=56
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=57
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=70
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=68
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=69
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=71
http://preilunvo.lv/index.php?show=55&text=72
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Kā apmeklētākos kursus varam minēt valodu kursus, grāmatvedības, EDS  un dažādus 

interešu izglītības kursus, kā piem., dekupāža, floristika, telpu interjera dizains, 

šūšanas pamati, fotografēšanas pamati. 

Mācību centrs piedāvā sastādīt mācību programmas pēc individuāla pasūtījuma, kursa 

norise tiek nodrošināta, ja tiek nokomplektēta grupa ar vismaz 10 mācīties 

gribētājiem. 

Mācību centrs ir aprīkots ar mēbelēm mācību vajadzībām, ar multimediju projektoru, 

metāla un koka  tāfelēm, ir iegādāta mobilā datorklase  ar 15 mācību vietām, kā arī 

mobilā šūšanas klase ar 10 darba vietām, kas spēj nodrošināt izbraukuma mācības 

jebkurā pašvaldībā.  Materiāli tehniskais nodrošinājums ir iegādāts, piesaistot ES 

finansējumu, izstrādājot projektus. Līdzfinansējumus projektiem  nodrošina Preiļu 

novada pašvaldība. Telpas centra darbībai nodrošina Preiļu novada dome. 

Mācību procesa nodrošināšanai tiek piesaistīti kvalificēti lektori, ar kuriem slēdz 

autoratlīdzības vai uzņēmuma līgumus. Pēc katra kursa apmācāmie aizpilda 

novērtējuma anketu centra darba kvalitātes uzlabošanai un jaunu ideju piesaistei. 

Centrā  strādā biedrības direktors, grāmatvedis un lietvedis. Direktors un grāmatvedis 

ikdienā strādā brīvprātīgi, atalgojumu saņem projektu ietvaros (ja tādi tiek īstenoti). 

Lietvedis ir piesaistīts uz noteiktu laika periodu  NVA aktīvajā nodarbinātības 

pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”. 

Informāciju par mācību centra aktivitātēm un plānotajiem pasākumiem, kā arī 

izglītības iespējām regulāri tiek ievietota Preiļu novada pašvaldības mājas lapā 

www.preili.lv, kā arī biedrības mājas lapā www.preilunvo.lv un publicētas izdevumā 

Preiļu Novada Vēstis. 

 

Sadarbības partneri 

 Preiļu novada pašvaldība ir novērtējusi nevalstisko organizāciju devumu 

pašvaldības attīstībā. Šobrīd biedrībai Preiļu NVO centrs ir noslēgts patapinājuma 

līgums uz 10 gadiem par pašvaldībai piederošu telpu  izmantošanu biedrības  

darbības nodrošināšanai. Daļēji tiek segti komunālie maksājumi. Regulāri tiek  

nodrošināts   līdzfinansējums biedrības projektu īstenošanā. 

http://www.preili.lv/
http://www.preilunvo.lv/
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 Preiļu galvenā bibliotēka- informācijas izplatīšana, kopīgu izglītojošu pasākumu 

organizēšana. 

 Oranje fonds- īstenoti projekti. 

 Stichting Gamma Dienstverlening- īstenoti sadarbības projekti. 

 Stiching Uitvoering Wachtgelden- īstenoti sadarbības projekti. 

 Nodarbinātības valsts aģentūra Preiļu filiāle- īstenoti sadarbības projekti. 

 Biedrība "Baltā māja"- īstenoti sadarbības projekti. 

 Latvijas pieaugušo izglītības apvienība- īstenoti sadarbības projekti. 

 Latvijas Lauku sieviešu apvienība- īstenoti sadarbības projekti. 

 Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija- īstenoti   

sadarbības projekti. 

 Kopienu Iniciatīvu fonds- īstenoti projekti. 

 Sabiedrības integrācijas fonds- īstenoti projekti. 

 Lauku atbalsta dienests – īstenoti projekti. 

 Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs - īstenoti 

sadarbības projekti. 

 Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs- īstenoti sadarbības projekti. 

 Latvijas Pilsoniskā alianse- īstenoti sadarbības projekti. 

 

Ieteikumi, kas radušies, darbojoties pieaugušo izglītības 
jomā 

 
 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. Iespējami 

vairāk jānodrošina bezmaksas kursi, jo ne visi mācīties gribētāji (vismaz Latgalē) 

ir spējīgi maksāt par kursiem sevis pilnveidošanai; 

 informācijas pieejamība par kursu iespējām- reklāma jānodrošina visos 

iespējamos medijos, lai vistālākajos lauku nostūros iedzīvotāji uzzina par 

iespējām izglītoties; 
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 mūžizglītības pieejamība tuvāk dzīves vietai, degvielas izmaksas ir lielas, 

autobusu satiksme no pagastiem nesakrīt ar kursu laikiem, kas stipri ierobežo 

iedzīvotāju iespēju mācīties; 

 skolotāju profesionalitāte un atbilstoša mācību vide – vieni no kvalitatīvas 

izglītības pamatelementiem. Augsti kvalificēti pedagogi dienas laikā ir aizņemti 

savos pamatdarbos, viņus noslogot mūžizgītības kursos iespējams tikai vakara 

stundās. Grūti atrast pedagogus darba laikā ( no plkst. 9.00-17.00); 

 precīzāka kursantu zināšanu līmeņa noteikšana pirms mācību uzsākšanas 

kvalitatīvākam mācību darbam; 

 atgriezeniskās saites ar kursantiem nodrošināšana, lai analizētu mācību centru 

darbības efektivitāti un pienesumu cilvēkresursu attīstībā; 

 pašvaldībām ieteicams deleģēt mūžizglītības  funkciju veikt nevalstiskajām 

organizācijām, piešķirot atbildību un finansējumu, lai attīstītu komunikāciju starp 

valsts pārvaldes institūcijām un sabiedrības aktīvāko daļu- nevalstisko sektoru, 

gūtu jaunu pieredzi strādājot kopā ar pašvaldību. NVO ir tuvāk sabiedrībai, ātrāk 

saskata sabiedrības problēmas un vajadzības, bez liekām birokrātijām spēj ātri 

izstrādāt un ieviest jaunas mācību programmas un realizēt tās; 

 struktūrfondu finansējums mūžizglītības īstenošanai, kas vērsts uz mūžizglītības 

nodrošināšanu un pieejams biedrībām. 


