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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 

•Veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju 

sabiedrībā un iesaistīšanos sociāli – ekonomiskajos 

procesos 

 



Dalīborganizācijas-mūsu biedri 
•Biedrība Mūsmājas 

•Biedrība Preiļu Sieviešu klubs 

•Preiļu novada invalīdu biedrība 

•Biedrība Dabas draugu klubs 

•Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu rajona komiteja 

•Preiļu novada pensionāru biedrība 

•Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs 

•Latvijas biedrības Glābiet bērnus Preiļu nodaļa 

•Sīļukalna Gundegas 

•Sabiedriskais centrs Aizkalne 

•Preiļu veselības veicināšanas biedrība 

•Sīļukalna Zilais lakatiņš 

•Aglonas pagasta sieviešu klubs Neaizmirstule 

 



Dalīborganizācijas-mūsu biedri 
• Preiļu rajona partnerība 

• Atklāsme 

• Biedrība Dzīvo raibi 

• Rudzātu sabiedriskais centrs 

• Biedrība Sabiedriskais centrs Nianse 

• Savai skolai 

• Manai skolai 

• Viduslatgales pārnovadu fonds 

• Jaunie Spārni 

• Gūda saimineiču bīdreiba 

• Pūces māja 

• Sēnīte 

• Galēnu kultūrvēstures biedrība 

• Sabiedriskais centrs Līči 

 



Sadarbības partneri 
•Preiļu novada dome 
•Preiļu galvenā bibliotēka 
•Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu filiāle 
•Biedrība “Baltā māja” 
•Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība 
•Latvijas Lauku sieviešu apvienība 
•Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociācija   
•Kopienu Iniciatīvu fonds 
•Resursu centrs sievietēm Marta 
•Latgales reģiona struktūrfondu informācijas centrs 
•Sabiedrības integrācijas fonds 
•Latvijas pilsoniskā alianse 
•Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs 



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 
• Lauku attīstības programma-LEADER 

 



Projektu mērķa grupas 

Nevalstisko organizāciju pārstāvji 

Iedzīvotāji 

Pirmspensijas vecuma sievietes 

Jaunieši  

Nepilsoņi u.c. 



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 attīstība 

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

iestāde 

 

Līdz 2014. gada 1. septembrim kursus apmeklējuši 
un apliecības saņēmuši par kursu beigšanu 

saņēmuši 1280 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 

2013. - 7 
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Secinājumi 
 

• 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 

 

 

 

 

 









• Ja plānojat programmu gadam, sējiet labību. 

• Ja plānojat programmu desmitgadei, stādiet 
kokus. 

• Ja plānojat programmu visam mūžam, māciet 
un izglītojiet cilvēkus. 

 
GUANZI(645.G.P.M.Ē.) 

 



Paldies par uzmanību! 

Ineta Liepniece 
t. 26596653 

e-pasts: ineta.liepniece@preili.lv 


