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JAUNPILS NOVADS

Platība: 209 km2 (0.24%)

Iedzīvotāji: 2752 (0,1%)

Apdzīvotība: 13,24 pers./km2

80km - attālums līdz Rīgai, 

30 km – attālums līdz Tukumam, 

20 km – attālums līdz Dobelei,

Tuvākā šoseja Rīga – Liepāja – 8km



Jaunpils

 15 712 ha

 Iedzīvotāji: 2320

 Ciemi: Jaunpils, Leveste, 
Jurģi, Strutele un Saule

Viesatas

 5 228,8 ha

 Iedzīvotāji: 432

 Ciemi: Viesatas, Rāvi

Jaunpils novads

• Jaunpils pagasts

• Viesatu pagasts



MŪŽIZGLĪTĪBAS NODROŠINĀŠANA

 Algots darbinieks domes Attīstības nodaļā

 Biedrība “Jaunpils RAC “Rats””

 Biedrība “Dzīpars”

 Biedrība “Kamene”

 Tukuma dārzkopības biedrības Jaunpils nodaļa

 Jaunpils novada dome

 Jaunpils vidusskola

 Pirmskolas izglītības programma 2 – 4gadīgo 

bērnu grupā “Zemenīte”



“RATA” DARBĪBAS VIRZIENI

Izglītības iespēju piedāvājums 

pieaugušajiem

citu biedrību sadarbības koordinēšana 

(“cepure”)

iedzīvotāju informēšana, forumi, 

ekskursijas, u.c.



JAUNPILS RAC “RATS” 

„Rata” izglītojošā darbība notiek 2 virzienos: 

 profesionāli pilnveidojošā

 vaļaspriekus attīstošā. 

Galvenā atšķirība starp abiem virzieniem ir sekojoša 

– profesionāli pilnveidojošos kursus beidzot, 

klausītājs saņem sertifikātu par papildizglītības 

iegūšanu, bet, darbojoties vaļaspriekus attīstošajos 

virzienos, klausītāji pilnvērtīgi pavada savu brīvo 

laiku un gūst jaunas zināšanas, saņemot 

apliecības. 



JAUNPILS RAC “RATS”

Profesionāli pilnveidojošie 
kursi: (kopš 2002.gada)

 Angļu/vācu valoda

 Datorzinības 

 Grāmatvedība /NVO grāmatvedība

 Bioloģiskā saimniekošana

 Uzņēmējdarbība lauku tūrismā

 Kritiskās domāšanas metodes 
dažādos mācību priekšmetos;

 Vides gidu kursi

 Projektu rakstīšana un vadība

 Gidu kursi

 Komunikācija un sabiedriskās 
attiecības NVO





JAUNPILS RAC “RATS”
Vaļaspriekus attīstošie kursi:

(kopš 2002.gada)

 Floristika –

 Dārzkopju 

 „Dzīves skola” – Alvis 

Stankevičs

 Zīda apgleznošana 

 NLP

 Lauku saimniece

 Psiholoģija

 Fotogrāfijas pamati

 Numeroloģija

 Dāvanu saiņošana

 Ajūrvēda

 Joga

 Dzimtas koka veidošana

 Neklātienes ceļotāju 

klubs u.c.



MŪSU PLUSI

Maksimāli tuvu iedzīvotājiem – viegli pieejama

Iespēja iedzīvotājiem paplašināt kompetences un 
noturēties darba tirgū

Spēja ātri reaģēt uz pieprasījuma izmaiņām, 
vajadzībām

Viegli izzināt klausītāju vajadzības

Nelielas klausītāju grupas – individualizēta pieeja

Minimāla birokrātija

Izcila sadarbība ar novada domi - pilnīgs atbalsts 
visos jautājumos (alga, telpas, komunālie maksājumi, 
līdzfinansējums projektiem)

Ļoti labi aprīkotas telpas

Spēja sameklēt vislabākos pasniedzējus

Apmeklētāji pazīstami personīgi, nāk kā ciemos

Sadarbība ar citām novada biedrībām – pensionāru, 
dārzkopju, rokdarbnieku, jauniešu, u.c.



NEPIECIEŠAMS UZLABOT:

Komunikāciju ar masu mēdijiem

 Savas darbības popularizēšana

Darbs ar priekšlaicīgi skolu pametušajiem jauniešiem

Vairāk esam orientējušies uz personības vispusīgu 

attīstību un sociālās atstumtības mazināšanu, uz 

kopienas veidošanu un attīstību, mazāka uzmanība 

pievērsta iedzīvotāju integrācijai darba tirgū



MŪSU SADARBĪBAS PARTNERI

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada IP

mācību centrs “Zinātne”

autoskola “Autoamatnieks”

NVA

Mācību centrs “Martas”

Jaunpils novada muzejs, bibliotēka, kultūras nams

LLKC

Latvijas Lauku forums













INFORMĀCIJAS IESPĒJAS

Jaunpils novada domes laikraksts “Jaunpils Vēstis”

Afišas novada teritorijā un ārpus tā

Īsziņas

novada domes mājas lapa http://www.jaunpils.lv

e-pasti nodarbību apmeklētājiem

sociālie tīkli

personīgā saziņa



PALDIES PAR UZMANĪBU!

Andra Ķergalve

Tel. 29283903

E-pasts : andrakergalve@inbox.lv


