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Atrašanās vietas raksturojums 

 

1.attēls. Jaunpils novada ģeogrāfiskais novietojums. 

Jaunpils novads atrodas īpatnējā Latvijas teritorijas daļā – starp Kurzemi un Zemgali, 

Rīgas reģionā. To nekādā ziņā nevar uzskatīt par lielo vai vidējo Latvijas novadu, bet gan par 

vienu no 70 mazajiem Latvijas novadiem 

Jaunpils novads robežojas ar Dobeles novadu, Tukuma novadu, Kandavas novadu un 

Brocēnu novadu (skat. 1.attēlu). Novads atrodas 80 km attālumā no Rīgas, 30 km attālumā no 

Tukuma un 20 km attālumā no Dobeles. Jaunpils novads atrodas apvidū, kur Zemgales 

līdzenums pakāpeniski pāriet paugurotā Austrumkursas augstienē. Tā teritorijai raksturīgs 

viegli paugurains reljefs, caur pagasta teritoriju tek vairākas mazas upītes. Tās ir 32 km garā 

Bikstupe, Bikstupes kreisā krasta pieteka ir 17 km garais Rūšu strauts (jaunpilnieku sauktā 

Nīla). Jaunpils pagasta teritorijā Lestenes – Ēnavas purvā savu tecējumu sāk Ventas lielākā 

pieteka Abava, savukārt Viesatu pagasta teritoriju šķērso dziļā Viesatas upes ieleja, kas ir 

Abavas upes kreisā krasta pieteka. Pagastā ir vairāki mazi ezeriņi: Apsauju (Lielapsauju) – 

20,8 ha, Brandavu – 12,3 ha, Mellīzeris – 6,5 ha, Dambjakroga ezers 5,8 ha, Bautēlis – 2,2 ha. 

Jaunpils centrā atrodas izveidots dzirnavu dīķis -11,3 ha, Viesatās - dzirnavezers, platība - 3 

ha, kā arī vēl vesela virkne dīķu, kuri tikuši izveidoti 19.gs. Struteles muižā. No tiem lielākie 

– Glūdainis (31,2 ha), Brencs, Skolas, Mežzinis, Lācis u.c. Novadā meža platības aizņem 

vairāk kā 40% no kopējās teritorijas. 
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Novada teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš Tukums – Auce, tuvākā automaģistrāle 

Rīga – Liepāja atrodas 8 km attālumā. Iepriekš minētais ģeogrāfiskais un teritoriālais 

raksturojums arī nosaka Jaunpils novada attīstību. 

 

Novada veidošanās 

 

2.attēls. Jaunpils novada teritorija. 
 

 

 

Apvienojoties Jaunpils un Viesatu pagastiem (skat. 2.attēlu), Jaunpils novads 

izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Tā kopējā platība ir 209,5 km2, t.sk. Jaunpils pagasts – 151,1 km2 

un Viesatu pagasts – 52,4 km2. Iedzīvotāju skaita dinamika ir viens no būtiskākajiem 

rādītājiem, kas atspoguļo apdzīvojuma struktūras attīstību. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes 2012.gada 1.janvāra datiem, Jaunpils novadā dzīvo 2743 iedzīvotāji, no tiem 1364 

vīrieši un 1379 sievietes. Jānorāda, ka attiecīgie dati visticamāk neatspoguļo patieso situāciju, 

jo saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes 2011.gadā veiktās Tautas skaitīšanas datiem, 

Jaunpils novadā 2011.gadā dzīvoja 2448 iedzīvotāji. Jaunpils novada iedzīvotāju nacionālais 

sastāvs ir viendabīgs – no visiem novada iedzīvotājiem 2534 jeb 92,4% ir latvieši. Pēdējo 

piecu gadu laikā Jaunpils novadā ir vērojama tendence iedzīvotāju skaitam samazināties. 

Kopš 2006.gada iedzīvotāju skaits novada teritorijā samazinājies par ~170 cilvēkiem. Saskaņā 

ar LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2012.gada sākuma datiem, no Jaunpils novada 
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iedzīvotāju kopsummas, lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo Jaunpils pagastā (2319 iedzīvotāji) un 

vairāk kā piecas reizes mazāk Viesatu pagastā (424 iedzīvotāji). Iedzīvotāju blīvums kā 

rādītājs ir netieši saistīts ar pagasta sociālekonomisko attīstību. Jo lielāks iedzīvotāju blīvums, 

jo vieglāk nodrošināt satiksmes un citu pakalpojumu infrastruktūru. Iedzīvotāju blīvumu 

ietekmē apdzīvotās vietas struktūra. 2012.gada sākumā Jaunpils novada vidējais iedzīvotāju 

blīvums ir 13,09 iedz./km2, Jaunpils pagastā – 15,35 iedz./km2, savukārt Viesatu pagastā tikai 

8,09 iedz./km2(Latvijā – 34,3 iedz./km2), kas ir salīdzinoši neliels un trešais mazākais rādītājs 

salīdzinājumā ar kaimiņu pašvaldībām. Kopumā Jaunpils novada apdzīvojums telpiski 

veidojies pēc četriem galvenajiem nosacījumiem: dabas veidojumi, vēsturiski apdzīvotas 

teritorijas, infrastruktūra un apbūvei piemērotas apbūves zemes, veidojot dažādu ciemu 

iekšējo struktūru.  

Vērtējot kopējo apdzīvojuma raksturu novada teritorijā, atzīmējams, ka to raksturo 

salīdzinoši rets atsevišķo apdzīvoto vietu izvietojums. Jaunpils novada teritorijā kā lielākais 

apdzīvojuma centrs vēsturiski veidojies Jaunpils un Viesatu ciems. Mazāki apdzīvojuma 

centri ir Leveste, Veclauki, Jaunsēži, Jurģi, Saule, Strutele, Brandavas un Rāvi. Lielākā daļa 

no šīm apdzīvotajām vietām ir vēsturiski veidojušās ēku koncentrācijas grupas bez mūsdienu 

izpratnē ciemam atbilstošām pazīmēm (blīva apbūve, zemes parcelāciju ~2000 m2 lielos 

gabalos u.tml.). Pārējie iedzīvotāji par savām dzīvesvietām izvēlējušies viensētas. 

 

Saimnieciskā darbība 

Novada teritorijā ir izteikta lauksaimnieciskā ražošana. Lielākie lauksaimniecības 

uzņēmumi novadā ir a/s LIS “Jaunpils”, Kurzemes CMAS, SIA „Joži”, SIA „Īves grupa”, 

SIA „Zentenes lauksaimnieks”, kā arī vairākas zemnieku saimniecības. Galvenās 

specializācijas nozares ir graudaugu (kvieši, mieži, rapsis) audzēšana un piena –gaļas 

lopkopība. Daļa zemnieku saimniecību darbojas netradicionālās lauksaimniecības jomā – 

bioloģiskā lauksaimniecība, lauku tūrisms, zivkopība, biškopība. 

Pašvaldības kapitālsabiedrības ir PSIA „Jaunpils komunālā saimniecība”, kura 

nodrošina novada iedzīvotājiem ūdens apgādi un kanalizāciju, siltumapgādi, notekūdeņu 

attīrīšanu, sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu un SIA „Jaunpils pils”, kuras darbības 

pamatā ir sekojošu pakalpojumu sniegšana: 

 Ēdināšana (krogs - kafejnīca viduslaiku interjerā un gaisotnē, īpašais 

piedāvājums - viduslaiku maltītes, banketu apkalpošana); 

 Viesnīcas pakalpojumi; 
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 Telpu noma (banketiem, semināriem, dažāda līmeņa pasākumiem, izmantojot 

viduslaiku pili un teritoriju); 

 Ekskursijas (gan vienkāršas - gida pavadībā, gan „performances” - teatralizētas 

izrādes viduslaiku gaisotnē ar aktīvu apmeklētāju līdzdalību). 

 

Kultūras mantojums 

Jaunpils novads var lepoties ar bagātīgu kultūrmantojuma klāstu. Novadā ir valsts 

nozīmes arhitektūras pieminekļi – Jaunpils baznīca, Jaunpils viduslaiku pils, Jaunpils muižas 

parks, Dievkalns un Veckuipju pilskalns kā arī dažādi vietējās nozīmes arhitektūras 

pieminekļi. Jaunpils novada kultūrvēsture saistīta ar Krišjāņa Barona vārdu, kurš dzimis 

Struteles muižā un tās teritorijā bijušas viņa dzimtas mājas. Krišjāņa Barona vārdā vairākus 

gadus bija nosaukta pamatskola, kura atradusies gan Struteles muižā, gan vēlāk līdz 

2008.gadam Viesatās. Tāpat arī Viesatu pagasta „Ķunķuros” dzimis ievērojamais latviešu 

kartogrāfs Matīss Siliņš (1861-1942). 

Novada kultūras dzīvi koordinē pašvaldības aģentūra „Jaunpils”, kuras sastāvā ietilpst 

Jaunpils un Viesatu kultūras nami, Jaunpils un Viesatu bibliotēkas, kā arī Jaunpils muzejs. 

Novadā ir plašs kultūras pasākumu kopums. Šeit darbojas divi tautas deju kolektīvi, jauktais 

koris, vairāki bērnu ansambļi, pensionāru ansamblis, līnijdeju grupa un audēju pulciņš. Daudz 

un dažādas kultūras aktivitātes notiek arī skolā. Novadā ir Sporta nams, kurā intensīvi 

norisinās dažādas sporta aktivitātes. Visa gada garumā tiek rīkotas dažādas spartakiādes un 

sacensības. Populārākais sporta veids novadā ir basketbols. 

Šāds apdzīvojums un vairuma iedzīvotāju nodarbošanās arī vistiešākajā veidā nosaka 

pieaugušo izglītības specifiku: jāorganizē kursi, kas nepieciešami lauksaimnieciskajā jomā 

strādājošiem, piemēram, bioloģiskā saimniekošana, dārzkopība, grāmatvedība zemnieku 

saimniecībām, projektu rakstīšana un vadība zemnieku saimniecībās, biedrībās. 

Meklējot iespējas mazā biznesa attīstībai novadā, tapa apmācību cikls viesu māju, 

naktsmītņu īpašniekiem. Atbalstīta ir pirts lietu joma. Sakarā ar tūrisma attīstību un Jaunpils 

pils uzplaukumu sagatavoti ir gan vides gidi, gan sertificēti gidi darbam visā Kurzemes 

teritorijā.  

Sadarbojoties ar spēcīgākajām zemnieku saimniecībām, organizēti angļu valodas kursi 

šajā saimniecībā strādājošiem. 
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Izglītība 

                                                  3. attēls. Jaunpils vidusskola 

 

Jaunpils novadā darbojas Jaunpils vidusskola (skat. 3.attēlu), kurā mācības 2013./2014. 

m.g. uzsāka 330 bērni. No tiem 1.- 12. klasē mācās 244 skolēni, pirmsskolā – 86 bērni. 

Jaunpils vidusskolā strādā pedagogi un atbalsta personāls, kopā 34 cilvēki. Pie skolas 

2009.gadā darbību uzsāka arī bērnu dienas centrs „Zemenīte”, kuru apmeklē vidēji 30 bērni 

vecumā no diviem gadiem. 

 Jaunpils vidusskola ir iesaistījusies Veselību veicinošo skolu projektā. Tāpat arī no 

pašiem pirmsākumiem skolas pārstāvji līdzdarbojas projektā „Virtuālā enciklopēdija”. 

Skolēniem ir iespēja piedalīties starptautiskajos projektos (COMENIUS, sadarbības projektos 

ar Hamburgas 8.arodskolu, sadraudzības projektos ar Suolahti skolu Somijā un Mahtras 

ģimnāziju Tallinā, Igaunijā, sadraudzības projektos ar Kelmes vidusskolu Lietuvā). 

Jaunpils vidusskolas skolēniem ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību kā 

arī apgūt programmas „Komerczinības vidusskolēniem” un „Panākumu un veiksmes skola”. 

Skolēniem ir iespēja saņemt konsultācijas karjeras izglītībā. Skola piedāvā plašu un 

daudzpusīgu interešu izglītības programmu - koris, aerobika, pirmās palīdzības pulciņš, tautas 

dejas u.c. 

Tukumā, 30 km no Jaunpils, darbojas Vakara un neklātienes vidusskola, kurā mācās arī 

jaunpilnieki, kuriem mācības Jaunpils vidusskolā sagādāja problēmas. 
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Pieaugušo izglītība 

Pieaugušo izglītību Jaunpils novadā nodrošina pieaugušo izglītības speciālists, kurš 

darbojas pašvaldības Attīstības nodaļā kā arī biedrība „Rats”. Biedrība dibināta 2002. gadā kā 

nevalstiskā organizācija. Viens no tās darbības sākotnējiem mērķiem bija dot iespēju dažāda 

vecuma cilvēkiem iegūt papildzināšanas dažādās dzīves jomās. Pakāpeniski organizējot 

dažādus kursus un mācības, biedrības darbībā izkristalizējās divi galvenie virzieni: 

profesionāli pilnveidojošais un vaļaspriekus attīstošais.  

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 

 Autovadītāju kursi dažādām kategorijām 

 Komunikācija un sabiedriskās attiecības NVO, u.c.  

Profesionāli pilnveidojoši kursi dod iespēju strādājošiem gan atjaunot zināšanas, gan 

bagātināt esošās ar jaunumiem, ko tālāk izmantot savā darbā. Šādā veidā tiek paaugstināta šo 

cilvēku vērtība darba tirgū. Pēc šo kursu beigšanas klausītāji saņem sertifikātu par 

papildizglītības iegūšanu. 

 

                                                                        4.attēls. (Foto – Vija Zīverte) 
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Vaļaspriekus attīstošie kursi: (kopš 2002.gada) 

 Floristika  

 Dārzkopība  

 „Dzīves skola” – Alvis Stankevičs  

 Zīda apgleznošana 

 Sveču liešana un apgleznošana 

 Gleznošana uz stikla  

 NLP 

 Baha ziedu terapija 

 Lauku saimniece 

 Psiholoģija 

 Fotogrāfijas pamati 

 Numeroloģija  

 Dāvanu saiņošana 

 Ajūrvēda  

 Joga 

 Silvas metode 

 Dzimtas koka veidošana 

 Neklātienes ceļotāju klubs u.c. 

 

                                                                                    5.attēls. (Foto – Vija Zīverte) 

Vaļaspriekus attīstošā virziena dalībnieki lietderīgi pavada brīvo laiku, vienlaikus 

iegūstot jaunas zināšanas un prasmes sev interesējošās jomās (skat. 4.un 5.attēlu). Ir pieejami 

arī adatu terapeita, psihoterapeita, sertificēta masiera pakalpojumi.  Reizi nedēļā norisinās 

mācības arī bērniem vecumā no 2-4 gadiem. Bērniem ir iespēja apmeklēt estētikas skoliņas 

nodarbības, vecumā no 4 gadiem līdz 3.klasei bērni ar rotaļu palīdzību apgūst angļu valodas 

pamatus. Ja ir iedzīvotāju interese, tiek organizētas jaunas nodarbības par visdažādākajām 

tēmām. Pabeidzot vaļaspriekus attīstošā virziena kursus, klausītāji saņem apliecību par 

attiecīgā kursa noklausīšanos. 
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Sadarbība ar biedrībām 

Veids, kā īstenot sabiedrības daļas interešu vai vajadzības apmierināšanu, ir nevalstisko 

organizāciju darbība. Biedrību darbībai Jaunpilī ir vēsturiskas tradīcijas, dažas savu darbību 

turpina no pagājušā gadsimta 30. gadiem. Vissenākās biedrības ir Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 

un Dārzkopju biedrības. Jaunpils novadā šobrīd aktīvi darbojas biedrības: „Levestes spicie”, 

„Jaunpils RAC „Rats”, „Dzīpars”, „Kamenes”, Tukuma dārzkopības biedrības Jaunpils 

nodaļa, Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma RK Jaunpils pirmorganizācija, Mednieku klubs 

„Jaunpils”, Tukuma invalīdu biedrības Jaunpils nodaļa, „Vīgriezes un pensionāru apvienība 

„Jaunpils”” u.c. Visu biedrību darbību koordinē biedrība „Rats”.  

Divas reizes gadā notiek visu biedrību pārstāvju tikšanās, kurās tiek pārrunāti darbības 

un sadarbības jautājumi, tāpat biedrības arī informē par saviem plānotajiem pasākumiem, 

veidojot kopīgo novada pasākumu plānu. „Rata” telpas vienmēr ir ļoti noslogotas: tā kā 

sapulcēties var līdz 70 cilvēkiem, tad savus pasākumus pie mums rīko gan Pensionāru 

biedrība, gan dārzkopji, gan citas organizācijas. Ir virtuvīte, trauki, ko labprāt izmanto dažādu 

pasākumu laikā. Ja pasākumi ļoti svarīgi, ir iespējams kafijas galdu pasūtīt novada kafejnīcās, 

tad visu nepieciešamo pieved klāt, paši kafejnīcu darbinieki veic apkalpošanu. Novadā visu 

biedrību vidū vērojama ļoti pozitīva sadarbība, nav savstarpējās konkurences un cīņas par 

dalībniekiem. Tā, piemēram, ņemot vērā telpu noslodzi šogad nebija iespējams uzsākt 

floristikas nodarbības, tādēļ šajā sezonā tās notiek biedrībā „Dzīpars”, dalībnieku netrūka ne 

iepriekšējos gados, ne šogad. 

Dzīvojot šādā nelielā, cieši organizētā sabiedrībā, cilvēki, pārsvarā, viens otru pazīst un 

nebaidās izklāstīt savas vēlmes, intereses. Ņemot tās vērā tiek organizēti konkrētā brīdī 

visvairāk vajadzīgie un aktuālākie kursi. Visi kursu dalībnieki, tiekoties pirmajā reizē, nosaka 

piemērotāko nodarbību laiku – pensionāri vēlas darboties rīta pusē, strādājošie – pēc darba 

laika beigām, zemnieki – lopu barošanas starplaikos. Salīdzinoši viegli ir arī kursus pārcelt, ja 

tas nepieciešams vairumam dalībnieku un šajā ziņā labi darbojas „mutvārdu telefoni” – paši 

kursu dalībnieki informāciju nodod viens otram. Kursu dalībnieki ir apmierināti, jo daudzas 

nepieciešamās prasmes var iegūt novadā uz vietas, nebraucot uz pilsētu. Klausītāji uz 

nodarbībām ierodas kā uz viesībām, kur iespējams atpūsties un satikt paziņas. Piemēram, 

vienai no angļu valodas grupiņām ir izveidojušās savas tradīcijas jau 8 gadu garumā, tāpēc šo 

grupu jau var dēvēt par klubiņu. Ja kursu pasniedzēja saka, ka vairāk nevēlas strādāt, 

klausītāji organizē dažādas darbības tik ilgi, kamēr pasniedzēja atkal piekrīt kursu vadīšanai. 

Nodarbības notiek nesen remontētās, ļoti labi aprīkotās telpās, kurās visiem interesentiem 

vienmēr atrodas vieta.  Ļoti laba sadarbība biedrībai „Rats” ir ar novada domi, kas pilnībā 



10 
 

sedz visus komunālos maksājumus, vajadzības gadījumā palīdz ar transportu un maksā darba 

algu pieaugušo izglītības organizatoram. Jaunpils novada domes pārstāvji neprasa liekas, 

nevajadzīgas atskaites, jo mūsu darbība ir redzama un atklāta. Arī paši domes darbinieki 

apmeklē dažādus kursus. Mūsu domes darbs ir arī novērtēts – Teterevu fonda rīkotajā 

pasākumā domes priekšsēdētāja Ligita Gintere saņēma godinājumu par atbalstu un sadarbību 

ar biedrībām (skat. 6.attēlu).  

 

   6.attēls. Jaunpils novada domes priekšsēdētājai balvu pasniedz Baiba Sipeniece.  

 

Reizi vai divas gadā biedrība „Rats” organizē saviem klausītājiem izglītojošas 

ekskursijas – pieredzes apmaiņu uz citām biedrībām, uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām, 

viesu namiem, u.c. Iespēju robežās tiek meklēts arī līdzfinansējums. Aktīva sadarbība 

biedrībai „Rats” ir izveidojusies arī ar citām novada biedrībām, piemēram, Dārzkopības 

biedrība mūsu telpās organizē savus pasākumus, „Dzīpars” rīko dziju dienas, regulāri notiek 

pensionāru pasākumi. 

Sadarbībā ar domes sociālajām darbiniecēm notika vesels apmācību cikls jaunajām 

māmiņām, kas bieži ir ar zemu pašvērtējumu, vientuļas un bez izglītības. Ar viņām gada 

garumā strādāja domes priekšsēdētāja, juriste, veselības mācības skolotāja, psiholoģe, friziere, 

kosmētiķe un pavāres, cenšoties dot zināšanas, prasmes un iemaņas agrāk neapgūtās jomās. 

Lai māmiņas varētu nokļūt uz nodarbībām, dome finansēja autobusu, bet biedrības pārstāvji 

nodrošināja bērnu pieskatīšanu mācību laikā. Rezultātā paaugstinājās jauno sieviešu 

pašvērtējums, uzlabojās komunikācija un vairākas apmācību dalībnieces ieguva darbu. 

Apmācību laikā meitenes mācījās gan pagatavot ēdienu no pārtikas pakās esošajiem 
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produktiem, gan arī kopt savu izskatu ņemot vērā kosmētiķu un frizieru padomus. Nākošajā 

gadā šādus kursus plānojam atkārtot, jo klāt nākušas jaunas māmiņas. 

Izveidotās grupas datorkursu apguvei ir nelielas – 6 cilvēki, tāpēc arī šajos kursos 

pasniedzējai ir iespēja strādāt ar katru kursu dalībnieku individuāli, kas ļoti patīk gados 

vecākiem klausītājiem.  

Mūsu darbības plusi un mīnusi 

Šāda veida darbību pieaugušo izglītošanas jomā vērtējam kā gandrīz ideālu, jo ir 

iespējams saskatīt ļoti daudz darbības plusu: 

 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 (skat. 7.attēlu) – fotogrāfijā redzamajā ēkā „Rats” 

apsaimnieko otro stāvu; 

 Spēja izvēlēties vislabākos pasniedzējus; 

 Apmeklētāji ir personīgi pazīstami un uz nodarbībām ierodas kā uz viesībām; 

 Sadarbība ar citām novada biedrībām – pensionāru, dārzkopju, rokdarbnieku, jauniešu,  

u.c.  

 

7.attēls. Gaismas ceļš 11.novembrī. (Foto – Mārtiņš Barons) 
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Tādējādi biedrība „Rats” ar pašvaldības atbalstu spēj nodrošināt vajadzīgo apmācību 

cilvēku dzīvesvietas tuvumā, ļaujot ekonomēt laiku un arī finansiālos līdzekļus.  

Šāds darbības modelis veicina kopienas nostiprināšanos, uzlabo komunikāciju, saliedē 

sabiedrību, cilvēkos veidojas atbildība vienam par otru. Līdzīgi modeļi darbojas arī attīstītajās 

Eiropas valstīs, kur kopiena ir pilsoniskās sabiedrības pamats. 

Nevar noliegt, ka joprojām ir lietas, kuras arī mums jācenšas uzlabot. Mēs esam vairāk 

darītāji, līdz ar to daudzas labas lietas paliek plašākai sabiedrībai nezināmas. Par mazsvarīgu 

tiek uzskatīta sadarbība ar masu medijiem, kas, iespējams, mazina mūsu atpazīstamību 

kaimiņu novados. Iedzīvotāji neizrāda interesi par dažādiem jautājumiem saistībā ar Eiropas 

institūcijām, tāpēc šī joma novadā ir mazāk izvērsta. Nepietiekama uzmanība līdz šim ir 

pievērsta pāragri skolu atstājušajiem jauniešiem, taču ir nepieciešams domāt par viņu 

socializāciju un izglītošanu, kā arī integrāciju darba tirgū. Turpmākā darba ir pietiekoši, un, 

jāatzīst, no reģiona saņemts finansiāls un morāls atbalsts biedrības darbu tikai atvieglotu. 

 

Ieteikumi 

Ilgstoši strādājot pieaugušo izglītībā, ir uzkrājusies interesanta pieredze. Iespējams, ka 

tā var noderēt ne tikai mazajiem novadiem, kas, līdzīgi Jaunpilij, jau attīsta pieaugušo 

izglītību vai plāno to darīt, bet arī lielajiem novadiem: 

1) Mēs bieži aizmirstam, ka pieaugušo izglītība ir tik pat nozīmīga kā obligātā 

pamatskolas izglītība – tai jāpievērš daudz nopietnāka uzmanība visos līmeņos. Dažreiz 

grūti pieaugušo izglītību nodalīt no sociālā darba, no kultūras jomas. Piemēram, uz 

datorkursiem nāk mācīties cilvēks ar uztveres traucējumiem. Trīs mēnešu laikā 2 reizes 

nedēļā viņš ir sabiedrībā, vienlaikus – pieskatīts, iemācās ieslēgt datoru un atrast ziņu 

portālu. Neviens nevar pateikt, kas ir svarīgāk – jaunās zināšanas vai saņemtā pozitīvā 

attieksme no citiem kursantiem. 

 

2) Ir ļoti grūti sākt šos darbus, nākas saskarties ar neizpratni, noraidošu attieksmi, 

vienaldzību, tāpēc jābūt gataviem, ka pozitīvi rezultāti nebūs sasniedzami uzreiz. Daļa 

sabiedrības neizprot, kāpēc pieaugušo izglītībā ieguldīto finansējumu neizmaksā, 

piemēram, pabalstos. Taču, kad pašu tuvinieki izmanto mācīšanās iespējas, attieksme 

mainās. 
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3) Ir situācijas, kad arī pašiem pieaugušo izglītības organizatoriem ir 

nepieciešams atbalsts, kad uz pozitīviem rezultātiem jāgaida pārāk ilgi, iestājas pagurums. 

Daudz ko laukos nosaka arī laika apstākļi – puteņa dēļ neierodas pasniedzējs, vai arī otrādi 

– pasniedzējs atbrauc, bet klausītāji nevar ierasties no viensētām. Kad sākas pavasara vai 

rudens dārza darbi, vienmēr samazinās apmeklētāju skaits. Tādēļ mācības jāplāno, ņemot 

vērā minētos apstākļus. Visu laiku ir sasprindzinājums, jo organizators atbildīgs par 

nodarbību sekmīgu norisi un klausītāju pašsajūtu centrā. 

 

4) Ļoti svarīgi, lai novada  vadība atbalstītu ne tikai vārdos, bet arī darbos – 

iespēju robežās piešķirot finansiālu palīdzību. Apkārtējie cilvēki novērtē pat to, cik 

darbinieki no novada domes apmeklē pieaugušo apmācības pasākumus, kurus – visvairāk. 

Un otrādi – šo nodarbību laikā deputātiem, domes darbiniekiem ir iespēja neformālā 

atmosfērā satikties ar novada iedzīvotājiem, nepazaudēt saikni ar reālo dzīvi. 

 

5) Labus rezultātus var sasniegt tikai tad, ja novadā ir visu iestāžu, organizāciju 

sadarbība gan horizontālā, gan vertikālā līmenī. Proti, horizontāli – tā ir nekonkurējoša 

sadarbība visu biedrību starpā, apmainoties idejām, iesakot problēmu risinājumus, kopīgi 

organizējot lielākus pasākumus. Savukārt, vertikāli – tā ir sadarbība no zemākā sabiedrības 

grupējuma līdz novada vadībai, līdz visdažādākajām institūcijām. Kopā būšana, savējie, 

kopiena – šie vārdi veidojas par realitāti. Protams, lielajos novados situācija ir citādāka, 

tomēr, jāatzīst, ka konkurence, nevis sadarbība, bieži izjauc daudzas labas lietas.  

 

6) Svarīgi būt atvērtiem ne tikai jaunām idejām un savējiem, bet arī kaimiņiem. 

Mūsu mācībās, pasākumos piedalās interesenti no visiem apkārtējiem novadiem. Viņiem 

netiek prasīta lielāka dalības maksa vai noteikti kādi ierobežojumi kā citu novadu 

iedzīvotājiem. Mēs apzināmies, ka veidojam vienotu sabiedrību, kas netiek šķelta vai 

naidota teritoriālā izvietojuma, tautību, valodu, īpašumu vai citu faktoru dēļ. 

 

7) Maksimāli jāsamazina birokrātija, nevajadzīgu atskaišu vai pārskatu 

pieprasīšana tikai atņem laiku, bet neuzlabo reālo darbību. Daudz svarīgāk ir izrunāties ar 

cilvēkiem, stāstīt par jau esošajām vai plānotajām nodarbībām un pasākumiem, aicināt tos 

apmeklēt. 

 

8) Ļoti svarīgi ir regulāri izzināt vietējo uzņēmēju vajadzības, viņi labprāt atbalsta 

dažādas aktivitātes, ja vien tās reāli arī notiek un ir nepieciešamas sabiedrībai. Jaunpilī 
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regulāri notiek vietējo uzņēmēju dienas, kurās piedalāmies arī mēs, tā iegūstot un 

apmainoties ar informāciju, reklamējot savu izglītības piedāvājumu. 

 

9) Darbā jāievēro absolūta lojalitāte, kā pašvaldības atbalstītam centram strādājot 

ar visdažādākajām auditorijām. Nedrīkst aizraidīt nevienu interesentu, bet kopīgi jāatrod 

nodarbības, kuras varētu interesēt potenciālo apmeklētāju, kuras viņam būtu piemērotas 

laika un satura ziņā. 

 

10)  Ne visai lielā novadā svarīgi ir pazīt cilvēkus personīgi, ideāli, ja iespējams 

parunāt arī par viņu senčiem, par interesantiem notikumiem novada dzīvē. Tas rada 

savstarpēju uzticēšanos, arī darbi tad veicas sekmīgāk. Bieži šāda komunikācija, sadarbība 

mazina sociālo spriedzi, kopīgi izdodas atrast problēmu risinājumus. 

 

Lai veicas! 

  

 


