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Atruna 

Šo projektu atbalsta Eiropas Komisijas – Erasmus + KA2 programma. Šajā publikācijā ietvertā 

informācija un uzskati pilnībā pieder autoriem un ne vienmēr atspoguļo oficiālo Eiropas Savienības 

viedokli. Ne Eiropas Savienības iestādes vai institūcijas, ne arī kāds cits, kas darbojas to vārdā, nevar tikt 

saukts pie atbildības par šajos materiālos publicētās informācijas izmantošanu. 
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Kopsavilkums 

Biedrības „Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats”” darbības apraksts kā  labā prakse 
pieaugušo izglītībā Latvijā ir izstrādāts kā viens no Erasmus Plus stratēģiskās partnerības 
projekta “Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību” (MSAE) rezultātiem.  
 

Labās prakses īstenotājs 
Biedrība „Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats”” 

Labās prakses pamatojums  
Jaunpils novada kopējā platība ir  209 km2,  iedzīvotāju skaits -  2302.  
Jaunpils novadā veids, kā īstenot sabiedrības daļas interešu vai vajadzības nodrošināšanu, 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. 
Šobrīd Jaunpils novadā aktīvi darbojas biedrības: „Jaunpils RAC „Rats”, „Dzīpars”, „Kamenes”, Tukuma 
dārzkopības biedrības Jaunpils nodaļa, Mednieku klubs „Jaunpils”,  pensionāru biedrība „Jaunpils”” u.c. 
Visu biedrību darbību koordinē biedrība „Rats”, tā dibināta  2002. gadā. 
Biedrība ir Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības biedrs un piedalās pieaugušo izglītības politikas 
plānošanā, kā arī ir asociētais biedrs Latvijas lauku forumā. 
 

Pieaugušo mērķa grupas, kuras tiek iesaistītas aktivitātēs 
Galvenās “Jaunpils RAC “Rats”” izglītojamo mērķa grupas ir: pašvaldības darbinieki, mazie 
uzņēmēji un amatnieki, zemnieku saimniecību īpašnieki, dažādas sociālā riska grupas, darba 
meklētāji un bezdarbnieki, seniori. 

Labās prakses saturs (kas tiek darīts, notiek?) 
Viens no biedrības “Rats” darbības sākotnējiem mērķiem bija dot iespēju dažāda vecuma 
cilvēkiem iegūt papildus zināšanas 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. 
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Profesionāli pilnveidojoši kursi dod iespēju 
strādājošiem gan atjaunot zināšanas, gan bagātināt 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.  
 
Vaļaspriekus attīstošie kursi: (kopš 2002.gada) 
• Floristika 
• Dārzkopība 
• „Dzīves skola” – Alvis Stankevičs 
• Zīda apgleznošana 
• Sveču liešana un apgleznošana 
• Gleznošana uz stikla 
• NLP (Neirolingvistiskā programmēšana) 
• Baha ziedu terapija 
• Lauku saimniece 
• Psiholoģija 
• Fotogrāfijas pamati 
• Numeroloģija 
• Dāvanu saiņošana 
• Ajūrvēda 
• Joga 
• Silvas metode 
• Dzimtas koka veidošana 
• Neklātienes ceļotāju klubs u.c. 
Vaļaspriekus attīstošā virziena kursu dalībnieki lietderīgi pavada brīvo laiku, vienlaikus iegūstot 
jaunas zināšanas un prasmes sev interesējošās jomās. Pabeidzot vaļaspriekus attīstošā virziena 
kursus, klausītāji saņem apliecību par attiecīgā kursa noklausīšanos. 
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 ar citām novada biedrībām, piemēram, biedrības telpās Dārzkopības biedrība 
organizē savus pasākumus, „Dzīpars” rīko dziju dienas, regulāri notiek pensionāru pasākumi.  
 
Kursu dalībnieki ir apmierināti, jo cilvēki 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. 
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Labās prakses organizēšana, izmantotās metodes 
Divas reizes gadā notiek visu biedrību pārstāvju tikšanās, kurās tiek pārrunāti darbības un 

sadarbības jautājumi, biedrības informē par saviem plānotajiem pasākumiem un veido kopīgo 

novada pasākumu plānu. „Rata” telpas vienmēr ir ļoti noslogotas: tā kā tajās sapulcēties var līdz 

70 cilvēkiem, tad savus pasākumus tur rīko gan Pensionāru biedrība, gan dārzkopji, gan citas 

organizācijas. Ir virtuvīte, trauki, ko labprāt izmanto dažādu pasākumu laikā. Kafijas galdu ir 

iespējams pasūtīt novada kafejnīcās. Novadā sadarbība starp visām biedrībām ir ļoti pozitīva, nav 

savstarpējās konkurences un cīņas par dalībniekiem. Tā, piemēram, ņemot vērā telpu noslodzi 

kādu gadu nebija iespējams uzsākt floristikas nodarbības, tādēļ šajā sezonā tās notika biedrībā 

„Dzīpars”.  Dalībnieku netrūka.   

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 kursus pārcelt, ja tas nepieciešams vairumam 

dalībnieku un šajā ziņā labi darbojas „mutvārdu telefoni” – paši kursu dalībnieki viens otram 

nodod informāciju. 

Labās prakses īstenošanai nepieciešamie resursi (finansiālie, 
cilvēkresursi u.c. ) 

Biedrība “Rats” darbojas pašvaldības telpās (152,5 m2) “Jaunkalnos” Jaunpilī. Biedrībai ir 
nomas līgums ar pašvaldību .  Nomātās telpas “Rats” uztur labā kārtībā ar saviem līdzekļiem  
un resursiem, domei un citām Jaunpils biedrībām telpas ļaujot izmantot bez maksas. Par 
biedrības ieguldījumiem telpu uzlabošanā, pašvaldība samazina nomas maksu. Pašvaldība 
sedz arī komunālos maksājumus. 
Pašvaldība algo 0,5 slodzes pieaugušo izglītības koordinatoru, kura darba vieta ir “Rats” un 1x 
gadā bez maksas piešķir autobusu biedrības organizētai pieredzes apmaiņas ekskursijai. 
Biedrību iesaistes princips ļauj aktivizēt pieaugušo izglītību bez plašas apmaksātu 
cilvēkresursu izmantošanas. Nepieciešamie resursi un to avoti tiek apzināti konkrētu projektu 
ietvaros.  
Tā, piemēram, “Rats” īstenoja apmācību 
ciklu jaunajām māmiņām, kuras bieži ir ar 
zemu pašvērtējumu, vientuļas un bez 
izglītības. Tas bija iespējams vienīgi 
sadarbībā ar pašvaldības dienestu 
speciālistiem. Domes sociālās 
darbinieces motivēja māmiņas iesaistei 
mācībās. Ar viņām gada garumā strādāja 
domes priekšsēdētāja, juriste, veselības 
mācības skolotāja, psiholoģe, friziere, 
kosmētiķe un pavāres, cenšoties dot 
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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 mācību dalībnieces ieguva darbu. Mācību laikā meitenes mācījās 
gan pagatavot ēdienu no pārtikas pakās esošajiem  produktiem, gan kopt savu izskatu ņemot 
vērā kosmētiķu un frizieru padomus.  

Grūtības (šķēršļi) labās prakses īstenošanai 

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. 

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. 

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. 

Labās prakses īstenošanas īpašie nosacījumi 
Labās prakses īstenošanas īpašais nosacījums ir biedrības un pašvaldības cieša sadarbība. Atbalsts biedrību 
attīstībai novadā bija pārdomāta pašvaldības politika. Tās rezultātā tika stiprināta biedrību kapacitāte, 
biedrību biedri apguva projektu pieteikumu sagatavošanas un īstenošanas prasmes, kas ļāva viņiem būt 
ne vien par mācību dalībniekiem, bet arī par mācību aktivitāšu iniciatoriem un organizatoriem. Mācības 
nav atsevišķi situācijas vajadzību diktēti pasākumi, bet gan organiska biedrību darbības sastāvdaļa ceļā uz 
to mērķu sasniegšanu.  Biedrība “Rats” nodrošina mūžizglītības pasākumu organizēšanu, vadoties no 
iedzīvotāju izteiktām vēlmēm un darba tirgus pieprasījuma, meklējot iespējamus sadarbības modeļus ar 
citiem izglītotājiem, lai izglītību “pienestu tuvāk” izglītojamajam. Biedrība “Rats” iesaistās kopīgos 
projektos ar Jaunpils pašvaldību. Biedrības un pašvaldības konstruktīvu sadarbību sekmē apstāklis, ka 
pašvaldība algo 0,5 slodzes pieaugušo izglītības koordinatoru, kura darba vieta ir “Rats”.  
Lai veicinātu savu atpazīstamību un informācijas izplatīšanu Biedrībai “Rats” ir izveidota sava  sociālā 
vietne http://facebook.com/JaunpilsRAC.  Valsts ieņēmumu dienests ir piešķīris sabiedriskā labuma 
statusu.  

Labās prakses kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji 
Biedrībā, kopš darbības uzsākšanas 2002.gadā, kopumā notikušas vairāk nekā 90 dažādas 

izglītojošas nodarbības. Gandrīz katru mācību sezonu iedzīvotāji paši apmaksā šādas nodarbības: 

http://facebook.com/JaunpilsRAC
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angļu valodas nodarbības bērniem, angļu valodas nodarbības pieaugušajiem, ģitāras spēli, 

klavierspēli, jogu,  grāmatvedības un projektu izstrādes un vadības nodarbību ciklu. Biedrība ir arī 

vieta, kur jauniem pasniedzējiem izmēģināt savas pasniegšanas iemaņas un trenēties. 

 Lai segtu ikdienas izdevumus, biedrība par maksu piedāvā telpas citām organizācijām attālināta 

darba veikšanai.  

2020. gadā pateicoties visiem nodarbību un pasākumu apmeklētājiem un pasniedzējiem, 

biedrības telpas sienas tika aprīkota ar iespēju izvietot izstādes. Sadarbībā ar Kuldīgas tehnikumu 

tika organizētas meistarklases Jaunpils novada strādājošajiem iedzīvotājiem:  Latviešu kulinārais 

mantojums, Koka izstrādājumu dizains un Automobiļu elektroiekārtu diagnostika. 

 Meistarklases tika organizētas ar mērķi iepazīstināt Jaunpils iedzīvotājus ar PIKC "Kuldīgas 

Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma" aktuālajām mācību programmām nodarbinātajiem 

pieaugušajiem ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu. 

“Rats” iesaistās arī dažādu projektu īstenošanā. Piemēram projekts 

“Dzimtu stāsti laukos” sākās ar semināru “Mutvārdu vēsture- 

interviju veikšana, apkopošana un publicēšana””.  Projekta dalībnieki 

izzināja un apkopoja savu dzimtu stāstus, izmantojot savus ģimenes 

albumus, dokumentus, vecākās paaudzes intervijas, pieejamos 

interneta resursus, Jaunpils hroniku un citus publicētus izdevumus.  

Tikšanās reizēs dalījās ar savu praktisko pieredzi, veicot intervijas un 

vācot materiālus. Dalībnieku pieredze  apskatāma arī youtube.com, 

Jaunpils RAC.  Projekta noslēgumā dalībnieki iesēja apkopotos 

ģimenes stāstus, saglabāšanai ģimenē vai nodošanai muzejā, 

bibliotēkai un biedrībai Jaunpils RAC “Rats” turpmāko projektu 

izstrādei. 

 

Ziemeļu Ministru padomes Nordplus projektā, partneri no trīs valstīm dalījās ar pieredzi 

nemateriālā mantojuma saglabāšanā.  

Jaunpils domes līdzfinansētā projektā “Četrās stundās no uz  Jaunpili” izstrādāti astoņi maršruti, 

apmācīti astoņi brīvprātīgie ekskursiju pavadoņi un tos apskatīt bija iespēja Jaunpilī notikušās 

Vispasaules latviešu nometnes 3x3 dalībniekiem.  

ESF "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" projekta ietvaros, sadarbībā ar 

Kuldīgas tūrisma un tehnoloģiju tehnikumu tika noorganizēti vairāki profesionālās pilnveides 

mācību kursi: Tūrisma produktu izstrāde, Jaunākās tendences ēst gatavošanā un pasniegšanā, 

Konferenču un semināru vadīšana, Koka izstrādājumu dizains un restaurācija.  
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Nodarbinātības valsts aģentūras ESF projektā „Jauniešu garantijas”, jauniešiem, kuri ir ilgi bez 

darba tiek dotas iespējas attīstīt darba iemaņas mācību kursā “Darbam nepieciešamo iemaņu 

attīstība nevalstiskajā sektorā”. 

Projektu ietvaros ir veiktas dažādas citas aktivitātes: uzstādītas un atjaunotas klavieres, klavieru 

spēles nodarbībām, iegādāta fotokamera foto un animāciju nodarbību norisei, organizēti kursi ar 

iespēju apgūt mārketingu, grāmatvedību un organizāciju psiholoģiju, organizētas jauniešu dienas 

nometnes, mācības senioriem “Vesels Jaunpils novadā”.  Sadarbībā ar Jaunpils Sociālo dienestu,  

Eiropas vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonda darbības programmā, nodrošināti  

papildpasākumi – semināru cikls „Mūžizglītības veicināšana pirmspensijas un pensijas vecumā”, 

organizētas radošās darbnīcas dažādu vecumu iedzīvotājiem, radošo darbu izstāde, kā arī 

iekārtota un aprīkota virtuve biedrības telpās ēst gatavošanas nodarbību organizēšanai.  

Pašvaldību galvenie ieguvumi no labās prakses īstenošanas 
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 - atbalsts visos jautājumos (alga, telpas, komunālie maksājumi, 

līdzfinansējums projektiem); 

 labi aprīkotas telpas (veicis “Rats” īstenojot dažādu fondu  projektus, kā arī ar pašvaldības  

līdzfinansējumu); 

 Spēja izvēlēties vislabākos pasniedzējus; 

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

 Laba sadarbība ar citām novada biedrībām – pensionāru, dārzkopju, rokdarbnieku, jauniešu.  Laika 

gaitā daļa tematisko nodarbību nodota specializēto biedrību ziņā, piem., lielākā daļa ar 

rokdarbiem saistīto – biedrībai “Dzīpars”, uz kuras bāzes Jaunpilī izveidota un darbojas Amatu 

māja, pensionāru biedrībai nu jau 7 gadu garumā notiek vasaras apmācību kurss psiholoģijā – 

katru gadu nedaudz specifiska tēma sadarbībā ar Dainu Reinfeldi. 

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. 
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Labās prakses ilgtspējas nosacījumi un attīstības iespējas 
Nevar noliegt, ka joprojām ir lietas, kuras Jaunpilī jācenšas uzlabot. Jaunpilieši ir  vairāk darītāji, 

līdz ar to daudzas labas lietas paliek plašākai sabiedrībai nezināmas. Būtu aktīvāk jāsadarbojas ar 

masu medijiem, kas, iespējams, mazina  Jaunpiliešu atpazīstamību kaimiņu novados.  

Iedzīvotāji arī 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, nākotnē būtu vairāk jādomā 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 atvieglotu. 

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. 

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

– tai jāpievērš daudz nopietnāka uzmanība visos līmeņos. Dažreiz pieaugušo izglītību ir grūti 

nodalīt no sociālā darba un kultūras jomas. Piemēram, uz datorkursiem nāk mācīties cilvēks ar 

uztveres traucējumiem. Rezultātā trīs mēnešu laikā 2 reizes nedēļā cilvēks 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 un 

pasniedzēja. 

Ļoti svarīgi, lai novada vadība pieaugušo izglītību atbalstītu ne tikai vārdos, bet arī darbos – 

iespēju robežās piešķirot finansiālu palīdzību. Apkārtējie cilvēki ievēro pat to, cik darbinieki no 

novada domes apmeklē pieaugušo apmācības pasākumus un kurus – visvairāk. No otras puses – 

šo nodarbību laikā deputātiem, domes darbiniekiem ir iespēja neformālā atmosfērā satikties ar 

novada iedzīvotājiem, nepazaudējot saikni ar reālo dzīvi. 

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 un citām institūcijām. Kopā būšana, savējie, kopiena – šie vārdi Jaunpilī veidojas par 

realitāti. Protams, lielajos novados situācija ir citādāka, tomēr, jāatzīst, ka konkurence, nevis 

sadarbība, bieži izjauc daudzas labas lietas. 

Svarīgi būt atvērtiem ne tikai jaunām idejām un savējiem, bet arī kaimiņiem. Jaunpilī mācībās, 

pasākumos piedalās interesenti no visiem apkārtējiem novadiem. Viņiem netiek prasīta lielāka 

dalības maksa vai noteikti kādi ierobežojumi kā citu novadu iedzīvotājiem. Jaunpils cenšas veidot 
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vienotu sabiedrību, kas netiek šķelta vai naidota teritoriālā izvietojuma, tautību, valodu, īpašumu 

vai citu faktoru dēļ. 

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

aktivitātes, ja tās ir nepieciešamas sabiedrībai. Jaunpilī  regulāri notiek vietējo uzņēmēju dienas, 

kurās piedalās “Rats”, apmainoties ar informāciju, reklamējot savu izglītības piedāvājumu. 

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 un būtu piemērotas laika un satura 

ziņā. 

Mazā 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. 

Ieteikumi labās prakses pārņemšanai 

Jaunpils novada labo praksi var pārņemt jaunveidojamo novadu atsevišķo pagastu kopienu 

centri, nodrošinot saviem iedzīvotājiem izglītošanas un kopienas stiprināšanas iniciatīvas pēc 

iespējas tuvāk dzīvesvietai. Vēlams, ka jaunveidojamā lielā novada centrā ir pieaugušo 

izglītības metodiskais centrs, kurš veicina šo atsevišķo kopienu izglītošanas punktu kvalitatīvu 

darbību un ir to  metodisko atbalstu. i 

 

i Aprakstam izmantoti Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, politikas un tiesību skolotājas un pieaugušo 

izglītības koordinatores Andras Bīlavas un  Jaunpils novada domes Attīstības nodaļas vadītājas, b-bas "Jaunpils RAC 

"Rats"" valdes priekšsēdētājas Vijas Zīvertes sniegtā informācija 

                                                             


