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PROGRAMMAS MĒRĶIS 

 Novada izglītības iestāžu attīstība, kas nodrošina katram izglītojamam iegūt 
kvalitatīvu pirmsskolas, pamata un vidējo izglītību pieejamā attālumā, kā arī 
rast iespēju piedāvāt interešu, profesionālās ievirzes un mūžizglītības 
pieejamību un daudzveidību ikviena vecuma un sociālā statusa iedzīvotājam 
Ozolnieku novadā. 

 Iedzīvotāju( īpaši jauniešu un senioru) dienas centru darbības nodrošināšana, 

radot labvēlīgus apstākļus intelektuālai un radošai darbībai un attīstībai, 

lietderīgas brīvā laika izmantošanas iespējas, kā arī nodrošinot piekļuvi 

jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai. 

  Radniecīgo nozaru un iestāžu sadarbības veicināšana – izglītība un kultūra; 

izglītība un uzņēmējdarbība; izglītība un sociālās darbības sfēra u.c 

 



PROGRAMMAS UZDEVUMS 

 veikt esošā izglītības piedāvājuma analīzi Ozolnieku novadā, izvērtēt 

izglītošanās iespējas novadā izglītības iestādēs un citās 

struktūrvienībās, kuras darbojas izglītības jomās- interešu izglītībā un 

mūžizglītībā, darbā ar jaunatni un NVO  

 izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus visu veidu izglītības attīstībai 

un sadarbībai nākotnē ar reālu rīcības plānu un noteiktu vienotu 

izglītības politiku pašvaldībā.  



PROGRAMMAS VEIDOŠANAS 

PRINCIPI 
 Ozolnieku novada teritorijas attīstības programmā noteikts, ka Ozolnieku novadā 

  3.1.1. tiks veicinātas iespējas iegūt labu izglītību un apmācības, 

  3.1.2. tiks veicināta pieaugušo mūžizglītība, jauniešu intelektuāla un radoša attīstība,  

 3.1.3. tiks atbalstīta Ozolnieku vidusskola kā novada kopīgs bērnu un jaunatnes izglītības, kultūrizglītības un sporta centrs,  

 3.1.4. tiks atbalstītas Ozolnieku un Salgales mūzikas un mākslas skolu kā kultūrizglītības izaugsmes veicinātājas novadā; 

  3.1.5.tiks veicināta Ozolnieku vidusskolas specializācija atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, nodrošinot datorzinību, informācijas 

tehnoloģiju, uzņēmējdarbības pamatu un svešvalodu apgūšanu;  

 3.1.6. tiks piešķirti pabalsti un atvieglojumi maznodrošināto ģimeņu bērniem, nepieļaujot bērnu atstāšanu bez izglītības, 

 3.1.7. tiks veicināta PII attīstība,  

 3.1.8. tiks veicināta pieaugušo mūžizglītības attīstība un atbalsts jauniešu iniciatīvām, izmantojot novada izglītības iestāžu, LLKC, 

novada bibliotēku, jauniešu (dienas)centru, kultūras namu iespējas, tiks atbalstīta informācijas tehnoloģiju apgūšanu, dažādi kursui, 

lekcijas un citus izglītojoši pasākumi. 

 



PROGRAMMAS VEIDOŠANAS 

PRINCIPI 
 Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam noteikti sekojoši rīcības virzieni 

 3.2.1. Uz zināšanu sabiedrībā pieprasītām kompetencēm orientēta, radošumu, inovāciju un veselīga dzīves veida veicinoša izglītības satura pilnveide. 

 3.2.2. Pedagogu un akadēmiskā personāla motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšana. 

 3.2.3. 21.gs. atbilstīgas izglītības vides un izglītības procesa nodrošināšana. 

 3.2.4. Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un sociālās atstumtības riska mazināšana. 

 3.2.5. Karjeras izglītības sistēmas attīstība  un pakalpojumu pieejamība. 

 3.2.6. Priekšlaicīgi mācības pametušo un izglītību neieguvušo skaita samazināšana. 

 3.2.7. Ārpusformālās izglītības iespēju bērniem un jauniešiem paplašināšana. 

 3.2.8. Izglītības iespēju paplašināšana pieaugušajiem. 

 3.2.9. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide. 

 3.2.10. Efektīvu izglītības finanšu resursu pārvaldība. 

 3.2.11. Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana. 

 3.2.12. Izglītības starptautiskā konkurētspēja. 

 



SKOLĒNU SKAITS OZOLNIEKU NOVADA 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 

Izglītības iestāde 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013

. 

2013./2014

. 

Ozolnieku vidusskola 445 454 490 524 

Teteles pamatskola 178 183 179 166 

Garozas pamatskola 88 91 89 90 

Salgales pamatskola 72 75 75 78 

Zīlīte 250 248 245 245 



SKOLĒNU SKAITS OZOLNIEKU 

NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 

Zīlīte 250 248 245 245 

Saulīte 104 112 135 140 

Bitīte 58 58 62 70 

Pūcīte - 96 97 97 

Ozolnieku mūzikas skola 63 68 72 76 

Salgales mūzikas un mākslas 

skola 

51 46 38 57 



INFORMĀCIJA PAR IESTĀDI 

 Izglītības iestādes nosaukums 

 Īss iestādes apraksts  

 SVID analīze 

 Vajadzības izglītošanās procesa nodrošināšanai 

 Priekšlikumi 



INTEREŠU IZGLĪTĪBA OZOLNIEKU 

NOVADĀ (INFORMĀCIJA NO IESTĀDES) 

 Interešu izglītības pulciņi izglītības iestādē 

 Vajadzības interešu izglītības nodrošināšanai 

 Ieteikumi, priekšlikumi 

 Secinājumi 



MŪŽIZGLĪTĪBAS IESPĒJAS OZOLNIEKU 

NOVADĀ (INFORMĀCIJA NO IESTĀDES) 

 Īss raksturojums 

 SVID analīze 

 Nepieciešamais attīstībai 



RĪCĪBAS PROGRAMMA 

                                             Pamatvirzieni 

  Nodrošināt katram izglītojamam iespēju iegūt kvalitatīvu pirmsskolas, pamata profesionālo 

un vidējo izglītību pieejamā attālumā, kā arī rast iespēju piedāvāt , interešu un mūžizglītības 

pieejamību un daudzveidību ikviena vecuma un sociālā statusa iedzīvotājam Ozolnieku 

novadā. 

   

 Sekmēt brīvas, radošas, patstāvīgas un atbildīgas personības attīstību, veidojot izpratni par 

vērtībām, morāles normām, pienākumiem un tiesībām. 

 Nodrošināt pašvaldībā jauniešu centru nepārtrauktu darbību ar bērniem un jauniešiem, 

radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai jauniešu centros un 

nodrošināt jauniešiem lietderīgas brīvā laika izmantošanas iespējas, kā arī piekļuvi jauniešu 

vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai.  

Nodrošināt mūžizglītības iespējas, lai ikviens varētu pašrealizēties profesionālajā jomā, attīstīt 

dabas dotumus, iekļauties sabiedrības attīstības procesos, prasmīgi izmantot uzkrātās 

kultūras vērtības un radīt tās no jauna. 



PRIORITĀTES 
Īstenot izglītības iestāžu tīkla optimizāciju. 

Veicināt karjeras izglītības attīstību. 

Veicināt novadā savstarpēju sadarbību gan pedagogu, gan bērnu aktivitāšu kopīguos projektus pirmsskolai un 

sākumskolai, sākumskolai un pamatskolai, pamatskolai un vidusskolai vai profesionālajai skolai. 

  Atbalstīt un koordinēt izglītības iestāžu pedagogu līdzdalību ESF un citos projektos. 

  Nodrošināt pirmsskolas izglītības pieejamību visiem bērniem, kam tā nepieciešama.  

Atbalstīt Ozolnieku vidusskolu kā kopīgu jaunatnes zinību, kultūrizglītības, izglītības un sporta centru Ozolnieku 

novadā. 

Izveidot un ieviest skolotāju sociālo garantiju sistēmu. 

Izveidot un ieviest talantīgo un uzcītīgo skolēnu atbalsta un motivācijas sistēmu. 

Iekārtot mācību telpas atbilstoši mācību programmu kvalitatīvai apguvei. 

Audzināšanas darbu vērst uz skolēnu Dzimtenes mīlestības, kultūras, elementāras pieklājības, veselīga 

dzīvesveida, atbildības par uzvedību un mācību sasniegumiem uzlabošanu. 

Profesionālās ievirzes izglītības programmu piedāvājuma paplašināšana. 

Īstenot vienotu jaunatnes politiku novada iestādēs, struktūrvienībās un NVO. 

Nodrošināt tautsaimniecības attīstības vajadzībām atbilstošu izglītības piedāvājumu, paplašinot izglītības 

iespējas dažādām iedzīvotāju grupām visos lielākajos ciematos. 

Nodrošināt katram iedzīvotājam iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību mūža garumā atbilstoši individuālām 

interesēm, spējām un valsts ekonomiskās attīstības vajadzībām. 



UZDEVUMI 

Veicināt Ozolnieku vidusskolas specializāciju atbilstoši skolēnu vecāku un darba tirgus 

pieprasījumam, nodrošinot datorzinību, informācijas tehnoloģiju, uzņemējdarbības pamatu, 

valodas utt. apgūšanu. 

  Veicināt PII attīstību, paplašinot  attīstības  iespējām pirmskolas vecuma bērniem( mūzika, 

sports, veselīgs dzīves veids, māksla utt.). Atbalstīt PII specializāciju, saskaņojot to ar vecāku 

vēlmēm un PII resursiem. 

  Veicināt un sniegt atbalstu esošo un potenciālo uzņēmēju apmācībām par iespējām veidot un 

attīstīt uzņēmējdarbību, rīkot seminārus, apmācības un sniegt profesionālu palīdzību 

projektu sagatavošanā ES finansējuma piesaistei. 

   Turpināt sadarboties ar Jelgavas novadu tādu jautājumu, kā centralizēto eksāmenu, 

mācību priekšmetu olimpiāžu, metodiskā darba, bērnu un skolēnu pasākumu organizēšana. 

   Finansiāli atbalstīt izglītojošos skolēnu un pedagogu ārzemju braucienus un 

komandējumus, finansiāli atbalstīt audzēkņus – olimpiāžu, konkursu uzvarētājus un viņu 

pedagogus. 

    Turpināt sadarbību starp skolām, bāriņtiesu, policiju un sociālajiem darbiniekiem bērnu 

sociālo problēmu risināšanā labas un drošas izglītības iegūšanas procesā. 

Attīstīt izglītības iestāžu atbalsta personāla darbību. 

   Atbalstīt un veicināt izglītības, kultūras un sporta kopdarbību – informācijas pieejamību 

par izglītības iestāžu, kultūras un sporta pasākumiem, sadarbības pasākumiem un 

projektiem. 



UZDEVUMI 

  Skolotāju kvalifikācijas celšanu virzīt uz svešvalodu apguvi, vairāku priekšmetu mācīšanas 

tiesību iegūšanu un moderno tehnoloģiju apguvi; veicināt iegūto zināšanu izmantošanu tiešajā 

darbā. 

  Izveidot vienotus noteikumus un prasības visām novada pirmsskolas izglītības iestādēm, 

sadarbojoties visām  izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.  

Atbalstīt pieredzes apmaiņas pasākumus, kurus realizē novada izglītības iestādēs.  

  Atbalstīt Jaunsargu kustību visā novadā, piesaistīt tai vairāk jauniešus. 

  Atbalstīt un veicināt informācijas tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs mācību darbā, 

audzināšanas darbā un komunikācijā ar vecākiem. 

  Izvēlēties mērķtiecīgas un mūsdienīgas izglītošanas darba metodes un formas. 

  Racionāli izmantot izglītības procesa nodrošināšanai piešķirtos finanšu resursus. 

  Veicināt darba ētikas un savstarpējās komunikācijas pozitīvu gaisotni. 

 Nodrošināt pedagogiem pašizglītības iespējas, pilnveidot tālākizglītības informatīvo bāzi un 

metodiska atbalsta materiālus, sniegt ierosmes jauniem meklējumiem izglītības kvalitātes 

nostiprināšanā. 

Organizēt alternatīvās skolas olimpiādes un stimulēt skolēnu iesaistīšanos dažādos ārpusskolas 

institūciju izsludinātajos konkursos. 

Nodrošināt talantīgo audzēkņu spēju attīstību un meistarības pilnveidošanu. 

Atbalstīt novada esošo jauniešu centru attīstību un jaunu centru izveidi. Nodrošināt Ozolnieku 

novada jaunatnes politikas attīstību. 


