
Ozolnieku novada izglītības 
nodaļa 



 Darbojas saskaņā ar Ozolnieku novada domes 
apstiprināto Izglītības nodaļas nolikumu; 

 Pamatojas uz Latvijas Republikas Izglītības likuma 17. 
un 18. pantu;  

 Pamatojas uz likuma «Par pašvaldībām» 41. panta 2. 
punktu; 

 Savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, 
likumus, Ministra Kabineta noteikumus, domes 
saistošos noteikumus, lēmumus un rīkojumus. 

Tiesiskais statuss 



 Īstenot valsts izglītības politiku pašvaldības 
administratīvajā teritorijā; 

 Koordinēt pašvaldības un valsts sadarbību izglītības 
jautājumu risināšanā; 

 Veicināt izglītības attīstību un pieejamību pašvaldībā; 

 Nodrošināt pašvaldības izglītības iestāžu attīstību 
atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un novada iespējām. 

Mērķi 



 Analizēt Ozolnieku novada izglītības iestāžu darbības un 
izglītības procesa kvalitāti, izstrādāt priekšlikumus novada 
izglītības iestāžu darba uzlabošanai; 

 Izstrādāt programmu izglītības attīstībai novadā un sniegt 
priekšlikumus izglītības iestāžu darba optimizācijai; 

 Savas kompetences ietvaros nodrošināt spēkā esošo 
normatīvo aktu ievērošanu pašvaldībā; 

 Sniegt metodisku un koordinējošu palīdzību novada 
izglītības iestādēm pedagoģiskā procesa nodrošināšanā; 

Uzdevumi 



 Veicināt un atbalstīt mūžizglītības attīstību novadā; 

 Nodrošināt pasākumus valsts piešķirto līdzekļu sadalē 
novada vispārējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku 
algām, atbilstoši LR likomdošanā noteiktajiem normatīviem 
un kontrolēt finansējuma izlietojumu mērķtiecīgumu; 

 Organizēt novada pedagogu profesionālās meisterības 
pilnveidi; 

 Nodrošināt informācijas apmaiņu starp Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministriju, novada pašvaldību un 
izglītības iestādēm; 



 Organizēt novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu; 
 Organizēt un koordinēt valsts pārbaudes darbu norisi, vienotu 

vērtēšanu, sertifikātu saņemšanu un rezultātu analīzi novada 
izglītības iestādēs; 

 Organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus, konferences 
un skates; 

 Veicināt profesionālās orientācijas darbu novada izglītības 
iestādēs; 

 Koordinēt pašvaldību institūciju sadarbību jaunatnes politikas 
jomā; 

 Veicināt bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas 
iespēju attīstību novadā; 

 Īstenot ilgtspējīgas jaunatnes politikas ieviešanu novadā; 
 



 Organizēt un kooridnēt vietu nodrošinājumu PII; 

 Veicināt un organizēt novada izglītības iestāžu 
starptautisko sadarbību. 



Izglītības nodaļas struktūra 



 Darbinieku darba izvērtējums – jūnijā; 
 Izglītības iestāžu darba atskaišu izvērtējums – jūnijā; 
 Prioritāšu izvirzīšana kārtējam mācību gadam – augustā; 
 Izglītības iestāžu vadības semināri kopā ar Jelgavas novadu – katra mēneša 

pēdējā piektdiena; 
 Novada izglītības iestāžu semināri – katra mēneša pirmā piektdiena; 
 Nodaļas darba plānošanas sapulces – katru pirmdienu; 
 Mērķdotācijas sadale – septembrī un janvārī; 
 PII vadības metodiskā darba sanāksmes – katra mēneša trešā ceturtdiena; 
 Jaunatnes darbinieku sapulces – katra mēneša otrā piektdiena; 
 Izglītības iestāžu vizītes – augustā (iestāžu gatavība jaunajam mācību gadam) un 

pēc nepieciešamības; 
 Vasaras nodarbinātība (darba vietas, nometnes, radošās darbnīcas); 
 Tālākizglītības pasākumi (semināri, kursi, pieredzes apmaiņas organizēšana). 

Nodaļas darba organizācija 



 Nodrošina pilnvērtīgu mācību procesu visās novada skolās, 

nepieciešamības gadījumā piemaksājot mācību procesa nodrošināšanā. 

      Nodrošina atbalsta personāla darbību (pagarināto dienas grupu    

skolotāji, logopēdi, koriģējošās vingrošanas skolotāji u.c.) visās novada 

izglītības iestādēs. (kopā mēnesī EUR 8823) 

 Īsteno algu palielināšanas pasākumus pirmskolas izglītības skolotājām. 

600 EUR par likmi  

Ozolnieku novada domes īpašais ieguldījums 

izglītības nodrošināšanā un attīstībā 



 Nodrošina plašu interešu izglītības nodarbību piedāvājumu pirmsskolas izglītības 

iestādēs un skolās. (Valsts EUR 3 588 (Tetele EUR 828), pašv. EUR 6 957 (Tetele 

EUR 989) mēnesī)  

 Nodrošina bērnu un skolēnu nodarbinātību vasarā. (EUR 10 000 gadā) 

 Nodrošina bezmaksas pusdienas visu skolu sākumskolu skolēniem. 

 Nodrošina bērnu bezmaksas nokļūšanu līdz skolām novada teritorijā, kompensē 

transporta izdevumus skolēniem, kuri objektīvu iemeslu dēļ apmeklē izglītības iestādes 

citās pašvaldībās. (EUR 4 300 + EUR 1 000 kompensācijās = EUR 5 300 mēnesī) 

 Finansiāli atbalsta izglītības iestāžu darbinieku semināru un kursu apmeklējumus. (EUR 

6 500 gadā)  

 Nodrošina peldēšanas nodarbību bezmaksas apmeklēšanu sākumskolas skolēniem. 

 Nodrošina stipendijas vidusskolas skolēniem. 

 Tiek apmaksāta 3. sporta nodarbība visās skolu klasēs. 

 



• Nodrošināt katram izglītojamam iespēju iegūt 
kvalitatīvu pirmsskolas, pamata, profesionālo, vidējo 
izglītību, kā arī interešu izglītību pieejamā attālumā. 

• Nodrošināt pašvaldībā jaunatnes politikas īstenošanu. 

 

• Nodrošināt mūžizglītības un interešu izglītības iespējas 
ikvienam novada iedzīvotājam neatkarīgi no vecuma un 
sociālā statusa. 

 

Pamatvirzieni izglītībā 2014. – 2020. 
gadam Ozolnieku novadā 



 Teteles bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
centrs; 

 Ānes jauniešu iniciatīvu centrs; 

 Branku bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs; 

 Ozolnieku bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs; 

 Salgales bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs;  

 Garozas bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu 
centrs. 

Jaunatnes darbs Ozolnieku novadā 



 Mūsu izglītības iestādēm ir partneri Vācijā , Igaunijā, 

Rumānijā ,Itālijā, Bulgārijā, Portugālē, Turcijā ,Polijā. 

  Eiropas Mūžizglītības programmas Comenius  Regio projekta  

iegūtā finansējuma 33 561 EUR rezultātā  28  Ozolnieku 

novada pedagogu bijuši pieredzes apmaiņā  Vācijā 

Nordhauzenā .  

 Tādu pašu pedagogu skaitu ir uzņēmušas arī mūsu projektā 

iesaistītās izglītības iestādes-PII’’Zīlīte’’, Garozas pamatskola, 

Ozolnieku vidusskola.  

 

Starptautiskā sadarbība Ozolnieku 
novadā izglītības jomā 



Paldies par uzmanību! 

Ozolnieku novada izglītības nodaļa 


