


Mērķis. 

 

Vienota, mērķtiecīga pieaugušo izglītības piedāvājuma īstenošanas 

stratēģija Ozolnieku novadā. 

 

 

Uzdevumi: 

1.Nodrošināt sistēmisku pieeju mūžizglītības organizēšanā un informācijas 

sniegšanā; 

 

2. Veidot sabiedrisko domu par izglītības mūža garumā nepieciešamību; 

 

3. Organizēt aktivitātes cilvēkresursu kapacitātes palielināšanai; 

 

4. Nodrošināt plašu mūžizglītības piedāvājumu un pieejamību visām novada 

iedzīvotāju grupām. 



Situācijas raksturojums. 

 

Mūžizglītību Ozolnieku novadā realizē Latvijas Lauksaimniecības 

konsultāciju centrā, Baltijas Starptautiskās akadēmijas Jelgavas 

filiālē, SIA „Rotors”, kā arī vispārizglītojošjās un profesionālās 

ievirzes skolās, bērnu dārzos, kultūras namos, bibliotēkās, 

baznīcās. Dažādus kursus Ozolnieku iedzīvotāji apmeklē arī 

Jelgavas pilsētā. 



Problēmas 

1.Trūkst informācijas par pieaugušo izglītības pieprasījumu un piedāvājumu; 

 

2.Trūkst sadarbības starp dažādām institūcijām piedāvāto pieaugušo izglītības iespēju 

izmantošanā; 

 

3.Iedzīvotāji nespēj iesaistīties un izmantot dažādas pieaugušo izglītības programmas 

zemās maksātspējas un transporta problēmu dēļ; 

 

4.Izglītošanās nenotiek tuvu dzīvesvietai, līdz ar to nav pieejami un nerada 

iedzīvotājos  motivāciju apmeklēt nodarbības, kursus, seminārus; 

 

5.Trūkst alternatīvu iespēju izglītības iegūšanai. 



Galvenās mērķauditorijas pieaugušo izglītībai: 

 nodarbinātie, kuri ir aktīvi un vēlas papildināt zināšanu un interešu loku semināros, kursos, neformālajā 

izglītībā (pedagogi, pašvaldības darbinieki, uzņemēji ) 

 nodarbinātie, kuri izglītību ieguvuši relatīvi sen un kuriem nepieciešams iegūt jaunas darba un sociālas 

iemaņas ( strādājošie virs 45) 

 bezdarbnieki un citas nenodarbinātas personas, kuri zemas izglītības un prasmju dēļ nevar iekļauties 

darba tirgū 

 nodarbinātie pirmspensijas vecumā, kuri jūtas mazāk droši par darbu, retāk strādā darbu profesijā un kuri 

pēdējā laikā nav papildinājuši izglītību un prasmes( prasmju loks, kas saistās ar datorprasmem, jauniem 

darbagaldiem, jaunām iekārtām ) 

 pensijas vecumā, kuri vēlas aktīvi darboties, iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs( interešu nodarbības ,kas 

ieinteresē un nodod citu prasmes, kuri vēlas būt aktīvi) 

 iedzīvotāji ar zemu ienākumu līmeni, kas strādā mazāk apmaksātu ierindas darbinieka vai fizisku 

darbu( nepieciešama pieejamība izglītošanās norisēm) 

 jaunieši, kuri ir aktīvi un ieguvuši izglītību, cenšas papildināt prasmes, iemaņas un aktivitātes interešu 

nodarbībās , semināros. 

 jaunieši, kam ir pamata vai zemāka izglītība 

  



Risinājums 

  

1. Popularizēt mūžizglītības nozīmi personības pilnveidei. 

 

2. Pašvaldībai atbalstīt iedzīvotāju izglītošanos visa mūža garumā. 

 

4. Veidot regulāru informācijas apmaiņu ar darba devējiem par norisēm pieaugušo 

apmācībā. 

5. Regulāri informēt dažādas iedzīvotājus grupas par bezmaksas izglītošanās 

iespējām. 

6. Uzlabot sadarbību starp vietējām institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem. 

 

7. Izveidot pieaugušo izglītības speciālista štata vienību augstākminēto problēmu 

risināšanai. 

  



Izvirzītie uzdevumi pieaugušo izglītības īstenošanai 

Ozolnieku novadā 

 

 Izmantot ZRKAC piedāvājumu pieaugušo izglītībā 

 

 







 Turpināt valodu kursu apguvi Ozolnieku novadā  

 

- Veidošu un komplektēšu grupas angļu valodas apguvei ( Tetele, Āne, Garoza, 

Salgale) 

 

 

- Turpināsim darbu pie Latviešu valodas apguves mazākumtautību iedzīvotājiem 

 

 

- Jāizveido grupa, nodrošinot telpas un pasniedzēju angļu valodas grupai Ozolnieku 

centrā. 



 Iesaistīt pieaugušo izglītības īstenošanā novada izglītības iestādes  

Katra izglītības iestāde iesniedz pasākumu, aktivitāšu plānu pieaugušo izglītībā,  

konkrētai mērķgrupai- izglītojamo vecākiem. Par pasākumu norisi iedzīvotāji 

tiks informēti izglītības nodaļas pasākumu plānā , mājas lapā sadaļā- pieaugušo 

izglītība. 

 

 Izmantot un aktualizēt informāciju par visām aktivitātēm novadā, kas 

attiecas uz pieaugušo izglītību ( Ozolnieku tautas nams, Salgale, Garoza, 

Āne, u.c.) 



 Tehniski sakārtot Ozolnieku novada mājas lapas sadaļu – Izglītības nodaļa, 

 
 pieaugušo izglītība, sadarbībā ar sabiedrisko attiecību nodaļu. 


