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ATTISTĪBAS PLĀNS 

 

Izglītības iestāde Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra” attīstības plāns 2021 - 2023. mācību gadiem ir plānošanas 

dokuments, kas paredzēts iekšējai lietošanai.  

Darba plāns ir izstrādāts, lai realizētu dibinātāja  izvirzītās darbības prioritātes un to īstenošanai plānotos pasākumus.  

Darba plāns ir strukturēts atbilstoši Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes darbības virzieniem un uzdevumiem, noradot konkrētus 

pasākumus, sasniedzamos rezultātus, informāciju par atbildīgajām, kā arī izpildes terminiem. 

Izglītības iestādes vīzija ir daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša un inovatīva, konkurētspējīga  izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, 

saliedētu izglītības personālu (skolotāju, lektoru)  komandu.  

 
Izglītības iestādes misija ir sniegt konkurētspējīgus, kvalitatīvus un inovatīvus  mūsdienu vajadzībām atbilstošus  neformālās profesionālās pilnveides 

un tālākizglītības   pakalpojumus, nodrošinot izcilai darba izpildei nepieciešamās kompetences ar skatu nākotnē. 
 
Izglītības iestādes pamatmērķis ir sniegt kvalitatīvu, uz kompetencēm balstītu profesionālo un tālākizglītību, kas atbilst LR profesionālās izglītības un 

profesiju standartiem ar mērķi attīstīt digitālās, valodu prasmes un ieinteresēt pastāvīgi cilvēku pilnveidoties. 
 

  



2021.gads 

 

NR. 
P.K. 

IESTĀDES DARBĪBAS 
VIRZIENS/UZDEVUMI 

AKTIVITĀTES SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS ATBILDĪGA PERSONA 

1. Pedagoģiskā personāla 
profesionālās kapacitātes 
attīstība, nodrošinot pedagogu 
IKT, svešvalodu un vadības 
prasmju pārnesi kvalitatīva 
izglītības procesa īstenošanai  

Semināri, kvalifikācijas celšanas 
kursi, pedagogu tālākizglītība. 

Veicināt pedagogu piedalīšanos 
kursos un semināros 

Skolas vadība 

2. Attīstīt profesionālās 
tālākizglītības un pilnveides 
programmu piedāvājumu  

Uzrakstīt, licencēt un akreditēt 
jaunas programmas. 

3 programmas Skolas vadība, pedagogi 

3. Organizēt meistarklases atbilstoši 
programmu piedāvājumam, 
piemēram, “Digitālā pratība” 

Paaugstināt sabiedrības digitālo 
pratību 

Veicināt skolas izglītojamo 
piedalīšanos meistarklasēs 

Skolas vadība un pedagogi 

4.  Attīstīt piedāvājumu bērniem un  
jauniešiem.  

Uzrakstīt, licencēt un akreditēt 
jaunas programmas. 

2-3 programmas bērniem un 
jauniešiem.  

Skolas vadība un pedagogi 

5. Piedalīties apmācību projektos Piedalīties Sociālās integrācijas 
fonda projektos, paplašināt 
sadarbību ar NVA, VIAA.  

Piedalīšanās projektu atlasēs un 
iepirkumos. 

Skolas vadība 

6. Mācību vides attīstība, nodrošinot 
mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību 
un tehnisko aprīkojumu, t.sk. IKT, 
izglītības programmas 
īstenošanai. 

Sekot līdzi tehnoloģiju attīstībai un 
integrēt tās savā darbībā.  

Tehnoloģiju integrēšana darbībā. 
Elektroniska datu apstrāde un 
atspoguļošana 

Skolas vadība 

 

  



2022.gads 

 

NR. 
P.K. 

IESTĀDES DARBĪBAS 
VIRZIENS/UZDEVUMI 

AKTIVITĀTES SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS ATBILDĪGA PERSONA 

1. Attīstīt bērnu un jauniešu 
programmu piedāvājumu 
tehnoloģiju un inženierzinātnēs, 
izveidojot atsevišķus programmu 
moduļus 

Izveidot plašu programmu 
piedāvājumu un sadarboties ar 
augstskolām.  

Programmu realizēšana un 
sadarbība.  

Skolas vadība 

2. Organizēt radošās meistarklases, 
piemēram Gleznošana.  

Meistarklašu organizēšana 2-3 meistarklases pusgadā Skolas vadība un pedagogi 

3. Piedalīties apmācību projektu 
konkursos 

Iesaistīties līdzfinansējuma 
projektos 

Papildus iespēju izveide, materiāli 
tehniskas bāzes un mācību procesa 
nodrošinājums 

Skolas vadība un pedagogi 

4.  Izveidot  piedāvājumu cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām 

Uzrunāt biedrības, organizācijas 
un izstrādāt cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām atbilstošas 
programmas 

Programmu izstrāde un realizēšana Skolas vadība 

5. Sabiedrības digitālo un jauno 
tehnoloģiju prasmju attīstība, 
veidojot specifiskas 
programmas digitālo prasmju 
paaugstināšanai. 

Jaunu programmu izstrāde 
dažādām vecuma grupām, 
zināšanu līmenim. 

Programmu izstrāde un realizēšana Skolas vadība 

 

2023.gads 

 

NR. 
P.K. 

IESTĀDES DARBĪBAS 
VIRZIENS/UZDEVUMI 

AKTIVITĀTES SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS ATBILDĪGA PERSONA 

1. Materiāli tehniskās bāzes 
uzlabojums 

Inventāra un jauno tehnoloģiju 
iegāde 

Inventāra un mācību programmu 
izmantošana 

Skolas vadība  

2. Informēt sabiedrību (potenciālos 
audzēkņus) par mācību priekšmetu 
saturu, paredzētajām mācību 
metodēm un darba formām, laika 
plānojumu 

Veidot sadarbību ar skolām un 
uzrunāt bērnus un jauniešus.  

Programmu jauniešiem īstenošana 
un pielāgošana jauniešu vajadzībām 
un interesēm 

Skolas vadība, pedagogi 



3.  Organizēt īsus iepazīšanas kursus 
(meistarklases) par jaunajām vai 
aktualizētajām programmām.   

Meistarklašu organizēšana 5-6 meistarklases gadā Skolas vadība, pedagogi 

 

 


