
 

 

 

 

 

 

 

attīstības plāns 2022.- 2025.gadam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liepāja 2021 

  



Skolas misija, vīzija un  vērtības 

 

Izglītības iestādes misija: mēs (skolēni, skolotāji, darbinieki, vecāki un partneri) izcilā 

komandas darbā kopīgi radām pozitīvas pārmaiņas pasaulē, atklājot un attīstot katra 

potenciālu, veidojot jaunos līderus –  veselus, laimīgus, emocionāli inteliģentus, iniciatīvas un 

radošuma bagātus cilvēkus. Es esmu Citadaskola. 

Misija (sirds dimensijā): «Mēs, kopīgi strādājot un atklājot katra potenciālu, veidojam jaunos 

līderus..» 

Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo /programmu mērķi/: 

• skolēns – apzinīgs, atbildīgs par sevis sasniegto rezultātu, noskaidro un zina ceļus, 

kā uzlabot savu sasniegumus, lai ieguvēji būtu visas kopienas pārstāvji; 

• zinātkārs, vēlas un prot mācīties; 

• zina un iedzīvina skolas vērtības. 

 

 

Skolas vērtības 

 

 
 

 

• Cieņa ir savstarpējā sapratne, cieņa gan pret skolēniem, gan kolēģiem, gan vidi 

nodrošina kvalitatīvu darbu. 

• Līdzatbildībā mēs, skolotāji un skolēni, esam līdzatbildīgi it visā, ko darām, un, 

galvenokārt, ko nedarām. 

• Prāta atvērtība  ir kā vērtība, kas nodrošina plašāku redzējumu. 

• Zinātkāre - tai jābūt par ieradumu ne tikai skolotājiem un skolēniem, bet jebkuram 

cilvēkam. 



 

Skolas darbība jomas, būtiskās aktivitātes un stratēģiski sadarbība partneri 

 



Stratēģiskās plānošanas konteksts  

 

Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027.gadam  
• KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA MŪŽA GARUMĀ – kvalitatīva prasmju un zināšanu ieguve 

visām mērķgrupām, iekļaujot visas izglītības pakāpes, veidus un formas; atspoguļo 
izglītībā un apmācībā iegūto, t.sk. digitālās un karjeras vadības prasmes, mediju un 
informācijas pratību, personības attīstībai un produktīvai darba dzīvei.  

• ZINĀTNES ATTĪSTĪBA UN SNIEGUMS – radoša cilvēka izaugsme, jaunu teorētisku un 
praktisku zināšanu radīšana un pielietošana, kā arī augstas pievienotās vērtības un 
eksportspējīgu produktu un pakalpojumu izstrāde un uzlabošana. 
  

Izglītības likums 

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE — izglītības process, saturs, vide un pārvaldība, kas ikvienam 
nodrošina iekļaujošu izglītību un iespēju sasniegt augstvērtīgus rezultātus atbilstoši 
sabiedrības izvirzītajiem un valsts noteiktajiem mērķiem. 

 
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam  

• Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi un akadēmiskais 
personāls.  

• Mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu 
orientēts izglītības piedāvājums.  

• Atbalsts ikviena izaugsmei.  
• Ilgtspējīga un efektīva izglītības sistēmas un resursu pārvaldība.  

 

Vadlīnijas izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā izglītībā 

• ATBILSTĪBA MĒRĶIEM: kompetences un sasniegumi; izglītības turpināšana un 
nodarbinātība; vienlīdzība un iekļaušana.  

• KVALITATĪVAS MĀCĪBAS: mācīšana un mācīšanās; pedagogu profesionālā kapacitāte; 
izglītības programmu īstenošana.  

• IEKĻAUJOŠA VIDE: pieejamība; drošība un psiholoģiskā labklājība; infrastruktūra un 
resursi.  



• LABA PĀRVALDĪBA: administratīvā efektivitāte; vadības profesionālā darbība; atbalsts 
un sadarbība.  

Liepājas valsts pilsētas izglītības nozares attīstības koncepciju 2020.-2025. 
gadam  

• Iekļaujoša un atbalstoša izglītības vide - Vērsta uz pieejamības, drošības un veselīgas vides 
veicināšanu, kā arī izglītībai nepieciešamo resursu salāgošanu, lai nodrošinātu ikviena 
izglītojamā fiziskās un emocionālās vajadzības izglītības procesā.  

• Mācību sasniegumi - Vērsta uz mācīšanas un mācīšanās satura, procesa un rezultātu 
efektivizēšanu, lai izglītības process nodrošinātu katra izglītojamā vajadzību ievērošanu un 
sasaisti ar personisko pieredzi.  

• Izglītības pārvaldība - Vērsta uz finanšu un administratīvā darba efektivitātes 
paaugstināšanu, vadības profesionālās darbības un savstarpējās sadarbības paaugstināšanu, 
lai nodrošinātu nepieciešamo stratēģisko plānošanu un īstenošanu izglītības kvalitātes 
nodrošināšanā.  

• Sadarbība kopīgu izglītības mērķu sasniegšanā - Vērsta uz izglītības pakāpēs izvirzīto mērķu 
snieguma izvērtēšanu, turpmāku nozares sadarbības pilnveidi, izglītības turpināšanas un 
nodarbinātības veicināšanu.  

 

 

 



Skolas stratēģiskie attīstības virzieni 2022. – 2025. gadam 
 
Veidojot skolas stratēģiskos attīstības virzienus, centrālā paradigma ir mācīšanās organizācijas koncepts. 
Prioritāšu izvirzīšanai izmantoti SVID datu analīze rezultāti, skolas darba pašvērtējums, visu iesaistītu grupu aptaujas, izglītības attīstības pamatnostādnes un 
Liepājas valsts pilsētas izglītības nozares attīstības koncepciju 2020.-2025. Gadam. 
Plāna realizācija balstīta uz prioritāru secību katru gadu, izpildot trīs prioritātes. 
 

JOMA KATEGORIJA PRIORITĀTES UN PAMATOJUMS 

KVALITATĪVAS 

MĀCĪBAS 

Mācīšana un mācīšanās Prioritāte NR. 1: Efektīvas stundas dizains. 

Prioritātes NR. 1. kategorija: mācīšana un mācīšanās.  

Prioritātes NR. 1. apraksts: 

▪ Problēmas un izaicinājumi: vienots redzējums par efektīvas stundas komponentēm. 

▪ Nepieciešamie resursi: pedagogu apmācības sadarbībā ar LU SIIC (Latvijas Universitātes Starpnozaru 

Izglītības Inovāciju Centrs). 

▪ Vēlamais rezultāts jeb mērķis: pārveidota stunda pēc skola 2030 kompetencēm,  ņemot vērā skolas 

mērķus un prioritātes (praksē bāzēta mācīšanās un jēgpilns mācību process). 

▪ Līderības iemaņu un paradumu treniņš, SEM un prāta higiēnas ieviešana (mindfulness). 

 

Prioritāte NR. 2: izstrādāt individualizētu pedagoga profesionālās pilnveides sistēmu, 

iekļaujot novērtējumu pedagoģijas zināšanu teorijā un sniegumu stundā atbilstoši 

indikatoriem un SLA, veidojot profesionālas pilnveides radaru.  

Prioritātes NR. 2. kategorija: pedagoga profesionālā kapacitāte.  

Prioritātes NR. 2. apraksts: 

Pedagoga profesionālā kapacitāte 

Izglītības programmu īstenošana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOMA KATEGORIJA PRIORITĀTES UN PAMATOJUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Problēmas un izaicinājumi: izaugsmes domāšanas veidošana, kvalitatīvu un kvantitatīvu datu ieguve, 

sinhronizēts stundu vērotāju redzējums. 

▪ Nepieciešamie resursi: vēroto stundu analīzes datu uzkrāšanas un apstrādes sistēma. 

▪ Vēlamais rezultāts jeb mērķis: izstrādāt individualizētu pedagoga profesionālās pilnveides sistēmu, 

iekļaujot novērtējumu pedagoģijas zināšanu teorijā un sniegumu stundā atbilstoši indikatoriem un 

SLA, veidojot profesionālas pilnveides radaru. 

▪ Mērķtiecīga personības un profesionālās pilnveides plānošana un īstenošana. 

 

Prioritāte NR. 4: Stundas pašvērtēšana ir skolēna un skolotāja paradums. 

Prioritātes NR. 4. kategorija: Izglītības programmu īstenošana. 

Prioritātes NR. 4. apraksts: 

▪ Problēmas un izaicinājumi: izaugsmes domāšanas un personiskās līderības veidošana. 

▪ Nepieciešamie resursi: apzināta paraduma veidošana un supervīzijas. 

▪ Vēlamais rezultāts jeb mērķis: skolēna veiktās darbības stundas mērķa sasniegšana uzlabo skolēnu 

mācīšanās motivāciju. Prasmes kvalitatīvi izvērtēt savu stundu, jo skolēnu  pašvērtējuma rezultāti tiek 

izmantoti, izvirzot nākamās stundas sasniedzamo rezultātu. 

▪ Mērķtiecīga personības pilnveides plānošana un īstenošana. 

▪ Efektīvas 360 grādu profila novērtēšanas un atbalsta sistēmas izveide visiem skolēniem. 

 

Prioritāte NR. 6: Hibrīdstudiju programmas izveide. 

Prioritātes NR. 6. kategorija: Izglītības programmu īstenošana. 

Prioritātes NR. 6. apraksts: 



JOMA KATEGORIJA PRIORITĀTES UN PAMATOJUMS 

 

 

 

 

▪ Problēmas un izaicinājumi: Attālināto studiju elementu integrēšana ar lietpratībā bāzētu mācīšanos, 

izmantojot skolas resursus (piem. Lab. 3D. VR utt.). 

▪ Nepieciešamie resursi: pedagogu kapacitātes stiprināšana un digitālo resursu krātuves izveide, 

finansējums licenču iegādei. 

▪ Vēlamais rezultāts jeb mērķis: Attālinātās mācīšanās procesā skolēnam pašvadītās mācīšanās 

elementi kļūst par ikdienas paradumu, demonstrējot lietpratību, pielietojot praktiskajās nodarbībās 

apgūtās zināšanas un prasmes. 

 

Prioritāte NR. 3.  360 grādu profila novērtējuma sistēmas izveide efektīvam atbalsta 

skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

Prioritātes NR 3.  kategorija: Pieejamība. 

Prioritātes NR. 3.  apraksts: 

▪ Problēmas un izaicinājumi: efektīvas atbalsta sistēmas izveide skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

▪ Nepieciešamie resursi: vienotas datu bāzes un atbalsta IT programmas izveide; profesionālā pilnveide 

par dažādām atbalsta sistēmām. 

▪ Vēlamais rezultāts jeb mērķis : Izveidot iekļaujošu vidi izglītojamiem ar mācīšanās un 

uzvedības grūtībām, balstoties uz personalizētas atbalsta sistēmas izveidē un 360 grādu 

profila izpēti. 

 

Prioritāte NR. 5.  Augsti kvalificēta (dažādu nozaru) cilvēkresursu piesaiste. 

Prioritātes NR. 5.  kategorija: resursi. 

Prioritātes NR. 5. apraksts: 

▪ Problēmas un izaicinājumi: atrast labākos pedagogus skolēnu zinātkāres un personīgās izaugsmes 

vecināšanā. 

▪ Nepieciešamie resursi: papildus finansējums profesionāļu piesaistei. 

IEKĻAUJOŠA VIDE Pieejamība  

Drošība un psiholoģiskā labklājība 

Infrastruktūra  un Resursi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOMA KATEGORIJA PRIORITĀTES UN PAMATOJUMS 

 

 

 

▪ Vēlamais rezultāts jeb mērķis: Motivēts, iedvesmojošs  pedagogs, kas iedvesmo skolēnus izziņas, 

pētniecības procesā un karjeras izvēlē, esot skolēna paraugs un atbalsts viņa kompetenču izveidē, 

pilnveidošanā un uzņēmējspēju un radošuma attīstīšanā, lai radītu jaunus produktus un pievienoto 

vērtību.  

▪ Sadarboties ar pasaules izglītības un līderības speciālistiem. 

 

Prioritāte NR. 7. Starptautiskās dimensijas, sadarbības stiprināšana un Bakalaurāta 

programmas ieviešana. 

Prioritātes NR. 7. kategorija: Kompetences un sasniegumi. 

Prioritātes NR. 7. apraksts: 

▪ Problēmas un izaicinājumi: Talantīgu, motivētu, sabiedriski aktīvu un mērķtiecīgu skolēnu un skolotāju 

piesaiste skolai un pilsētai. Starptautiskās skolu sadarbības stiprināšana, labās prakses apmaiņa, 

starptautisku projektu un tālākizglītības efektīva īstenošana, starptautisku izglītības un tehnoloģiju 

izstāžu un konferenču apmeklēšana, koučings. Skolas labās prakses piemēru prezentēšana 

starptautiskos pasākumos. Skolas atpazīstamības veicināšana pasaulē. 

▪ Nepieciešamie resursi: pedagogu kapacitātes stiprināšana angļu valodā, atbilstošu un kvalitatīvu 

pedagogu piesaiste, zinātniskā darba stiprināšana, finansējuma piesaiste, atbalsts starptautiskajiem 

projektiem un sadarbībai, atbalsts dalībai starptautiskos pasākumos, lai sekotu jaunākajām 

tendencēm pasaulē. 

▪ Vēlamais rezultāts jeb mērķis: Skolas un pilsētas atpazīstamības veicināšana. Starptautiskas 

dimensijas ieviešana skolas ikdienā, starpkultūru atšķirību apgūšana, tolerances veicināšana, 

kvalitatīvu cilvēkresursu piesaiste Liepājai. Skolas vadības koučings, dalība starptautiskos pasākumos, 

iesaistīšanās starptautiskās darba grupās, būt starptautiski atzītam spēlētājam izglītības tirgū. 

 

Prioritāte NR. 9. Mācību procesa modelēšana un personalizēšana, izmantojot mākslīgā 

intelekta sistēmas. 

 

ATBILSTĪBA MĒRĶIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetences un sasniegumi 

Izglītības turpināšana un 

nodarbinātība 

Vienlīdzība un iekļaušana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOMA KATEGORIJA PRIORITĀTES UN PAMATOJUMS 

 Prioritātes NR. 9.  kategorija: Vienlīdzība un iekļaušana. 

Prioritātes NR. 9. apraksts: 

▪ Problēmas un izaicinājumi: Darbam ar skolēna mācību plaisām vai talantiem un personalizētas mācību 

trajektorijas veidošanu  ir nepieciešams ļoti liels cilvēkresursu stundu skaits. 

▪ Nepieciešamie resursi: Mākslīgā intelekta sistēma skolēnu mācību plaisu un/vai talantu 

diagnosticēšanai un personalizētas mācību trajektorijas veidošanai. 

Vēlamais rezultāts jeb mērķis: Ir izvienota mākslīgā intelekta sistēma skolēnu individuālu 

un personalizētu mācību trajektoriju veidošanai. 

 

 

Prioritāte NR. 8. Vienotas datos balstītas plānošanas un monitoringa sistēmas izveide, 

stiprinot pedagogu proaktivitāti un personīgo līderību. 

Prioritātes NR. 8. kategorija: Administratīvā efektivitāte. 

LABA PĀRVALDĪBA 

 

Administratīvā efektivitāte 

Vadības profesionālā kapacitāte 

Atbalsts un sadarbība 



JOMA KATEGORIJA PRIORITĀTES UN PAMATOJUMS 

 Prioritātes NR. 8: apraksts: 

▪ Problēmas un izaicinājumi: Skolas darba plānošana sastāv no daudz savstarpēji saistītu un nesaistītu 

procesu plānošanu, pārraudzību un attīstīšanu, lai nodrošinātu efektīvu un labu pārvaldību, ir 

nepieciešams izstrādāt digitālu risinājumu visu sistēmu integrētai plānošanai un pārraudzībai. 

▪ Nepieciešamie resursi: Digitāli risinājumi Office 365 vietnes pielāgošana plānošanas un monitoringa 

uzdevumiem; pedagogu kapacitātes stiprināšana personiskās  līderības jautājumos un kolektīva 

atbildības par rezultātu veidošana. 

Vēlamais rezultāts jeb mērķis: Ir izveidota datos balstītas plānošanas un monitoringa 

sistēma, pedagogu personiskā līderība ir efektīvs resurss skolas attīstībai. 

 

 
 
 
 
 
 

  



Skolas mērķis 2022. – 2023. 

Divu gadu laikā līdz 2023. gada 31. maijam izveidot efektīvu atbalsta un motivācijas sistēmu, lai katrs skolēns sasniegtu sev labāko rezultātu, kāpinot 

klases vidējo vērtējumu par 1 balli. 

 

Prioritātes un sasniedzamie rezultāti 2022. gadā 

Plānotie SR (1) 2021./2022.māc.g. 

Turpināt pilnveidot kompetencēs balstītā mācību satura un pieejas ieviešanu, veidojot  efektīvu mācību stundas dizainu kā sistēmu mācību procesa 

plānošanā un ieviešanā.   

Sasniedzamie rezultāti: 

 1) ir skaidri definētas efektīvas stundas komponentes, izveidots vienots redzējums, vairāk kā 70% pedagogi to izmanto stundas veidošanā, tas 

novērojams stundās;  

 2) tiek organizēta mērķtiecīga savstarpējā sadarbība stundu vērošanā visiem skolas pedagogiem vienas mācību jomas  ietvaros ne mazāk kā viena 

stunda gadā;  

 3) notiek mērķtiecīga pedagogu sadarbība jomas ietvaros, izglītības pakāpju un starpdisciplināri, izmantojot saskarsmes punktus. 

 

Plānotie SR (2) 2021./2022.māc.g. 

Izstrādāt personalizētu pedagoga profesionālās pilnveides sistēmu, iekļaujot novērtējumu pedagoģijas zināšanu teorijā un sniegumu stundā atbilstoši 

indikatoriem un SLA. 

Sasniedzamie rezultāti: 

  1) ir izstrādāta metodika – radars pedagoga profesionālā snieguma novērtēšanai un profesionālās pilnveides plānošanai; 

 2) izmantojot profesionālās pilnveides radaru, katram pedagogam vai pedagogu grupai ir noteiktas profesionālās pilnveides vajadzības, 70% 

pedagogu profesionālās pilnveide notiek individualizēti vai personalizēti. 

 



Plānotie SR (3) 2021./2022.māc.g. 

Veidot iekļaujošu vidi izglītojamiem ar mācīšanās un uzvedības grūtībām, balstoties personalizētas atbalsta sistēmas izveidē un 360 grādu profila izpētē. 

Sasniedzamie rezultāti: 

 1) ir izstrādāta 360 grādu novērtējuma platforma efektīva atbalsta sniegšanai;   

 2) ir izveidota efektīva atbalsta sniegšanas monitoringa un darba izpildes pārraudzības sistēma. 

 

 

 

Direktors K. Strautiņš 

 

SASKAŅOTS 
Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja 
K. Niedre - Lathere  
 

 

 

 

 

 


