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ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2021.-2025. GADAM 

Mācību centra MAGNUM vīzija: 

Profesionālās tālākizglītības iestāde Latvijā, kas piedāvā mūsdienīgu, prestižu, tirgus tendencēm 

atbilstošu mūžizglītības un profesionālās tālākizglītības pakalpojumu. 

 

Mācību centra MAGNUM misija: 

Mācību centrs nodrošina iespēju izglītojamajiem iegūt kvalitatīvu tālākizglītību un pilnveidot 

profesionālās prasmes, nodrošinot tautsaimniecības izaugsmei nepieciešamus un darba tirgū 

pieprasītus konkurētspējīgus darbiniekus. 

 

Mācību centra MAGNUM darbības mērķi: 

1. izglītojošā darbība, piedāvājot kvalitatīvus formālās un neformālās izglītības pakalpojumus 

pieaugušajiem ar iespēju iegūt noteikta līmeņa profesionālo izglītību; 

2. veicināt darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālo zināšanu un prasmju iegūšanu 

izglītojamajiem ar dažādu iepriekšējo izglītību, darba pieredzi un vecumu, palielinot 

izglītojamo konkurētspēju darba tirgū; 

3. pilnveidot mācību procesu, nodrošinot jaunāko tehnoloģiju izmantošanu un veicinot 

sadarbību ar vadošajiem nozares uzņēmumiem, nodrošinot pieaugušo izglītības sistēmas 

attīstību valstī. 

 

Uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais Atzīme par izpildi 

1. Akreditēto profesionālās 

tālākizglītības, profesionālās pilnveides 

mācību programmu īstenošana. 

Visā plāna 

periodā 

Direktors, 

pedagogi 

Tiek realizēts 

2. Darbība Eiropas Savienības fondu 

darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta 

mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci” Eiropas 

Sociālā fonda projektā “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences 

pilnveide” (vienošanās 

Nr.8.4.1.0/16/I/001). 

Visā plāna 

periodā 

Direktors Tiek īstenots: dalība pieaugušo 

izglītības projektā 
“Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences 

pilnveide” 5. un 7.kārtā 

3. Mācību uzdevumu un metodisko 

materiālu saturiskās piemērotības 

izvērtēšana attālināta mācību procesa 

nodrošināšanai. 

Visā plāna 

periodā 

Direktors, 

pedagogi 

Tiek realizēts 

4. Metodiska un informatīva atbalsta 

sniegšana pedagogiem attālināto mācību 

nodrošināšanai 

2021.gads Direktors Tiek realizēts 

5. Paplašināt darbību profesionālajās 

asociācijās un nozaru ekspertu padomē 

Visā plāna 

periodā 

Direktors  
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6. Sadarbojoties ar darba devēju 

asociācijām, nozares uzņēmumiem, 

pašvaldībām un citām organizācijām, 

izstrādāt jaunas kvalitatīvas izglītības 

programmas un veikt jauno modulāro 

programmu ieviešanu tālākizglītībā, 

piedāvājot atsevišķu programmu 

moduļu apgūšanas iespējas. 

Visā plāna 

periodā 

Direktors, 

pedagogi 

Tiek realizēts 

7. Aktualizēt esošās un izstrādāt jaunas 

izglītības programmas saskaņā ar darba 

tirgus prasībām. 

Visā plāna 

periodā 

Direktors Tiek realizēts 
2021. gadā licencētas 2 jaunas 

programmas: 

 
Elektrisko shēmu izstrādes un 

apgaismojuma plānošanas 

digitālie risinājumi un 

 
Elektromobiļu lādēšanas 

staciju izbūve un monitorings 

https://ej.uz/MCMelektromobili 
 

8. Attīstīt e-mācībām piemērotas 

platformas, automatizēt datu un 

dokumentu apstrādes procesus izglītības 

iestādē. 

Visā plāna 

periodā 

Direktors, 

IT 

speciālists 

Tiek realizēts 

9. Sadarbojoties ar NVA, piesaistīt ESF 

fondu finansējumu izglītības 

pakalpojumu attīstībai. 

Visa gada 

laikā 

Direktors  

10. Piesaistīt jaunus augsti kvalificētus 

pedagogus un veicināt esošo pedagogu 

profesionālo pilnveidi. 

Visa gada 

laikā 

Direktors Tiek realizēts 

11. Aktīvi piedalīties ar profesionālo 

izglītību un mūžizglītību saistītos 

projektos Latvijā un ārpus tās, gūstot 

starptautisko pieredzi. 

Visa gada 

laikā 

Direktors, 

projektu 

vadītāja 

 

12. Piedalīties nozares izstādēs, 

semināros, konferencēs, uzņēmēju 

dienās un citos pasākumos, reklamējot 

izglītības iestādi. 

Visa gada 

laikā 

Direktors, 

projektu 

vadītāja 

2020.-2022.gadā Covid-19 

pandēmijas apstākļos 

ierobežotas iespējas realizēt 

 

 

Mācību centrs MAGNUM direktors ______________________  Ainars Knipšis   
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