
Kristīne Niedre – Lathere

Liepājas pilsētas Izglītības 

pārvaldes vadītāja

Pašvaldības izglītības 

ekosistēma



Māja, draugi, ģimene, dzīve ārpus institūcijas

Globālā sabiedrība (sociālā, kultūras, politiskā, tehnoloģiju, ekonomika, ietekme)

Nacionālā sabiedrība 

IZGLĪTĪBAS EKOSISTĒMA

INSTITUCIONĀLĀ EKOSISTĒMA

Satur arī nodaļu iezīmētu ekosistēmu

Līderība, vadības stils, pārvaldība un kultūra, vērtības,

resursi, virtuāla un fiziska infrastruktūra

MĀCĪŠANAS UN MĀCĪŠANĀS EKOLOĢIJAS

Sabiedrība starpistitucionālā līmenī

Globālie izglītotāji «Ekosistēmas modelis»
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GLOBĀLĀ 

EKOSISTĒMA



Sinerģija
Labā prakse 

un nākotnes 

potenciāls

Vecāks/
ģimene

Skolēns

Pedagogi Izglītības iestādes 
vadītājs

SISTĒMISKUMS UN SISTĒMPIEEJA



Pašvaldības izglītības ekosistēma - sistēma, kuru pašvaldība

veido, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas,

prasmes un attieksmes mūža garumā.

Pašvaldība attīsta tās vadībā un pārraudzībā mērķtiecīgi strādājošu

institūciju kopu, izglītības jomā sadarbojoties ar pašvaldības,

privātajām un valsts

izglītības iestādēm, darba devējiem, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām

organizācijām, citām pašvaldībām un to teritorijās esošām izglītības iestādēm,

koordinējot izglītības īstenošanu visās izglītības programmās un pakāpēs.

IZGLĪTĪBAS LIKUMS



IZGLĪTĪBAS

EKOSISTĒMA

Izglītības 

pakalpojuma 

nodrošināšana

Zināšanas

Prasmes

Attieksme Kopdarbs

Mūžizglītība

Starp-

institucionalā 

sadarbība
Sistēmpieeja

CilvēkfaktorsPārraudzība



IZGLĪTĪBAS EKOSISTĒMA
EKOSISTĒMAS DARBĪBAS STRATĒĢIJAS 

EFEKTIVITĀTI NODROŠINA PEDAGOGU, 

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĒ IESAISTĪTO 

DARBINIEKU/SPECIĀLISTU KVALITĀTES UN

SPĒJAS/PRASMES:

Ekoloģiskais redzējums un orientācija uz 

ilgtspējīgu attīstību;

Darbības filozofija, motivācija, vērtība;

Mērķa izvirzīšana un īstenošana; 

darbību secība un pēctecība

Kopdarbību sekmējoša 

integrāla vide pedagoģiskā 

potenciāla attīstīšanai un 

institucionālās mācīšanās un

pedagoģiskās izaugsmes 

sekmēšanai;

EKOSISTĒMAS MODEĻA DARBĪBAS STRUKTURĀLI

FUNKCIONĀLIE KOMPONENTI IZGLĪTĪBAS

PĀRVALDĪBĀ PAŠVALDĪBĀ:

Izglītības speciālisti – pārmaiņu 

aģentu profesionalitātes profils ar

personības motivācijas, atbildības

un piederību raksturojošām

dinamikām;

Attīstību veicinošos darbību 

procesu kopums inovāciju 

izstrādei (inovatīvu procedūru, 

produktu, pakalpojumu)



PĀRVALDĪBAS PROCESA 

STŪRAKMEŅI 

NACIONĀLAIS LĪMENIS

PROGNOZĒŠANA
metode, kas (galvenokārt)

izmanto vēsturiskos un tagadnes

datus, lai veiktu apzinātus

aprēķinus nākotnes tendenču

virziena noteikšanā.

PLĀNOŠANA
tādu stratēģiju identificēšana, 

izstrāde un ieviešana, kas

efektīvā veidā sekmēs noteiktu

mērķu sasniegšanu un vajadzību 

nodrošināšanu.

VADĪBA
cilvēkresursu, finanšu resursu, 

tehnoloģisko resursu un dabas

resursu vadīšana

un kontrole, lai 

sasniegtu mērķi.



IZGLĪTĪBAS NOZARES PĀRVALDĪBA

Stratēģija

Izglītības procesa kvalitatīva 

īstenošana

Administratīvās 

funkcijas
Atbalsta 

funkcijas

Atbalsts izglītības iestādēm

Finanšu resurss

Normatīvo aktu ievērošana

Pārraudzības funkcija

Metodiskais, zinātniskais,

informatīvais un

citāda veida intelektuālais

atbalsts izglītojamiem,

pedagogiem un izglītības

iestādēm

izglītības kvalitātes 

nodrošināšanai

Izglītības

attīstībasun metodiskā

atbalsta centrs,

Liepājas valsts 1. ģimnāzijas 

Metodiskais centrs,

Liepājas Digitālo 

inovāciju parks

Izglītības 

kvalitātes 

monitorings

EMU
Profesionālā 

pilnveide



Cilvēkresursu vadība

Administratīvās

•Stratēģija

•Mērķi un sasniedzamie rezultāti

•Izglītības procesa kvalitatīva 

īstenošana

•Finanšu resurss

•Normatīvo aktu ievērošana

•Pārraudzības funkcija

•Novērtēšana

Atbalsta

•Sadarbība ar izglītības iestādēm

• Metodiskais, zinātniskais, 

informatīvais atbalsts

• Juridiskais atbalsts

• Profesionālās sarunas, pieredzes 

apmaiņa, profesionālā pilnveide

•Iekļaujošas izglītības telpa

•Dalība projektos

•Darbība Izglītības iestādes padomē

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES FUNKCIJAS

Finanšu vadība

Kvalitātes vadība

Personālvadība

Izglītības inovācijas

Izglītības procesa 
vadība

Komunikācija un 
mārketings


