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Ingrīda Mikiško, LIZDA priekšsēdētāja

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai (LIZDA) 2011.gads ir bijis
notikumiem bagāts laiks, kopīgiem spēkiem risinot izglītības un zinātnes darbinieku darba
vides un atalgojuma, izglītības satura un kvalitātes, pedagogu tālākizglītības jautājumus.
Esam mērķtiecīgi darbojušies izvirzīto prioritāšu ietvaros un arodbiedrībai ir vairāki
panākumi, no kuriem galvenais – visās izglītības pakāpēs konsolidācijas gaisotnē ir
nosargāts valsts budžeta finansējums izglītības un zinātnes darbinieku atalgojumam.
Šajā informatīvajā pārskatā piedāvājam iepazīties ar LIZDA biroja 2011.gadā paveikto
biedru interešu aizstāvībā, arodbiedrības padomes un valdes darba organizēšanā,
kapacitātes stiprināšanā, informatīvajā darbā un publicitātes veicināšanā, jaunu
pakalpojumu ieviešanā un starptautiskajā sadarbībā.
Domājot par tuvākās nākotnes izaicinājumiem, kā prioritāti izvirzīsim darba samaksas
sistēmas pilnveides un atalgojuma pieauguma jautājumus, jo izglītība un zinātne jau līdz
šim nesusi lielu ekonomiskās krīzes upuri, kas radījis nopietnu apdraudējumu izglītības
kvalitatīvai attīstībai un zinātnes ilgtspējai Latvijā.
Visas apņemšanās ir mūsu pašu rokās un tikai aktīvi izrādot iniciatīvu, iesaistoties dažādu
jautājumu risināšanā, mēs spēsim būt vienoti un panākt labāko rezultātu. Tādēļ aicinu
ikvienu arodbiedrības biedru aktīvi iesaistīties savu profesionālo interešu aizstāvībā!
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1. Izglītības un zinātnes darbinieku aizstāvis
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ir neatkarīga sabiedriska
organizācija, kas dibināta 1990.gada 19.maijā un šobrīd ir lielākā nozaru arodbiedrība
Latvijā. LIZDA 1 331 arodorganizācijā apvieno 34 tūkstošus izglītības un zinātnes nozarē
strādājošos, studējošos un pensionārus ekonomisko un sociālo interešu aizstāvībai.
LIZDA ir Latvijas valdības sociālais partneris un biedrs Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā
(www.lbas.lv), pieaugušo izglītības apvienībā, Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrībā
(http://ej.uz/ETUCE) un Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrībā (www.ei-ie.org).
LIZDA misija
Pārstāvēt, paust un aizstāvēt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības
biedru ekonomiskās, sociālās un tiesiskās intereses, veidojot sociālo dialogu visos līmeņos.
LIZDA vīzija
Ietekmīgākā un lielākā arodbiedrība, kas apvieno aktīvus, zinošus, procesos ieinteresētus
biedrus. Mūs atbalsta sabiedrība un respektē sociālie partneri.
LIZDA struktūra

Arodbiedrības biedri
Izglītības, zinātnes iestāžu arodkomitejas
Teritoriālo arodorganizāciju padomes
Valde
Priekšsēdētāja
Padome
BIROJS
Kongress

LIZDA birojs
Birojs ir arodbiedrības algotu darbinieku kolektīvs – savas specialitātes profesionāļi, kas
organizē un palīdz LIZDA priekšsēdētājai, priekšsēdētājas vietniekam, valdei un padomei
lēmumu izpildē. LIZDA biroja darbinieki konsultē, sniedz atbalstu arodbiedrības
lēmējinstitūcijām un aizstāv biedru ekonomiskās un sociālās intereses. Biroja darbinieku
personālsastāvu un ikdienas darbu vada LIZDA priekšsēdētāja.
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2. LIZDA padomes un valdes darba organizēšana
2011.gadā rīkotas 5 padomes sēdes un 7 valdes sēdes, kurās kopā izskatīti vairāk kā
120 jautājumi, tostarp, jautājumi par pedagogu darba samaksu un valsts finansējuma
nodrošinājumu nozarei 2011./2012. mācību gadā, kā arī arodbiedrības īstermiņa un
ilgtermiņa stratēģiju izglītības un zinātnes jautājumu risināšanai. Ar katras LIZDA
padomes un valdes sēdes darba kārtību biedri var iepazīties mājas lapā www.lizda.lv.
Pārskata periodā LIZDA padome uzņēma Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes
komisijas deputātus, kas izbraukuma sēdē uzklausīja aicinājumu nepieļaut finansējuma
samazinājumu izglītībai 2012.gada budžetā (http://ej.uz/PadomeUznemDeputatus).
11. Saeimas priekšvēlēšanu laikā arodbiedrība rīkoja politisko partiju izvirzīto izglītības un
zinātnes ministra amata kandidātu un LIZDA padomes tikšanos, lai iepazītu kandidātu
redzējumu konkrētu problēmu risināšanai izglītībā un zinātnē, tostarp, par partiju
nodomiem attiecībā uz 2011.gada valsts budžetu un tā aprisēm izglītībai un zinātnei
(http://ej.uz/KandidatuDebates).
LIZDA konferences „Pedagogu darba vide un izglītības kvalitāte” laikā, LIZDA valde
ārkārtas sēdē izskatīja jautājumu par mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un
speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas finansējuma samazinājumu 2011.gada pēdējiem
četriem mēnešiem. LIZDA valde izstrādāja prasības Izglītības un zinātnes ministrijai
(http://ej.uz/ValdePrasaBrokam).

3. LIZDA biroja darbība
3.1. Biedru interešu aizstāvība
3.1.1. Pedagogu darba vide un izglītības kvalitāte
LIZDA padome par arodbiedrības darbības prioritāti noteica pedagogu darba vidi un
izglītības kvalitāti, jo tas, kādi darba apstākļi jeb investīcijas tiek nodrošinātas pedagogam,
vistiešākajā ziņā iespaido izglītības kvalitāti.
Arodbiedrībai būtiskākais biedru darba vides jautājums 2011.gadā bija valsts budžeta
finansējuma nosargāšana visās izglītības pakāpēs un zinātnē. To esam panākuši gan ar
protesta aktivitātēm, gan akciju „Skolas diena”, gan regulāru viedokļa paušanu par
pedagogu darba vides, izglītības kvalitātes un zinātnes ilgtspējīgas attīstības vajadzībām.
Konference „Pedagogu darba vide un izglītības kvalitāte”
Arodbiedrības rīkotā konferencē identificētas pedagogu darba vides attīstības galvenās
vajadzības, kas izkristalizētu prasību veidā iekļautas arodbiedrības priekšlikumos valdības
deklarācijai (www.skolasdiena.lv). Konferences piecās diskusiju grupās definētās prasības
pedagogu darba vides attīstībai LIZDA iesniedza arī Saeimai, Valsts prezidentam un IZM.
Konferencē piedalījās vairāk kā 240 dalībnieki no visas Latvijas – pedagogi no pirmsskolas,
profesionālās, vispārējās izglītības iestādēm, augstskolu pārstāvji, arodbiedrību līderi,
pašvaldību pārstāvji un izglītības pārvalžu speciālisti, Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas locekļi, kā arī Pašvaldību savienības, Valsts prezidenta kancelejas,
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, Izglītības
Kvalitātes valsts dienesta, Valsts Izglītības satura centra un citu organizāciju pārstāvji.
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Akcija „Skolas diena”
Arodbiedrība 2011.gada oktobrī un novembrī aicināja visu līmeņu deputātus piedalīties
akcijā „Skolas diena”, vienu dienu iejūtoties pedagoga dzīves un darba ritmā. Akcijas
mērķis – veidot lielāku lēmējvaras un sabiedrības izpratni par pedagoga darba
pienākumiem un rosināt kvalitatīvas diskusijas par pedagogu darba vides attīstības
galvenajām vajadzībām. Atbalstu akcijai pauda 316 pašvaldību un 12 Saeimas deputāti,
kas uz vairākām stundām kļuva par 1252 pedagogu „ēnām” 291 izglītības iestādē.

3.1.2. Protesta aktivitātes
Protesta vēstuļu akcija
Arodbiedrība 2011.gada februārī aicināja izglītības iestādes no visas Latvijas sūtīt
elektroniskas protesta vēstules Saeimas frakcijām, iestājoties pret Finanšu ministra Andra
Vilka vadītās darba grupas ieteikumu turpmākā valsts budžeta konsolidācijā meklēt
iespējas samazināt par 20% finansējumu mērķdotācijai pedagogu darba samaksai. Vēstuļu
akcijā atsaucību izrādīja vairāki simti izglītības iestāžu no Alūksnes, Amatas, Cesvaines,
Daugavpils, Elejas, Gaismas, Grobiņas, Gulbenes, Jelgavas, Jēkabpils, Kocēniem, Liepājas,
Ozolniekiem, Pelčiem, Priekuļiem, Rēzeknes, Salacgrīvas, Skrundas, Tērvetes, Valmieras,
Ventspils, Vērgales un citiem Latvijas pagastiem, novadiem. LIZDA protesta vēstuļu akcijas
rezultātā kopīgiem spēkiem nosargājām valsts mērķdotāciju pedagogu darba samaksai.
Vēstuļu akcija par sociālo drošību
LIZDA, solidarizējoties ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, 2011.gada sākumā aicināja
biedrus piedalīties vēstuļu akcijā par sociālo drošību, izvirzot Saeimai trīs prasības:
pagarināt iespēju priekšlaicīgi pensionēties; saglabāt iespēju pensionēties paātrināti;
noteikt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi darbiniekam 9% no darba algas.
Atbalstu nozaru arodbiedrību akcijai pauda 25 727 biedri, ar kuru sūtītajām vēstulēm
iepazinās un detalizētu atbildi sniedza 10. Saeimas Sociālo un darba lietu komisija.
Pikets pret nodokļu un tarifu palielināšanu
LIZDA vadība un biroja darbinieki Eiropas Arodbiedrību konfederācijas izsludinātajā rīcības
dienā „Pārvaldīt Eiropu: vairāk darbavietu, vairāk taisnīguma un solidaritātes. Nē – bargai
taupībai!” 2011.gada martā pie Prezidenta pils un Saeimas piedalījās arodbiedrību un citu
organizāciju protesta akcijā pret valdības lēmumiem palielināt nodokļus un tarifus.
Protesta vēstule un konsultācijas
Nozaru arodbiedrības 2011.gada novembrī vēstulē Ministru prezidentam pauda protestu
pret valsts budžeta izskatīšanas slepenību. LIZDA vadība un birojs uzsāka konsultācijas ar
reģionālajām dalīborganizācijām par iespējamajām protesta aktivitātēm, tostarp,
arodbiedrības biedru gatavību sākt streiku, iestājoties pret iecerēm samazināt valsts
finansējumu izglītībai un zinātnei 2012.gadā. Konsolidācijas gaisotnē visās izglītības
pakāpēs ir nosargāts valsts finansējums izglītības un zinātnes darbinieku atalgojumam.

3.1.3. Līdzdalība
LIZDA vadība un biroja speciālisti aizstāv biedru profesionālās intereses un tiesības,
2011.gadā līdzdarbojoties 48 institūciju darbā un piedaloties 205 sanāksmēs:
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Eiropas Savienības līmenī
• Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta tematiskajās darba grupās
„Matemātika, zinātne un tehnoloģijas” un „Valodas un nodarbinātība” (2 sanāksmēs);
• Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrībā (2 kongresos un darba grupu 6 sanāksmēs);
• Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības augstākās izglītības un pētniecības komisijā
(3 sanāksmēs);
• Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Profesionālās izglītības
konsultatīvā padomē (1 sanāksmē);
• Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības padomē (1 sanāksmē);
• Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības sociālā dialoga darba grupā (2 sanāksmēs);
• Eiropas Profesionālās izglītības uzziņu pieredzes apmaiņas tīklā ReferNet (1 sanāksmē);
Saeimas līmenī
• Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā (21 sanāksmē);
• Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā (2 sanāksmēs);
Valdības līmenī
• Ministru kabineta sēdēs (2 sanāksmēs);
• Nacionālā trīspusējās sadarbības padomē (6 sanāksmēs);
• Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē
(9 sanāksmēs);
• Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (1 sanāksmē);
• Sociālās drošības apakšpadomē (4 sanāksmēs);
• Finanšu ministrijas darba grupā par tiešo nodokļu piemērošanu augstskolām
(2 sanāksmēs);
• Reformu vadības grupā (2 sanāksmēs);
Izglītības un zinātnes ministrijas līmenī
• Ministrijas patstāvīgo struktūrvienību vadītāju apspriedēs (38 sanāksmēs);
• Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības satura pilnveides uzraudzības padomē
(3 sanāksmēs);
• Valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadales komisijā (3 sanāksmēs);
• ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” 5. kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības novērtēšanas
komisijā (5 sanāksmēs);
• ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” uzraudzības komitejā (4 sanāksmēs);
• Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības
programmu akreditācijas komisijā (9 sanāksmēs);
• Pedagogu darba samaksas, piemērojot diferenciāciju pēc iegūtajām kvalitātes pakāpēm,
sakārtošanas ekspertu grupa (3 sanāksmēs);
• Profesionālās izglītības iestāžu vadītāju izvērtēšanas komisijā (4 sanāksmēs);
• Finanšu līdzekļu piešķiršanas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm komisijā
(2 sanāksmēs);
• Finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” pilnveides darba grupā (3 sanāksmēs);
• Darba grupā Boloņas procesa ieviešanai (2 sanāksmēs);
• Darba grupā priekšlikumu izstrādei augstākās izglītības un arodizglītības sasaistei ar
darba tirgus pieprasījumu un darba tirgus pasākumiem (2 sanāksmēs);
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• Darba grupā par sporta izglītības iestāžu finansēšanas kārtību (3 sanāksmēs);
• Darba grupā Latvijas kvalifikācijas sistēmas piesaistei Eiropas kvalifikāciju
ietvarstruktūrai (3 sanāksmēs);
• ESF 1.1.2.2.1. apakšaktivitātes „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un
akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” projektu vērtēšanas komisijā
(4 sanāksmēs);
• Apakšaktivitātes „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā
personāla kompetences pilnveidošana” projektu īstenošanas uzraudzības komisijā;
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības institūcijās
• Padomē (3 sanāksmēs);
• Valdē (4 sanāksmēs);
• Tautsaimniecības padomē (3 sanāksmēs);
• Dzimumu līdztiesības padomē (2 sanāksmēs);
• Projekta „LBAS kapacitātes stiprināšana” konsultatīvajā padomē (3 sanāksmēs);
• Jauniešu padomē (2 sanāksmēs);
• Arodbiedrību vadītāju vietnieku komisijā (4 sanāksmēs);
• Darba aizsardzības komisijā (3 sanāksmēs);
• Arodbiedrību juristu komisijā (5 sanāksmēs);
• Arodbiedrību biedru sociālās drošības jautājumu komisijā (2 sanāksmēs);
• LABS Statūtu izstrādes darba grupā (5 sanāksmēs);
• LBAS darbības stratēģijas darba grupā (4 sanāksmēs);
• SIA „SAKS” valdē (1 sanāksmē);
Citās institūcijās
• Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejā (6 sanāksmēs);
• Konsultatīvajā padomē „Izglītība visiem” (2 sanāksmēs);
• Nodibinājuma „Augstākās Izglītības kvalitātes centrs” padomē (1 sanāksmē).

3.1.4. LIZDA komisijas un darba grupas
LIZDA komisijas
Izveidotas 8 komisijas, lai palīdzētu LIZDA padomei izstrādāt un pieņemt kvalitatīvus
lēmumus, veikt normatīvo aktu projektu ekspertīzes un sniegt priekšlikumus par izglītības
politikas jautājumiem un to ietekmi uz izglītības attīstību. 2011.gadā darbam komisijās
dalīborganizācijas deleģējušas kopā 194 pārstāvjus, kas sanākuši uz 15 komisiju sēdēm:
• Pirmsskolas izglītības komisija – 1 sanāksme;
• Speciālās izglītības komisija – 1 sanāksme;
• Vispārējās izglītības komisija – 2 sanāksmes;
• Profesionālās izglītības komisija – 2 sanāksmes;
• Augstskolu un zinātnes komisija – 3 sanāksmes;
• Izglītības iestāžu vadītāju komisija – 2 sanāksmes;
• Sporta darbinieku komisija – 3 sanāksmes;
• Interešu izglītības un profesionālās ievirzes komisija – 1 sanāksme.
2011.gadā izveidota LIZDA dalīborganizāciju priekšsēdētāju organizatoriskā darba
komisija, kas sanākusi uz vienu sēdi, izskatot 5 jautājumus, tostarp, par arodbiedrības
biedru statistiku, problēmām un risinājumiem biedru iesaistē, kā arī par pirmorganizāciju
priekšsēdētāju motivēšanu darbam.
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LIZDA darba grupa atalgojuma sistēmas pilnveidei
Padomes izveidotā darba grupa priekšlikumu izstrādei valsts un pašvaldību budžeta
finansēto izglītības iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmas pilnveidei 2011.gadā
sanāca uz vienu sēdi. Darba grupa diskutēja par pedagogu nodarbinātības, 40 stundu
darba nedēļas, pedagogu amatu aprakstu un citiem ar atalgojumu saistītiem jautājumiem.
LIZDA ekspertu darba grupa
LIZDA vadības izveidotā ekspertu neformālā darba grupa 2011.gadā sanāca uz vienu
sanāksmi, kurā diskutēja par finansējumu izglītībai un zinātnei 2012.gada valsts budžetā
un priekšlikumiem arodbiedrības turpmākām stratēģiju biedru interešu aizstāvībai.

3.1.5. Vienošanās, atzinumi, iesniegumi
Vienošanās
2011.gada 20.aprīlī arodbiedrības vadība ar Izglītības un zinātnes ministru Rolandu Broku
noslēdza vienošanos par sadarbību (http://ej.uz/LIZDAvienojasIZM), lai sekmētu izglītības
un zinātnes attīstību, sociālo dialogu un demokrātiju nozarē, kā arī veicinātu izglītības un
zinātnes jomā strādājošo darba un sociāli ekonomisko tiesību, interešu aizstāvību.
11. Saeimas priekšvēlēšanu periodā noslēgtas vienošanās starp arodbiedrību un Zaļo un
Zemnieku savienību, kā arī partiju „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”. Pārējās partijas
arodbiedrības piedāvājumam slēgt divpusējus vienošanās protokolus neatsaucās.
Arodbiedrības vadība noslēgusi 3 vienošanās par starptautisko sadarbību ar Lietuvas
Augstskolu arodbiedrību asociāciju (LAMPSS), Ukrainas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrību, Kipras turku izglītības darbinieku arodbiedrību (KTÖS), Krievijas Federācijas
Tautas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (ПРОНР). Uzsāktas sarunas par
vienošanās slēgšanu arī ar partneriem Baltkrievijā, Bulgārijā, Izraēlā un Azerbaidžānā.
Atzinumi
2011.gadā LIZDA biroja speciālisti sagatavojuši 34 atzinumus par:
• 3 likumprojektiem;
• 26 Ministru kabineta noteikumiem un to grozījumiem;
• 1 informatīvo ziņojumu;
• 2 koncepciju projektiem;
• 2 plānu projektiem.
LIZDA biroja speciālisti apkopoja pedagogu darba vides attīstības galvenās vajadzības un
priekšlikumu veidā tās sniedza Valda Dombrovska valdības deklarācijai un rīcības plānam.
2011.gadā arodbiedrība izanalizēja finansēšanas modeli „Nauda seko skolēnam” un tā
plusu un mīnusu apkopojumu iesniedza izglītības un zinātnes ministram Robertam Ķīlim.
Iesniegumi
2011.gadā LIZDA birojā saņemts 21 iesniegums, uz kuriem biroja speciālisti
sagatavojuši atbildes par:
• juridiskajiem jautājumiem – 11;
• sociāli ekonomiskajiem jautājumiem – 2:
• izglītības iestāžu reorganizāciju – 2;
• citiem jautājumiem (finanses, piederība arodbiedrībai, u.c.) – 6.
2011.gadā LIZDA birojā saņemta 121 vēstule un uz visām ir sniegtas atbildes vai arī
jautājums atrisināts pēc būtības. 2011.gadā kopā nosūtītas 176 vēstules (t.sk. atbildes uz
iesniegumiem un arodbiedrības sagatavoties atzinumi par normatīvajiem aktiem).
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3.1.6. Konsultācijas
2011.gadā LIZDA vadība un speciālisti biedriem snieguši vairāk kā 5 046 konsultācijas par:
• papildu darba veikšanu, atvaļinājuma piešķiršanu, darba attiecību izbeigšanu un citiem
juridiskajiem jautājumiem – 638;
• biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonda darbību un nolikumu – 4000;
• arodorganizāciju grāmatvedību un centralizēto fondu darbību – 200;
• iespēju iestāties arodbiedrībā, arodorganizāciju izveidošanu, darba drošību un citiem
arodbiedrības iekšējā darba organizācijas jautājumiem – 159;
• pedagoga darba laiku, atalgojumu un citiem sociāli ekonomiskajiem jautājumiem – 6;
• augstākās un profesionālās izglītības, zinātnes jautājumiem un nozares situāciju Latvijā
(starptautiskajām institūcijām) – 23;
• arodorganizāciju lietvedību, statistikas atskaitēm, pārreģistrāciju – 20.
2011.gadā 43 reizes biedriem sniegta juridiskā palīdzība darba koplīgumu noslēgšanā,
iesniegumu noformēšanā, iekšējās darba kārtības noteikumu izstrādē, u.c.

3.2. Sniegto pakalpojumu attīstība
3.2.1. Nelaimes gadījumu fonds
2011.gadā notikušas 11 LIZDA biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonda
(LIZDA fonda) valdes sēdes, kurās izskatīti 705 biedru iesniegumi, tostarp, 6 nāves
gadījumi. Cietušajiem biedriem izmaksāta materiālā palīdzība Ls 84 668,35 apmērā.
LIZDA ir pirmā no nozaru arodbiedrībām Latvijā, kura no biedru naudām apdrošina savus
biedrus pret nelaimes gadījumiem (http://ej.uz/LIZDAfonds).

3.2.2. Atlaižu grozs
Arodbiedrība domā ne vien par savu biedru interešu aizstāvību, bet arī par to sociālo
atbalstu, tādēļ 2011.gada sākumā izveidojām programmu „Atlaižu grozs”. Atlaižu grozs
sniedz arodbiedrības biedriem iespēju saņemt izdevīgas atlaides un piedāvājumus pie
LIZDA sadarbības partneriem visā Latvijā. 2011.gadā arodbiedrība dibinājusi sadarbību ar
vairāk kā 70 uzņēmējiem, kas arodbiedrības biedriem piedāvā izdevīgas atlaides precēm
un pakalpojumiem. Atlaides ir spēkā, uzrādot derīgu LIZDA biedra karti (kopš 2011.gada
janvāra spēkā stājusies jauna dizaina LIZDA biedra karte), kuru ikviens arodbiedrības
biedrs var saņemt savas darba vietas arodorganizācijā.
Informācija par aktuālo atlaižu piedāvājumu apkopotā veidā (vidēji uz 11 lapām) reizi
mēnesī nosūtīta uz PO e-pastiem un ievietota mājas lapā (http://ej.uz/AtlaizuGrozs).

3.2.3. E-pasts
Lai pavērtu jaunas iespējas vieglākam ikdienas darbam un savstarpējai saziņai internetā,
kā arī veicinātu piederību arodbiedrībai un vienotu korporatīvo tēlu, arodbiedrība
2011.gadā attīstīja jaunu bezmaksas pakalpojumu biedriem – LIZDA elektronisko pastu
(http://ej.uz/LIZDAe-pasts). Šo iespēju – ikvienam biedram izveidot savu LIZDA e-pastu
(vards.uzvards@lizda.lv), piedāvā Microsoft programma Live@edu, kas papildus
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pastkastītei nodrošina arī virtuālo krātuvi elektronisko dokumentu glabāšanai internetā;
tērzēšanas iespēju ar pievienotajām kontaktpersonām (citiem LIZDA biedriem);
elektronisku kalendāru; foto albumus un vienotu LIZDA biedru e-pastu adrešu grāmatiņu.
2011.gadā arodbiedrības darbiniekiem un biedriem izveidoti vairāk kā 1 000 LIZDA e-pasti
(~3% no kopējā arodbiedrības biedru skaita) un 23 LIZDA e-pastu listes. 2011.gadā
sagatavoti un izdoti 7 informatīvie e-materiāli biedriem (rokasgrāmatas un tehniskie
apraksti) par LIZDA e-pastu iespējām un lietošanu. 2011.gadā novadītas 12 programmas
iespēju prezentācijas reģionos 400 biedriem un 9 e-pastu lietošanas praktiskās nodarbības
datorklasēs reģionos 240 biedriem (~2% no kopējā arodbiedrības biedru skaita).

3.3. Informatīvais darbs un publicitāte
3.3.1. Tikšanās
Ar biedriem LIZDA dalīborganizāciju pasākumos
2011.gadā LIZDA vadība un biroja speciālisti piedalījušies 42 pasākumos un semināros,
kurus rīkojusi 21 arodbiedrības reģionālā organizācija (LIZDA dalīborganizācija):
• Rīgas pilsēta (8);
• Jēkabpils starpnovads (4);
• Ogres starpnovads (3);
• Tukuma starpnovads (3);
• Aizkraukles starpnovads (2);
• Bauskas starpnovads (2);
• Limbažu starpnovads (2);
• Pierīgas novadi (2);
• Rēzeknes pilsēta (2);
• Rēzeknes un Viļānu novadi (2);
• Alūksnes un Apes novadi (1);
• Daugavpils Universitāte (1);
• Dobeles starpnovads (1);
• Jūrmalas pilsēta (1);
• Kuldīgas starpnovads (1);
• Liepājas pilsēta (1);
• Ludzas starpnovads (1);
• Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija – tiešā uzskaitē esoša PO (2);
• Talsu starpnovads (1);
• Valkas starpnovads (1);
• Valmieras starpnovads (1).
Ar uzņēmēju pārstāvjiem
24.01.2011. LIZDA vadība un biroja speciālisti tikās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras pārstāvjiem, lai pārrunātu uzņēmēju priekšlikumus samazināt valsts budžeta
izdevumus izglītībā par 30,3 miljoniem latu (http://ej.uz/LIZDAunLTRK).
Ar Latvijas Bankas prezidentu
16.02.2011. arodbiedrības vadība, padomes locekļi un biroja speciālisti tikās ar Latvijas
Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču, lai uzklausītu Latvijas Bankas redzējumu par
izglītības sistēmas attīstību un valsts budžeta finansējumu izglītībai.
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Ar Pasaules Bankas ekspertu
07.03.2011. arodbiedrības pārstāvji tikās ar Pasaules Bankas vecāko padomnieku
Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīs Charles Griffin. Tikšanās laikā pārrunāts bankas
redzējums par sociālekonomiskajām norisēm izglītībā un zinātnē Latvijā, kā arī diskutēts
par bankas ieteikumiem Ministru kabinetam valsts budžeta samazinājumiem un
strukturālajām reformām. (http://ej.uz/LIZDAunPasaulesBanka).
Ar Rolandu Broku un Latvijas Pašvaldības savienību
20.04.2011. LIZDA vadība noslēdza vienošanos par sadarbību ar Izglītības un zinātnes
ministriju un uzklausīja ministra Rolanda Broka un Latvijas Pašvaldību savienības, tās
Izglītības un kultūras komisijas pārstāvju atbildes uz arodbiedrības jautājumiem par
izglītības, zinātnes politiku un nozares finansējumu (http://ej.uz/LizdaIzmLps).
Ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju
24.05.2011. arodbiedrība uzņēma Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
deputātus, kas izbraukuma sēdē uzklausīja aicinājumu nepieļaut finansējuma
samazinājumu izglītībai 2012.gada budžetā (http://ej.uz/PadomeUznemDeputatus).
Ar ministra amata kandidātiem
11. Saeimas priekšvēlēšanu laikā arodbiedrība 13.09.2011. rīkoja tikšanos ar politisko
partiju izvirzītajiem izglītības un zinātnes ministra amata kandidātiem, lai iepazītu
kandidātu redzējumu konkrētu problēmu risināšanai izglītībā un zinātnē, tostarp, par
partiju nodomiem attiecībā uz 2011.gada valsts budžetu un tā aprisēm izglītībai un
zinātnei (http://ej.uz/KandidatuDebates).
Ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu
04.10.2011. arodbiedrības pārstāvji tikās ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu, lai pārrunātu
izglītības un zinātnes politikas aktualitātes un problēmas pirmsskolas, vispārējā,
profesionālajā, augstākajā izglītībā un zinātnē (http://ej.uz/LIZDAunPrezidents).
Ar IKVD pārstāvjiem
05.10.2011. notika arodbiedrības un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvju saruna,
kurā puses apmainījās viedokļiem par skolu vērtēšanas procesiem, akreditācijas nozīmi
izglītības kvalitātes nodrošināšanā, kā arī vienojās par turpmāku sadarbību izglītības
kvalitātes veicināšanā (http://ej.uz/LIZDAunIKVD).
Ar IZM augstākā līmeņa vadību
14.10.2011. atsaucoties arodbiedrības aicinājumam, Izglītības un zinātnes ministrijas
administratīvā vadība tikās ar LIZDA pārstāvjiem, lai pārrunātu finansējuma samazinājuma
iemeslus modelī „Nauda seko skolēnam”, uzturēšanas līdzekļu nepietiekamību speciālās
izglītības iestādēm, kā arī nepilnību novēršanu VIIS (http://ej.uz/IZMskaidrojums).
Ar Eiropas Komisijas pārstāvi
08.11.2011. arodbiedrības vadība tikās ar Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras
ģenerāldirektorāta pārstāvi Teresu Condeço, lai pārrunātu izglītības politikas aktualitātes
un problēmas Latvijā (http://ej.uz/LIZDAunEK).
Ar ministru Robertu Ķīli
10.11.2011. arodbiedrības vadība tikās ar izglītības un zinātnes ministru Robertu Ķīli, lai
pārrunātu Izglītības un zinātnes ministrijas nostāju par valsts budžeta finansējumu
izglītībai un zinātnei 2012.gadā. Tikšanās laikā ministrs paziņoja, ka 2012.gada valsts
budžeta finansējums pedagogu atalgojumam nesamazināsies (http://ej.uz/LIZDAunKilis).
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3.3.2. Informatīvās dienas
2011.gadā rīkotas 3 arodbiedrības informatīvās dienas, kurās kopā diskutēts par vairāk kā
10 jautājumiem, tostarp par:
• pedagogu darba samaksu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā;
• priekšlikumiem un idejām LIZDA biedru interešu aizstāvības akcijām;
• Valdības deklarāciju un tajā plānoto pasākumu izglītībā, zinātnē īstenošanu;
• jaunu arodbiedrības pakalpojumu ieviešanu (LIZDA e-pastu, Atlaižu grozu);
• akciju „Skolas diena” un dalīborganizāciju dalību ETUCE salīdzinošā pētījumā.

3.3.3. Informācija medijiem un tās atspoguļojums
2011.gadā arodbiedrība sagatavojusi un 66 plašsaziņas līdzekļiem (vidēji 5 medijiem
mēnesī) paudusi 97 viedokļus (vidēji 2 viedokļi nedēļā), kas publiskoti 346 publikācijās
(vidēji 1 publikācija darba dienā).
Paziņojumi plašsaziņas līdzekļiem:
• sagatavotas un izplatītas 19 preses relīzes (vidēji 1 relīze mēnesī).
• sniegti 69 komentāri un intervijas (vidēji 6 intervijas mēnesī).
• sagatavoti 9 raksti nacionālajiem un starptautiskajiem laikrakstiem.
Arodbiedrības atspoguļojums medijos:
• 3 ziņu aģentūrās 84 ziņas – LETA, BNS, Regnum;
• 24 laikrakstos 132 raksti – Izglītība un Kultūra, Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze,
Latvijas Avīze, Телеграф, Вести Сегодня un citos laikrakstos;
• 23 interneta medijos 51 raksts – Delfi.lv, TvNet.lv, Apollo.lv un citos portālos;
• 9 televīzijās 44 sižeti – LNT, LTV1, TV3, ПБK, TV5 un reģionālajās televīzijās;
• 7 radio stacijās 35 sižeti – Latvijas Radio, SWH, Radio Baltkom, Radio Skonto, u.c. radio.

3.3.4. Arodbiedrība sociālajos medijos
www.twitter.com/lizda_lv
Twitter ir sociālās tīklošanās vietne jeb mikroblogs, kurā 140 zīmju nelielos ziņojumos
(tvītos) informējam par aktualitātēm. LIZDA oficiālajā twitter profilā ievietojam
informāciju par dienas aktuālajām norisēm, arodbiedrības un tās līderu viedokļus, citātus,
saites uz jaunākajām ziņām, faktiem, pētījumiem un citiem noderīgiem resursiem.
2011.gadā LIZDA oficiālajā twitter profilā veikusi vairāk kā 900 tvītus, LIZDA profilam
pievienojušies 308 sekotāji, bet arodbiedrība seko 373 profiliem.
www.draugiem.lv/lizda
Arodbiedrība ir izveidojusi savu minilapu vienā no populārākajiem sociālajiem tīkliem
Latvijā, kurā reģistrēti 57% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Draugiem.lv arodbiedrības
minilapā ievietota LIZDA pamatinformācija un kontakti, kā arī dtweet aplikācija nodrošina
aktualitāšu pārpublicēšanu no arodbiedrības oficiālā twitter profila. 2011.gadā LIZDA
minilapai portālā draugiem.lv seko 19 portāla lietotāji un 4 arodbiedrības darbinieki.
www.vimeo.com/lizda
Izveidots arodbiedrības profils Vimeo video platformā, kurā ievieto sagatavotos LIZDA
video klipus. Profils izveidots, lai ikviens interesents varētu iepazīties ar arodbiedrības
video klipiem vienuviet. Arodbiedrība profilā līdz šim ievietojusi kopā 7 video klipus, no
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kuriem 5 pievienoti 2011.gadā – akcijas „Skolas diena” norises, video apsveikums Zinību
dienā, jauniešu pieredzes apmaiņa Anapā, konkursu uzvarētāju izlozes. Vidējais video
skatījumu skaits 2011.gadā pievienotajiem video klipiem ir 137 reizes.
http://ej.uz/LIZDA_picasa
Fotogrāfijas no arodbiedrības nozīmīgākajiem notikumiem un pasākumiem tiek ievietotas
LIZDA profilā Picasa foto platformā. 2011.gadā platformā izveidoti 25 foto albumi, kuros
atrodamas fotogrāfijas no semināriem, konferencēm, pieredzes apmaiņām, konkursiem
un citiem LIZDA pasākumiem. https://picasaweb.google.com/116886304256067186142
www.slideshare.net/arodbiedriba
2011.gadā arodbiedrība izveidojusi savu profilu Slide Share dokumentu platformā, kas
gada laikā papildināts ar 16 dokumentiem – pārsvarā prezentācijām no LIZDA
konferences „Pedagogu darba vide un izglītības kvalitāte”, kā arī informāciju par jauniešu
iesaisti arodbiedrībā un Atlaižu groza piedāvājumus.
Visos LIZDA profilos sociālajās tiešsaistes platformās ievietoto informāciju (viedokļus,
faktus, fotogrāfijas, video klipus) drīkst brīvi izmantot un pārpublicēt (nerediģējot pēc
būtības) nekomerciāliem nolūkiem, taču obligāti un skaidri norādot atsauci uz LIZDA.

3.3.5. Tematiskās diskusijas
Laikrakstā „Izglītība un Kultūra”
Arodbiedrība sadarbībā ar laikrakstu „Izglītība un Kultūra” 2011.gadā rīkojusi 9 tematiskās
diskusijas, kas atspoguļotas laikrakstā un mājas lapās (www.lizda.lv un www.izglitibakultura.lv). Kopīgas tematiskās diskusijas plānots rīkot arī turpmāk, ņemot vērā konkrētā
brīža aktualitātes un problēmas izglītībā, zinātnē. 2011.gadā diskusijās piedalījušies kopā
76 izglītības nozares eksperti, diskusijās aktualizējot sekojošus jautājumus:
• Administratīvie šķēršļi izglītības jomā Latvijā;
• Skolu reorganizācija finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” kontekstā;
• Pedagogu profesionālā pilnveide un darba kvalitāte;
• Latvijas skolu loma pašvaldību ilgtspējīgā attīstībā;
• Izglītības iestāžu akreditācija;
• Izglītība sešu gadu vecumā – par un pret;
• Skolēnu mācību sasniegumi – izglītības kvalitātes radītājs;
• Izglītības reformas – Roberta Ķīļa piedāvājums;
• Skolu reitingi.
Laikraksta „Diena” viesistabā
Arodbiedrības vadība un biroja speciālisti 2011.gadā piedalījušies 2 tematiskajās
diskusijās laikraksta „Diena” viesistabā – video tiešraidē portālā www.diena.lv.
Arodbiedrība iniciējusi vienu „Dienas” viesistabas diskusiju par strukturālajām reformām
izglītībā, bet otrā diskusijā, pēc laikraksta aicinājuma, runāts par arodbiedrību protestiem.

3.3.6. Avīze „Pietura”
2011.gadā izdoti arodbiedrības avīzes „Pietura” trīs numuri (pavasaris, rudens, ziema),
kas iepazīstina ar izglītības, zinātnes, arodbiedrības aktualitātēm un arodorganizāciju labo
darbu pieredzi, kā arī informē par arodbiedrības sniegtajām iespējām biedriem. Avīzes
veidošanā aicinām līdzdarboties ikvienu arodbiedrības biedru, iesūtot savus rakstus –
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2011.gadā no biedriem, pirmorganizācijām un dalīborganizācijām saņemti 27 raksti. Avīze
izdota A3 formātā, krāsainā drukā, 4 lappusēs, bet tirāža samazināta no 34000 eks. uz
14000 eks. 2011.gadā pēc padomes lēmuma izveidota arī avīzes redkolēģija 6 cilvēku
sastāvā, kas apstiprina avīzes saturisko salikumu un drukas maketus (http://ej.uz/Pietura).

3.3.7. Konkursi
Nacionālā mēroga konkursi biedriem
2011.gadā 78 biedri piedalījušies arodbiedrības nacionālā mērogā rīkotos 4 konkursos:
• Paroles meklēšanas konkurss arodorganizāciju kartē mājas lapā www.lizda.lv;
• Avīzes „Pietura” Nr. 4 krustvārdu mīklas konkurss par arodbiedrības pakalpojumiem;
• Arodbiedrības jauniešu plakātu konkurss „Mana skolas diena”;
• Arodbiedrības Ziemassvētku un Jaungada apsveikuma ideju konkurss.
Labākās arodorganizācijas 2011
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 2011.gadā pasniedza balvu „Labākā arodorganizācija
2011” 13 LIZDA padomes izvirzītām pirmorganizācijām, kas devušas nozīmīgu ieguldījumu
arodbiedrību kustības attīstībā un ir īpaši veiksmīgi darbojušās darbinieku sociālo,
ekonomisko, darba tiesību un darba drošības interešu aizstāvībā (http://ej.uz/org2011).
Labākās LIZDA arodorganizācijas balva 2011.gadā pasniegta:
• Saldus un Brocēnu novadu arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Ilzei Vītoliņai;
• Liepājas starpnovadu arodorganizācijas Medzes pirmsskolas izglītības iestādes
„Kastanītis” pirmorganizācijai un tās priekšsēdētājai Alisei Žižņevskai;
• Liepājas pilsētas arodorganizācijas Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepiņa”
pirmorganizācijai un tās priekšsēdētājai Aijai Gailītei;
• Liepājas Universitātes arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Ritai Ozolai;
• Dobeles starpnovadu arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Gaidai Reinšmitei;
• Jelgavas un Ozolnieku novada arodorganizācijas Svētes pamatskolas pirmorganizācijai
un tās priekšsēdētajai Vitai Kravalei;
• Rēzeknes un Viļānu novadu arodorganizācijas Tiskādu speciālās internātpamatskolas
pirmorganizācijai un tās priekšsēdētājam Valentīnam Semjonovam;
• Balvu starpnovadu arodorganizācijas Baltinavas vidusskolas pirmorganizācijai un tās
priekšsēdētājai Intai Ludboržai;
• Gulbenes novada arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Rasmai Vanagai;
• Valmieras starpnovadu arodorganizācijas Valmieras speciālās pirmskolas izglītības
iestādes pirmorganizācijai un tās priekšsēdētajai Mārai Lukasei;
• Rīgas pilsētas arodorganizācijas Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestādes „Abecītis”
pirmorganizācijai un tās priekšsēdētājai Līvijai Baļčūnei;
• Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas pirmorganizācijai un tās priekšsēdētājai Ingai Vanagai;
• Latvijas Universitātes arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Solveigai Skotelei.
Sadarbības partneris 2011
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pasniedza balvu „Sadarbības partneris 2011” 3 LIZDA
padomes izvirzītām organizācijām – darba devējiem, kas 2011.gadā visveiksmīgāk
sadarbojušies ar arodbiedrību un stiprinājuši sociālo dialogu (http://ej.uz/partneris2011).
Balva LIZDA sadarbības partneriem 2011.gadā pasniegta:
• Gulbenes novada Lizuma vidusskolai;
• Aizkraukles novada Izglītības pārvaldei;
• Rēzeknes novada pašvaldībai.
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3.3.8. E – ziņu lapa
2011.gadā arodbiedrība sagatavojusi un uz LIZDA pirmorganizāciju e-pastiem nosūtījusi
44 elektroniskās ziņu lapas, kurās apkopotas aktualitātes no mājas lapas www.lizda.lv un
plašsaziņas līdzekļiem. Aktualitātes vienā e – ziņu lapā apkopotas vidēji uz 30 lapām.

3.3.9. Mājas lapa www.lizda.lv
Google Analytics statistika liecina, ka 2011.gadā arodbiedrības mājas lapā www.lizda.lv
mēnesī vidēji 4 279 reizes viesojušies 1 955 unikālie apmeklētāji jeb 65 cilvēki vienā
dienā. Lielākais apmeklējumu skaits vienā dienā bija 584 reizes, bet mazākais – 15 reizes.
Viens apmeklētājs lapā pavadījis vidēji 4 minūtes, visbiežāk skatoties pirmo lapu un
sadaļas „Aktualitātes”, „Biedriem”. 45% no apmeklētājiem atvēruši un uzreiz aizvēruši
lapu, necaurlūkojot tās saturu (bounce rate). No visiem apmeklētājiem 36% tiešā veidā
atver www.lizda.lv, 48% nokļūst caur tiešsaistes meklētājiem, 16% no saitēm un
banneriem partneru mājas lapās.
2011.gadā mājas lapa atjaunota vidēji 2 reizes nedēļā. Sadaļā „Aktualitātes” publicēti
kopā 414 raksti jeb vidēji 34 raksti mēnesī. 2011.gadā 8 no 36 LIZDA dalīborganizācijām
jeb 22% iesaistījušās mājas lapas satura veidošanā, iesūtot kopā 23 rakstus.

3.3.10. Zinību diena un Pasaules Skolotāju diena
Zinību diena
Arodbiedrība 2011.gadā sagatavoja video apsveikumu Zinību dienā – 1.septembrī –
izglītības darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem (http://ej.uz/ZinibuDiena2011).
Video apsveikums pieejams mājas lapā www.lizda.lv, portālos Delfi.lv, Draugiem.lv,
Skolotajs.lv, NakotnesSkola.lv, LABS.lv un 8 reizes rādīts TV3 ēterā. Kopā video
apsveikumu portālos noskatījušies 829 interesenti, neskaitot TV3 izvietojumus.
Pasaules Skolotāju diena
Par godu Pasaules Skolotāju dienai arodbiedrība papildus tradicionālajiem apsveikumiem
(avīzē „Pietura”, e – pastos, mājas lapā) 2011.gadā īstenoja arī kampaņu „Skolas diena” –
plakātu konkurss, konference, akcija skolās (http://ej.uz/WTD2011).

3.3.11. Informatīvie materiāli
Arodbiedrība 2011.gadā biedriem sagatavojusi 20 informatīvos materiālus:
Nosaukums
1. Informatīvais materiāls „Infografikas: Pedagogi”
2. Informatīvais materiāls „Infografikas: Finansējums izglītībai un zinātnei”
3. Informatīvais materiāls „Infografikas: Baltijas valstu salīdzinājums”
4. Mape „Skolas diena”
5. Arodbiedrības biedra karte
6. Buklets „Arodbiedrības biedra iespēju ceļvedis”
7. Buklets par LIZDA (latviešu valodā)
8. Buklets par LIZDA (angļu valodā)
9. Līflets „Vasaras skola: Darba kārtība”
10. Līflets „Vasaras skola: Diskusijas”
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Līflets „Vasaras skola: Aktivitāšu norises vietas”
LIZDA sienas kalendāri
LIZDA vizītkartes DO priekšsēdētājiem (komplekti)
Buklets „Vai Tev ir savs lietusSARGS?”
Buklets „Jautājumi un atbildes par arodbiedrību”
Uzlīmes „Manas darba tiesības sargā arodbiedrība”
Uzlīmes „LIZDA logo / www.lizda.lv”
E-materiāls „LIZDA e-pasta lietotāja rokasgrāmata”
E-materiāls „LIZDA e-pasta servisu un pieteikšanās apraksts”
E-materiāls „Infografikas: Skolas dienas rezultāti”

200
690
26
2500*
350*
450*
6400

Un citi materiāli, tostarp, pārskata sadaļās 3.2.2., 3.3.4., 3.3.6., 3.3.8. minētie.
*Izstrādāti LBAS ESF projektu ietvaros un ar struktūrfondu līdzfinansējumu.

3.4. Starptautiskā sadarbība
Sadarbības līgumi
2011.gadā arodbiedrības vadība un biroja speciālisti piedalījušies vairākos starptautiskos
pasākumos un pieredzes apmaiņās, kā rezultātā noslēgtas 3 vienošanās par sadarbību ar
Lietuvas Augstskolu arodbiedrību asociāciju (LAMPSS), Ukrainas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrību, Kipras turku izglītības darbinieku arodbiedrību ( KTÖS), Krievijas
Federācijas Tautas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (ПРОНР). 2012.gadā
plānots slēgt vienošanās arī ar partneriem Baltkrievijā, Bulgārijā, Izraēlā un Azerbaidžānā.
Situācija kaimiņvalstīs
LIZDA vadības un biroja speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte Latvijas kaimiņvalstīs sniedza
iespēju gūt priekšstatu par izglītības finansēšanas modeļiem Lietuvā un Igaunijā, kā arī
arodbiedrību kolēģu stratēģijām un aktivitātēm. Informācija izmantota gan arodbiedrības
pasākumos, piemēram, tikšanās laikā ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju,
gan informatīvajos materiālos (infografikas konferencē, mājas lapā, avīzē „Pietura”, u.c.).
Nozares aktualitātes Pasaulē
2011.gadā LIZDA nodrošināja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku interešu
pārstāvniecību Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības sestajā pasaules kongresā
Keiptaunā, Dienvidāfrikā, kurā piedalījās vairāk kā 1800 delegāti – izglītības darbinieku
visietekmīgāko arodbiedrību vadītāji un nozares speciālisti, pārstāvot izglītības
darbiniekus no 154 pasaules valstīm (http://ej.uz/EI6kongress).
Dalība ETUCE pētījumā par pedagogu stresu darba vietā
Arodbiedrība 2011.gadā koordinēja 10 Latvijas izglītības iestāžu dalību Eiropas Izglītības
darbinieku arodbiedrības (ETUCE) pasūtītā un Freiburgas universitātes pētnieciskā centra
veiktā salīdzinošā pētījumā „Stress un tā radīto psihosociālo faktoru ietekme uz
pedagogiem”. Pētījumā piedalījās vairāk kā 500 skolas no 30 valstīm. Pētījumā secināts, ka
skolotājiem, salīdzinājumā ar citām profesijām, ir pats augstākais ar darbu saistītais stresa
līmenis, kas aizvien vairāk ietekmē skolotāju veselību un labsajūtu. Turklāt stresa līmenis
darba vietā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolās ir viens no visaugstākajiem visā Eiropā.
Pētījuma rezultātus ETUCE prezentēja starptautiskā konferencē Berlīnē, kurā ar ziņojumu
par pedagogu stresa problēmām Latvijā piedalījās arī LIZDA biroja speciālistes.
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3.5. Darbības uzlabošana
3.5.1. Pētījums „LIZDA biedra profils”
2011.gadā arodbiedrība iekšējai lietošanai izstrādājusi pētījumu „LIZDA biedra profils”, kas
ļāvis uzlabot arodbiedrības darbības efektivitāti, sniegtos pakalpojumus biedriem un
pilnveidot iekšējo, ārējo komunikāciju – gan veidojot avīzi „Pietura”, gan attīstot
arodbiedrības mājas lapu, gan uzlabojot sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem arodbiedrības
viedokļa atspoguļošanā. Pētījums veikts pēc arodbiedrības biedru 2011.gada februāra –
marta elektroniskās aptaujas rezultātiem.

3.5.2. Kapacitātes stiprināšana
Mācību semināri
2011.gadā ar LBAS ESF projektu atbalstu padomes locekļiem rīkoti 4 arodbiedrības
kapacitātes stiprināšanas semināri:
• Arodbiedrību līdzdalība izglītības nozares darbības nodrošināšanā;
• Arodbiedrību iesaiste sociālekonomisko jautājumu risināšanā nozaru līmenī;
• Mehānisms sociālo partneru iesaistei rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā;
• Divpusēja un trīspusējā sociālā dialoga attīstība visos līmeņos.
2011.gadā ar LBAS ESF projektu atbalstu rīkoti arī 5 arodbiedrības kapacitātes
stiprināšanas semināri pārstāvjiem no LIZDA reģionālajām dalīborganizācijām:
• Rīgas pilsēta;
• Pierīgas novadi;
• Valmieras starpnovads;
• Rēzeknes pilsēta;
• Rēzeknes un Viļānu novadi.
Stratēģiskā plānošana
2011.gada janvārī Siguldā arodbiedrības padome diskutēja par arodbiedrības stratēģiju un
taktiku 2011.gadā, realizējot LIZDA V kongresa lēmumu un rezolūciju. Seminārā tika
noteikti uzdevumi 2011.gadam, kas iekļauti arodbiedrības darba plānā. Seminārā
dalībnieki rosināja diskusijas, kurās kopīgi identificēja nozarē risināmās problēmas.
LIZDA vasaras skola 2011
2011.gada augustā arodbiedrība 160 aktīvākajiem Kurzemes pedagogiem rīkoja vienas
dienas vasaras skolu, kuras virsuzdevums bija iedvesmot, motivēt, veicināt pieredzes
apmaiņu un ciešāku saikni starp arodorganizāciju līderiem. Arodbiedrības vasaras
skolā biedri piedalījās 10 dažādās diskusijās un līdzdarbojās arī 46 radošajās un fiziskajās
nodarbībās (http://ej.uz/VasarasSkola2011).
Atzinības
2011.gadā arodbiedrības pārstāvji saņēmuši 2 atzinības par profesionālo ieguldījumu:
• arodbiedrības speciāliste vispārējās izglītības jautājumos Baiba Bašķere saņēmusi
Izglītības un zinātnes ministrijas atzinību par profesionālu darbu un nesavtīgu ieguldījumu
Latvijas pedagogu profesijas goda atjaunotnei (http://ej.uz/AtzinibaBaibai);
• arodbiedrības priekšsēdētājas vietnieks Jānis Krastiņš saņēmis Saeimas atzinību par
sociālā dialoga stiprināšanu un veiksmīgu sadarbību ar Saeimas frakcijām un komisijām
(http://ej.uz/AtzinibaJanim).
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LIZDA vadības un biroja kontakti
Adrese:

Bruņinieku iela 29/31, 5.stāvs,
Rīga, LV-1001, Latvija

Tālrunis:
Medijiem:
Fakss:

672 702 73
220 17 920
670 35 957

E-pasts:
Mājas lapa:

lizda@lizda.lv
www.lizda.lv

Amats

LIZDA sociālajos tīklos:
www.twitter.com/lizda_lv
www.draugiem.lv/lizda
http://ej.uz/LIZDA_picasa
www.vimeo.com/lizda
www.slideshare.net/arodbiedriba

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

LIZDA vadība
Priekšsēdētāja
Priekšsēdētājas
vietnieks
LIZDA biroja darbinieki

Ingrīda Mikiško

672 70 273

ingrida.mikisko@lizda.lv

Jānis Krastiņš

670 35 948

janis.krastins@lizda.lv

Kancelejas vadītāja

Zinaida Cirmane

Sabiedrisko attiecību
speciālists

Edgars Grigorjevs

Finanšu daļas vadītāja

Renarta Rauzenberga

Juriskonsulte

Brigita Fricsone

Speciāliste vispārējās
izglītības jautājumos
Speciāliste augstākās
izglītības un zinātnes
jautājumos
Referente sociāli
ekonomiskajos
jautājumos
Referente iekšējā
darba jautājumos

Baiba Bašķere

670 35 956
278 97 707
220 17 920
297 15 791
670 35 953
2789 77 05
670 35 949
2789 77 01
670 35 951
2789 77 02

zinaida.cirmane@lizda.lv
edgars.grigorjevs@lizda.lv
renarta.rauzenberga@lizda.lv
brigita.fricsone@lizda.lv
baiba.baskere@lizda.lv

Ilze Trapenciere

670 35 954
2789 77 04

ilze.trapenciere@lizda.lv

Rasma Stabiņa

670 35 952
2789 77 03

rasma.stabina@lizda.lv

Elvīra Liepiņa

670 35 955
2789 77 06

elvira.liepina@lizda.lv

LIZDA biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonds (LIZDA fonds)
Speciāliste fonda un
arodbiedrības darba
jautājumos
Nelaimes gadījumu
fonda sekretāre

Irina Kostecka

670 35 969
2789 77 08

irina.kostecka@lizda.lv

Olga Fiļipova

670 35 969
2789 78 03

fonds@lizda.lv
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Arodbiedrības vadība un biroja darbinieki 18.08.2011. LIZDA vasaras skolā Kurzemē

Arodbiedrības biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonda (LIZDA fonda) darbinieces

Šis pārskats ir informatīvs materiāls arodbiedrības biedriem,
kuru drīkst brīvi kopēt un pārpublicēt nekomerciāliem nolūkiem,
skaidri norādot atsauci uz LIZDA (www.lizda.lv).
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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