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SVEICAM PASAULES      SKOLOTĀJU DIENĀ!

Inga Paegle, 
Valmieras 
Pārgaujas 
sākumskolas 
skolotāja:
«Uzsākot 
jauno mācību 
gadu jaunā 

darbavietā – skolā –, jaunā kolektīvā, apņemos 
nebaidīties no pārmaiņām un katru dienu sākt 
ar smaidu! :) Lai bērni, ieejot klasē, saņemtu šo 
pozitīvo enerģiju un dalītos ar to!
Apņemos domāt arī par sevi, lai nepārdegtu, 
neapsīktu spēki un entuziasms. Ja būsi pozitīvi 
noskaņots, arī citi gūs šo pārliecību, vēlēsies kaut 
ko mainīt un uzlabot. Vairosies labais un skaistais 
mums apkārt.

Pārmaiņām jāsākas ar sevi, jāveicina labais sevī, tad 
arī sabiedrībā cilvēki būs laimīgi, pārliecināti par sevi 
un saviem spēkiem. Tāda ir mana apņemšanās šim 
mācību gadam. Novēlu to katram skolotājam, kā arī 
veiksmīgu mācību gadu!»

Lāsma 
Merca, 
Iecavas PII 
«Cālītis» 
mūzikas 
skolotāja un 
LIZDA Jauno 
pedagogu 

padomes priekšsēdētājas vietniece:
«Jaunais mācību gads sācies ar patīkamu 
satraukumu, jo galvā ir daudz domu un jaunu 

ideju, kā pārsteigt mazos dziedātājus. Atvaļinājuma 
laikā izdevies uzkrāt daudz spēka un laimes, lai 
pie bērniem ietu ar smaidu un sirsnību. Bērnu, 
kuru mācu, vēlos redzēt kā bērnu, kurš mācās. 
Tad arī man kā skolotājai, kura māca, būs lielāka 
vēlme sniegt savu atbalstu. Mana apņemšanās 
ir turpināt iesākto ar jaunu sparu, celt sava darba 
kvalitāti, kā arī īstenot savas jauniegūtās zināšanas 
no maģistra studijām. Sniegt bērniem jaunas 
zināšanas, nezūdošu prieku, cieņu pret mūziku ir 
manas dzīves aicinājums, un ar katru jaunu mācību 
gadu šis uzdevums nemainās, tikai ar radošām un 
inovatīvām idejām papildinās. Skolotājam ir svarīgi 
visu mācību gadu saglabāt savu profesionalitāti 
un mīlestību pret savu darbu, tāpēc novēlu sev un 
pārējiem kolēģiem daudz enerģijas, izturību un 
veiksmi jaunajā mācību gadā!»  

Mīļie skolotāji, 
no sirds sveicu 
jūs Pasaules 
skolotāju dienā!

Tāpat kā ikviens no mums, arī es esmu bijis 
skolnieks. Ļoti labi atceros savas bioloģijas 
un ķīmijas skolotājas, kuras pamatskolā sniedza 
būtisku ievirzi manai turpmākajai intelektuālajai attīstībai. Jūs, skolotāji, 
devāt patstāvību un darba tikumu, ko mums līdzās audzināšanai ģimenē 
varat iemācīt tieši Jūs.
Mūsu skolotāji ir mūsu ceļveži un padomdevēji – sākot no mazotnes līdz 
pat augstskolas absolvēšanai, bet jo sevišķi skolā, kad tiek ielikti vērtību 
un zināšanu pamati visai tālākajai dzīvei. Jūs esat tie, no kuru darba un 
aizrautības ir atkarīgas mūsu bērnu un jauniešu gaišo prātu iespējas atraisīt 
talantus, iemācīties kritiski domāt, analizēt un izveidoties par personībām, 
kuras sniegtu nozīmīgu devumu Latvijas valsts un sabiedrības labā.
Latvijas bagātība ir izglītoti cilvēki, tāpēc ir svarīgi veidot kvalitatīvu izglī-
tības sistēmu. Ir daudz jomu, kurās darbs jau notiek. Tomēr ir ļoti svarīgi 
vienoties par konkrētiem uzlabojumiem pedagogu darbā un nodrošināt 
mūsdienīgu izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi, lai mācību saturs at-
bilstu sabiedrībā un darba tirgū nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. 
Cienījamie skolotāji! Jaunajā mācību gadā es Jums visiem vēlu neizsīkstošu 
enerģiju, spēku un izturību, ar vislielāko atbildību audzinot savus skolēnus!
Sekmīgu jauno mācību gadu!

Raimonds Vējonis, Valsts prezidents

GodājaMie skolotāji!

Izglītota un zinoša sabiedrība Latvijai ir 
ilgtermiņa ieguvums, tas ir mūsu nākotnes 
pamats, atslēga uz mūsu valsts labklājību 
un izaugsmi. 
Skolotāji, Jūsu ieguldītais darbs ir neatsverams 
un nenovērtējams! Jūs ik dienu sniedzat zināšanas, 
savu dzīves pieredzi un padomus jauniešiem, veidojot viņus par gudrām, 
spēcīgām un radošām personībām. Jūs esat līdzās gan pirmklasnie-
kiem, kuri ar lielu uztraukumu un neziņu sper pirmos soļus skolā, gan 
absolventiem, kuri mērķtiecīgi virzās pretī saviem sapņiem un izvēlētajai 
profesijai. Skolā gūtās zināšanas ļaus viņiem sasniegt iecerēto un veidot 
Latvijas nākotni. Jūs, skolotāji, vienmēr būsiet tie, uz kuriem paļausies un 
no kuriem tiks gaidīts atbalsts un palīdzība. 
Savukārt valdības atbildība ir strādāt pie izglītības reformām, tādējādi 
uzlabojot un pilnveidojot izglītības sistēmu. Kvalitatīva izglītība Latvijas 
attīstībai ir ārkārtīgi nozīmīga, tāpēc svarīgi ir dzirdēt Jūsu viedokļus. Tikai 
kopā mēs varam strādāt pie pārmaiņām. Būtiskākais ir skaidri mērķi un 
droša pārliecība par to, ko vēlamies sasniegt un cik pārdomāti izmantojam 
savas iespējas. 
Sveicu Latvijas pedagogus Pasaules skolotāju dienā. Turpmākajā darbā 
novēlu nerimstošu degsmi un iedvesmu jaunu ideju un mērķu realizēšanā. 
Lai ikdienas darbs sniedz Jums gandarījumu! 

Laimdota Straujuma, Ministru prezidente 

cienījaMie latvijas 
PedaGoGi, kolēģi!

Sagaidot Pasaules skolotāju dienu, vēlos 
pateikt paldies ikvienam, kas ar savām 
zināšanām, pieredzi, aizrautību, radošām 
idejām dalās ar Latvijas skolēniem, sniedzot 
ieguldījumu viņu izaugsmē un līdz ar to – mūsu 
valsts nākotnē. 
Labs skolotājs ir atslēga uz kvalitatīvu izglītību!  Labs skolotājs ir 
pārliecināts, ka ikviens viņa skolēns var sasniegt augstus mērķus, un 
zina, kas viņam kā profesionālim jādara, lai ikvienu skolēnu atbalstītu. 
Atbalsts skolēnam ietver arī profesionālu sadarbību ar citiem kolēģiem 
un profesionāļiem no dažādām jomām, atvērtību jaunām iespējām, ko 
piedāvā mūsdienu daudzveidīgā pasaule. 
Lai izdodas izlīdzsvarot prasīgumu un iejūtību, mērķtiecību un 
iedziļināšanos, cieņu pret citiem un cieņu pret sevi. Novēlu savlaicīgi 
parūpēties par savu emocionālo un fizisko labsajūtu, lai varētu sniegt tik 
nepieciešamo atbalstu skolēniem!

Mārīte Seile, Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre

Godātā latvijas 
skolotāju saiMe!

Pēc ANO Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācijas (UNESCO) aicinājuma kopš 
1994. gada ik gadu 5. oktobrī tiek atzīmēta 
Pasaules skolotāju diena, lai sveiktu skolotājus 
un izceltu viņu nozīmīgo lomu kvalitatīvas 
izglītības nodrošināšanā, lai pateiktos pedagogiem par ieguldīto darbu 
katra apmācāmā individuālajā un visas sabiedrības kopīgajā attīstībā. Pie 
mums, Latvijā, tradīcija oktobra pirmajā svētdienā publiski pateikt paldies 
tiem cilvēkiem, kuri izvēlējušies cildeno skolotāja profesiju, ir ar krietni 
senāku vēsturi.
Šī ir diena, kurā līdz ar krāšņajiem skolotājiem pasniegtajiem ziedu 
pušķiem arī apzināmies, cik daudz vēl esam viņiem parādā – ne tikai 
izmērāmu vērtību, bet arī atbalsta un cieņas ziņā. Ar nožēlu jāatzīst, ka 
jūtamu uzlabojumu no sabiedrības kopumā un arī no tās priekšstāvjiem 
politiskajā vidē joprojām nav izdevies panākt. Par maz ir teikt skolotājiem 
lielo paldies Skolotāju dienā, izlaidumu reizēs, Zinību dienā un vēl dažas 
reizes gada ritumā. 
Jūs, Skolotāji, ar savu darbu un ar savu izvēli veltīt savu dzīvi citu cilvēku 
vērtību sistēmas veidošanai esat pelnījuši ievērojami pamanāmāku 
sabiedrības novērtējumu. Šī brīža sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā 
Jūsu loma Latvijas sabiedrības stiprināšanā, balstoties uz Satversmē 
nostiprinātajām pamatvērtībām, ir kļuvusi būtiski nozīmīgāka. Lūdzu arī 
Jūs pašus to apzināties!
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā sveicu Jūs svētku 
dienā un noliecu galvu Jūsu priekšā par to, ka joprojām esat saglabājuši 
uzticību izvēlētajai cildenajai Skolotāja profesijai!

Jānis Vucāns, 12. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
priekšsēdētājs, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas loceklis

Motivēts skolotājs ir ilgtspējīgas 
sabiedrības paMats

Prieks par savu darbu, iespējas pilnveidoties, draudzīgs kolektīvs, labvēlīgi darba apstākļi, 
sabiedrības novērtējums, adekvāts atalgojums, pieredzes apmaiņa, atbalsts darba vietā un 
drošības izjūta – šie un vēl daudzi citi faktori ietekmē skolotāju spēju pilnībā izmantot savu 
radošo potenciālu, lai ikdienā strādātu ar prieku, entuziasmu un nezūdošu motivāciju. 

Šogad Pasaules skolotāju dienā (World Teachers’ Day), kuru visā pasaulē atzīmē 5. oktobrī, 
Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība izvirzījusi tēmu par kvalificēta, zinoša un motivēta 
skolotāja nozīmību ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā. 

Šīs tēmas ietvaros LIZDA šogad īsteno dažādas aktivitātes, lai padziļinātu izpratni par skolotāju 
motivāciju Latvijā, kā arī lai veicinātu skolotāja profesijas nozīmību sabiedrībā: 
• 28.08. – 18.09. – pedagogu, administrācijas, deputātu aptauja par pedagogu motivāciju;
• 01.09. – 25.09. – konkurss skolēniem un studentiem «Ko man iemācīja Skolotājs?»;
• 21.09. – 25.09. – deputātu «Skolas dienas» vizītes izglītības iestādēs visā Latvijā;
• 14.09. – konkurss darba devējiem «Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015»;
• 05.10. – 09.10. – reģionālās izglītības darbinieku diskusijas «Parunāsim atklāti?».
Seko līdzi LIZDA aktivitātēm un to rezultātiem www.ej.uz/PasaulesSkolotajuDiena!

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 
un Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība (Education 

International) sveic Jūs Pasaules skolotāju dienā.  
Vēlam ik dienas gūt gandarījumu par savu darbu, vairot gaišo 

un labo, neaizmirstot par sevi!

IedvesmojIes no jaunā!

SĒJIET MĪLESTĪBU!
Veltījums skolotājiem
Sējiet mīlestību –
Lai zaļo tā,
Lai spulgo vainagā,
Lai atviz katrā skatā.
Sējiet!
Ar sirsnību lejiet
Ik dienas, kad dārzā ejat.
Dedziet smaidu
Kā saulstaru sejā.
Ziniet, to gaida!
Dusmas izkaisiet vējā,
Laidiet tās puteņu dejā,
Rociet dziļdziļi zemē.
Nestādiet rozes,
Sējiet mīlestību!
Avota ūdeni nesiet,
Sirsnību sniedziet.
Brīdī, kad slāpst –
Vienkārši līdzās esiet.               
/Līvija Liepdruviete/
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Inga Vanaga atzīst, ka darbs 
šajā amatā ir liels izaicinājums, 
no pieredzes lēmējvarā un 
izpildvarā saprotot, cik daudz 

ir gadiem neatrisinātu jautājumu. 
Arodbiedrību viņa redz kā spēcīgu 
organizāciju, kurai, protams, 
nepieciešams pilnveidoties, bet 
iestrādes ir ļoti labas. LIZDA ir 
daudz paveiktu darbu, kas parāda 
tās spēku, – balss ir pietiekami 
skaļa, lai pārstāvētu 30 tūkstošu 
biedru intereses.
E.Grigorjevs stāsta, ka ievēlēšana 
priekšsēdētāja vietnieka amatā 
ir uzticības kredīts – kolēģu 

novērtējums par piecu gadu darbu 
LIZDA sabiedrisko attiecību 
speciālista amatā, uzlabojot 
arodbiedrības iekšējo un ārējo 
komunikāciju: «Domāju, ka kolēģi 
saskatīja manas spējas darboties arī 
menedžmentā, pilnveidojot iekšējo 
darbību. Man, tāpat kā Ingai, tas ir 
izaicinājums, jo mēs abi gan gados, 
gan amatos esam jauni. Ir jāturpina 
pierādīt sevi ar darbiem biedru 
interešu aizstāvībā, izcīnot labāku 
rītdienu.»
Pirmās 100 dienas LIZDA jaunajai 
vadībai bijušas ļoti aktīvas – 
aizvadītas apmēram 20 dažādas 

tikšanās ar Ministru prezidenti, 
Valsts prezidentu, izpildvaru, 
lēmējvaru, ar Pašvaldību savienību, 
Rektoru padomi, Latvijas Izglītības 
vadītāju asociāciju. Vismaz reizi 
nedēļā būts Izglītības un zinātnes 
ministrijā (IZM), risinot dažādus 
jautājumus. 100 dienās ir sniegti 
14 atzinumi par dažādiem 
likumprojektiem un Ministru 
kabineta noteikumiem. LIZDA 
organizējusi arī informatīvu 
semināru augstskolām un 
koledžām, kopā pulcējot 14 
izglītības iestādes, lai informētu par 
aktualitātēm augstākajā izglītībā 

23. maijā LIZDA VI kongress ievēlēja jaunu vadību – priekšsēdētāju Ingu 
Vanagu un priekšsēdētājas vietnieku Edgaru Grigorjevu. Abiem šajā 
atbildīgajā darbā aizritējušas jau vairāk nekā pirmās «saudzējamās» 100 
dienas, kas bijušas spraigas un darba piesātinātas.

Teksts Sanita Birkenfelde  |  Foto dita kalniņa

un stiprinātu sadarbību. «Top» 
jautājums joprojām ir jaunais 
atalgojuma modelis, kas skar 
visus izglītības līmeņus – sākot no 
pirmsskolas un beidzot ar augstāko 
izglītību. Pašreizējais LIZDA 
uzstādījums ir par visām izglītības 
pakāpēm runāt vienlīdzīgā apmērā. 
Sarunājoties ar vecāku 
organizācijām, darba devēju 
organizācijām un citiem sadarbības 
partneriem, LIZDA vadība jutusi: 
arodbiedrībai ir «piekarināta 
birka», ka tā runā tikai un vienīgi 
par naudu. LIZDA cenšas gan ar 
vārdiem, gan darbiem šo stereotipu 
lauzt, norādot, ka tā iestājas arī 
par kvalitātes jautājumiem – gan 
par tiem, kas attiecas uz biedru 
interesēm, gan par tiem, kas 
attiecas uz izglītības un zinātnes 
jomu kopumā.
«Mēs esam gatavi strādāt arī 
pie kvalitātes jautājumiem. IZM 
esam norādījuši, ka jāsāk darbs 
pie pedagogu kvalitātes pakāpju 
pārskatīšanas, tās jāpiešķir pēc 
citiem principiem vai jādiskutē par 
atteikšanos no tām, kā arī jāievieš 
cita motivācijas programma, 
piemēram, jānodod direktoru 
rīcībā 10 procentu finansējums 
motivācijas piemaksām, kopā ar 
arodorganizācijām izstrādājot 
sadales kritērijus un kārtību. 
LIZDA ir gatava strādāt 
pie kvalitātes monitoringa 
un pedagogu motivācijas 
programmām,» saka I.Vanaga.  
Šobrīd LIZDA ir aktualizējusi arī 
«sociālā spilvena» nepieciešamību 
tiem pedagogiem, kuri, iespējams, 
zaudēs darbu līdz ar skolu tīkla 
sakārtošanu. Šajā jautājumā vēl ir 
jātiekas ar Labklājības ministriju, 
IZM un Ekonomikas ministriju, 
jo jāsaprot, kā tiks iezīmēti 
Eiropas Savienības fonda līdzekļi 
pārkvalifikācijai. Kā tas, kurš ir 
zaudējis darbu, pēc iespējas ātrāk 
iekļausies atpakaļ darba tirgū. 
Latvija ne tikai nevar atļauties 

nodrošināt diviem skolēniem 
vidusskolas klasēs privātskolotājus 
par nodokļu maksātāju naudu, bet 
nevar arī kā valsts atļauties zaudēt 
profesionāļus.
Kā viena no LIZDA vadības 
prioritātēm ir iezīmējusies 
saiknes stiprināšana ar «ierindas» 
biedriem. Padomē diskutēts par 
LIZDA ekspertu darba grupu 
izveidi – par katru nozares 
jomu deleģētiem reģionālajiem 
ekspertiem. Ekspertu darba grupas 
būtu kā «ātrā reaģēšanas vienība» 
arodbiedrībā, kura «šodien» 
uzzina un «rīt» dodas palīgā 
ar valsts amatpersonām runāt 
par aktualitātēm un problēmu 

risinājumu. «Vairāk domāsim 
arī par dalīborganizāciju līderu 
motivāciju un sakām visiem 
paldies par līdz šim godprātīgi un 
pašaizliedzīgi paveikto darbu,» tā 
viņa.
LIZDA vadība atzīst, ka ir 
jāpiestrādā, lai dotu ziņu sektorā 
strādājošajiem – jo arodbiedrībā 
būs vairāk biedru, jo tā būs 
stiprāka un vairāk varēs aizstāvēt 
darbiniekus. Viens piemērs: valsts 
ģimnāzijas jaunajā atalgojuma 
modelī var justies «apdalītas», jo 
IZM piedāvātajā versijā netiek 
piedāvāta 10 procentu piemaksa, 
kā ir šobrīd. LIZDA ir apvienotas 
valsts ģimnāzijas, bet tās nebūt nav 

visas. Te būtu vietā aicinājums arī 
pārējām valsts ģimnāzijām noticēt 
kopības idejai un pievienoties 
LIZDA, jo tad arodbiedrībai būtu 
lielāks spēks.
Kad arodbiedrība panāca algu 
palielinājumu, daudzi lielo skolu 
skolotāji no tās izstājās, jo viens 
procents biedru naudas likās 
par daudz. Bet šodien jaunais 
darba samaksas modelis paredz 
atņemt darba samaksu lielo skolu 
skolotājiem un atdot mazo skolu 
skolotājiem. Protams, LIZDA 
iestāsies arī par lielo skolu 
skolotājiem, kas ir arodbiedrības 
biedri, bet tas nav koleģiāli – ka 
vieni cīnās par kādu labumu, bet 
iegūst visi.
I.Vanaga min, ka redz lielu 
arodbiedrības lomu, lai valstī tiktu 
pārtraukts tiesiskais nihilisms – ka 
netiek ievēroti spēkā esošie likumi 
un Ministru kabineta noteikumi. 
Jaunā vadība vēlas panākt izdienas 
pensijas pedagogiem un nākotnē 
labprāt redzētu, ka pedagogu 
profesionālās pilnveides jautājumi 
būtu deleģēti arodbiedrībai.
Šobrīd LIZDA par vissvarīgāko 
uzskata turpināt darbu sociālā 
dialoga ceļā. I.Vanaga: «Uzskatu, ka 
vispirms ir jāizmanto visas iespējas, 
lai konstruktīvā, mierīgā sadarbībā 
risinātu problēmjautājumus. Līdz 
šim esam darījuši visu iespējamo. 
Ar Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības un Finanšu ministrijas 
atbalstu panācām, ka ir izveidota 
darba grupa Laimdotas Straujumas 
vadībā, kurai jāpabeidz darbs pie 
pedagogu darba samaksas modeļa. 
Ja šajā grupā neizdosies atrisināt 
LIZDA izceltos problēmjautājumus, 
tad domāsim par protesta akcijām, 
jo tad ir skaidrs, ka citādu valodu 
neviens nesaprot.»
Pēdējos gados LIZDA ir 
izmēģinājusi daudzveidīgas 
protesta akcijas – vēstuļu 
kampaņas, ielu gājienus, piketus. 
LIZDA protestu dēļ par 15 

Jaunā lizda 
vadība vēlas 
panākt 
izdienas 
pensiJas 
pedagogiem 
un nākotnē 
labprāt 
uzņemtos 
pedagogu 
profesionālās 
pilnveides 
JautāJumus.

EDgArS UN INgA: SVArīgĀKAIS 
Ir KOPībAS ATbALSTS

5
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procentiem tika paaugstināta 
pedagogu darba samaksas 
minimālā likme. Lielā mērā 
pateicoties šiem protestiem, arī 
tika uzsāktas sarunas par jauno 
atalgojuma modeli. Protestu 
plakātos izskanēja, ka jāapmaksā 
visi pienākumi, ko paveic izglītības 
un zinātnes darbinieki. IZM 
veica savu pētījumu, lai gan 
arodbiedrībai tāds jau bija, par 
neapmaksātām darba stundām, 
par 340 eiro, kas katru mēnesi 
«aiziet garām» skolotāja makam. 
Arodbiedrība lūkos, kā lēmējvara 
un izpildvara tur savus solījumus, 
jo LIZDA ir vienošanās ar visām 
politiskajām partijām, kas ievēlētas 
parlamentā. LIZDA prasīs atbildību 
par solījumiem un skrupulozi 
sekos līdzi, kas notiks ar budžetu. 

LIZDA aicina biedrus sekot līdzi 
ne tikai Saeimas, bet arī pašvaldību 
vēlēšanās solītajam: kas ir solīts un 
kas – izdarīts.
«Ja pats neko nedarīsi un sēdēsi, 
rokas klēpī salicis, tad nekas 
nemainīsies. Mēs LIZDA birojā 
esam jauna komanda, arī valdē 
un padomē ir jauni cilvēki – esam 
atvērti un gatavi strādāt atrotītām 
piedurknēm. Visu ir iespējams 
atrisināt, bet ir vajadzīgs atbalsts – 
lai mēs esam vairāk, lai mēs esam 
kopā. Ar savu piederību LIZDA 
mēs kļūsim spēcīgāki, un mums būs 
iespēja vieglāk īstenot mūsu kopīgās 
ieceres,» tā I.Vanaga.
Savukārt E.Grigorjevs papildina: 
«Mēs, LIZDA vadība, esam 
iecerējuši katru nedēļu vienu dienu 
izbraukt uz mūsu pirmorganizācijām 

– konkrētām izglītības iestādēm 
un zinātnes institūcijām, lai tiktos 
ar cilvēkiem. Personiska saruna 
var palīdzēt abām pusēm. Taču 
arī izglītības darbiniekam ir kaut 
kas jāizdara. Pirmkārt, jākļūst par 
biedru. Otrkārt, mazliet jāmaina 
domāšana – jādomā nevis par to, 
ko arodbiedrība man dos, bet ko 
biedrs dos arodbiedrībai. Esi aktīvs, 
ej uz savu arodorganizāciju skolā 
vai reģiona arodbiedrību, brauc vai 
zvani nacionālajam birojam Rīgā, 
jo katrs jauns redzējums, jauns 
viedoklis caur konkrētu piemēru 
paplašina arī argumentācijas 
iespējas, cīnoties par kopējo 
labumu!»  

LIZDA birojs no sirds sveic visus 
pedagogus Pasaules skolotāju dienā!

V aldības vadītāja 
norādīja, ka pedagogu 
darba samaksas 
modelim nākamā 

gada budžetā līdzīgi kā šogad 
tiks rezervēts finansējums 
no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem, bet precīzus 
aprēķinus vēl veiks Finanšu 
ministrija.

Taču LIZDA uzsver, ka modeļa 
pilnveidei un ieviešanai ir jāpiešķir 
konkrēts finansējums nākamā 
gada budžetā, nevis jāatrunājas 
ar līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem, jo izglītības nozare ir 
valsts prioritāte numur trīs un darba 
samaksa nav neparedzami izdevumi, 
turklāt izglītības darbinieki vēlas 
skaidrību, ko valsts amatpersonas 

iepriekš solījušas jau maijā.
Savukārt izglītības un zinātnes 
ministre Mārīte Seile norādīja, 
ka pedagogu atalgojuma jaunais 
modelis ir kompromisa variants 
un šogad izglītība valdībā traktēta 
kā ļoti pieticīga prioritāte, jo pie 
naudas sadales šī prioritāte nez 
kāpēc transformējusies.
Paralēli LIZDA nosūtījusi Saeimas 

VALSTS fINANSēJUMS IzgLīTībAI – 
ļOTI PIETICīgA PrIOrITĀTE UN 
NEPArEDzēTS gADīJUMS
Pēc Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadības 
ierosinājuma Ministru prezidente Laimdota Straujuma ar valdošās koalīcijas 
svētību Zinību dienā nolēma veidot darba grupu, lai pārņemtu pedagogu 
darba samaksas jaunā modeļa precizēšanu un iespējami mēneša laikā 
vienotos par nepieciešamo papildu finansējumu. Premjeres darba grupā 
LIZDA atkārtoti argumentēs priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) izstrādātā modeļa uzlabošanai un pedagogu algu paaugstināšanas 
grafikam, kas noteikts Izglītības likuma 53. panta 2. daļā.

LIZDA izstrādātie neatliekamie pasākumi pedagogu darba samaksas jaunā modeļa uzlabošanai

1. Lai skolotājiem, kam darba algas pamatlikme šobrīd ir virs 450 eiro, jaunajā modelī nesamazinātos atalgojums, lai veicinātu jauno pedagogu interesi darbam, 
izglītības kvalitāti, ir jāpaaugstina skolotāju amata alga par amata vienību līdz IZM sākotnēji piedāvātajam līmenim:

2. Lai nodrošinātu skolotājam pilnu darba slodzi, jāsamazina procenti, kas paredzēti mācību stundu vadīšanai un sagatavošanai (<77%), un jāpalielina procenti, kas 
plānoti darbam ar izglītojamajiem individuāli un grupās pēc mācību stundām (<22%). Lai apmaksātu papildu veicamos pienākumus, ir jāpalielina stundu skaits 
atbalsta pasākumiem no 1 līdz 10 h (klases audzinātājam – līdz 6 h, citiem pasākumiem mācību procesa atbalstam – līdz 4 h). Lai apmaksātu pedagogu darbu, 
tostarp skolēnu starpbrīžos, jāpalielina laiks – koeficienti mācību procesa blokā, kas plānoti darbu labošanai un stundu gatavošanai:

3. Jāpaaugstina pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes augstskolās un koledžās, lai ievērotu augstākās izglītības iestādēs strādājošo un skolotāju 
atalgojuma samērību (piemēram, IZM piedāvā vispārējās izglītības skolotājam 760 eiro, bet augstskolas lektoram – 602 eiro):

4. Lai nesamazinātu skolotājiem amata algu (jo daudzas mazās izglītības iestādes atradīsies 1. vai 2. grupā), diferencei jābūt mazākai – jānosaka vidējais izglītojamo 
skaits klasē 1. grupā IZM sākotnēji plānotais – mazāks par 10 skolēniem:

5. Pētījums apliecina, ka skolēnu vidējie sasniegumi ģimnāzijās ir augstāki nekā vidusskolās, tādēļ jaunajā modelī, tāpat kā profesionālās izglītības kompetenču 
centriem (PIKC), ir jāparedz valsts ģimnāzijās strādājošajiem skolotājiem piemaksa +10% apmērā no amata algas.

Vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs – 01.09.2016. 1. grupa 2. grupa 3. grupa 4. grupa

IZM MK noteikumos šobrīd piedāvā 760 830 940 1000
IZM MK noteikumos sākotnēji 
piedāvāja

870 850 900 950
5. gr. 
1000

LIZDA prasa MK noteikumos 800 + 40 890 + 60 980 + 40 1050 + 50

Pirmsskolas izglītības iestādēs – 01.09.2018. 1. 2. 3.
IZM šobrīd (31.08.2015.) piedāvā:
Variants A 600 680 760
Variants B 580 640
IZM sākotnēji piedāvāja 790
LIZDA prasība – 01.09.2016. 700 750 800

Mācību priekšmeti IZM MK noteikumos šobrīd piedāvā LIZDA prasa MK noteikumos
Valodu un literatūras, matemātikas un profesionālās izglītības mācību priekšmetos 
(izņemot profesionālās ievirzes programmu mācību priekšmetus) 

1,2 1,35

Fizikas, ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību un vēstures mācību priekšmetos 1,13 1,13
Sociālo zinību, vizuālās mākslas, mūzikas, informātikas, mājturības un tehnoloģiju, 
ekonomikas, kulturoloģijas un sporta mācību priekšmetos

1,07 1,1

Profesionālās ievirzes programmu mācību priekšmetos 1,07 1,1
Pārējos mācību priekšmetos (psiholoģija, ētika, filozofija utt.) 1,1

Pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes 
paaugstināšana augstskolās un koledžās IZM MK noteikumos šobrīd piedāvā LIZDA prasa MK noteikumos

Rektors 1410 1835 +425
Profesors 1175 1530 +355
Prorektors 941 1225 +284
Asociētais profesors 941 1225 +284
Dekāns 941 1225 +284
Docents 753 980 +227
Katedras vadītājs 753 980 +227
Prodekāns 602 785 +183
Lektors 602 785 +183
Asistents 481 625 +144

Vidējais izglītojamo skaits klasē 1. grupa 2. grupa 3. grupa 4. grupa
IZM MK noteikumos šobrīd piedāvā < 13 13 – 19 19 – 25 > 25
IZM MK noteikumos sākotnēji piedāvāja līdz 9,9 10 – 14,9 15 – 19,9  20 – 24,9 5. gr. 25 – ...
LIZDA prasa MK noteikumos mazāks par 10 skolēniem

frakcijām aicinājumu tikties, lai 
pārrunātu LIZDA un politisko 
partiju noslēgto vienošanos izpildi, 
jo īpaši par finansējumu pedagogu 

darba samaksas jaunajam modelim 
un algu paaugstināšanas grafikam. 
Ja pēc diskusijām Saeimas frakcijās 
un premjeres darba grupā netiks 

ņemti vērā sociālo partneru 
priekšlikumi, LIZDA vadība apsver 
iespēju uzsākt konsultācijas ar 
biedriem par iespējamu streiku.
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IZM MK noteikumos šobrīd piedāvā LIZDA prasa MK noteikumos
Skolotājs logopēds 760 760
Izglītības psihologs 760 760
Izglītības iestādes bibliotekārs 550 760 +210
Pedagogs karjeras konsultants 760 760
Sporta organizators 760 760
Interešu izglītības skolotājs 760 760
Dienesta viesnīcas skolotājs 550 760 +210
Internāta skolotājs 550 760 +210
Speciālais pedagogs 760 760
Sociālais pedagogs 760 760
Pedagoga palīgs 550 760
Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs 760 760
Sporta treneris IZM padotības vispārējās izglītības iestādē 830 830

7. Latvijas Skolu psihologu asociācijas dati liecina, ka ievērojami pieaug izglītojamo skaits ar mācību grūtībām, mācīšanās un uzvedības traucējumiem, mācību motivācijas 
problēmām. Tikai vienai profesijai no atbalsta personāla nav īpaši specifiskāka loma kā citiem, tādēļ izglītojamo skaitam uz amata vienību ir jābūt vienādam:

IZM MK noteikumos šobrīd piedāvā LIZDA prasa MK noteikumos
Izglītības psihologa un izglītības iestādes bibliotekāra amata vienība uz 
izglītojamo skaitu

Psihologs 1:600
Bibliotekārs 1:500

1:450

Citi MK noteikumu projektā nesaskaņotie LIZDA priekšlikumi

• Lai nodrošinātu tarifikācijas atbilstību piešķirtajai valsts budžeta mērķdotācijai, izglītības iestādes vadītājs atbilstoši izglītības iestādes padotībai saskaņo tarifikāciju 
ar izglītības iestādes dibinātāju vai tā noteikto kompetento iestādi un iepazīstina arodorganizācijas priekšsēdētāju vai darba kolektīva izvirzīto pārstāvi.

LIZDA priekšlikuma pamatojums:
- veicināt labas pārvaldības principu ievērošanu;
- Darba likuma 11. pants: darbinieku pārstāvjiem ir tiesības laikus saņemt informāciju, pirms darba devējs pieņem lēmumus, kas var skart darbinieku intereses;
- Arodbiedrību likuma 12. pants: tiesības pieprasīt un saņemt informāciju;
- Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pants: atklātība pret privātpersonu.

• Lai novērstu kontaktstundu skaita palielināšanu un nevienlīdzību papildu pienākumu apmaksā, kā arī lai veicinātu izglītības kvalitāti un mazinātu pedagogu 
pārslodzi, jānosaka maksimālais kontaktstundu skaits nedēļā: 18 – 24.

• Lai veicinātu izglītības kvalitāti un novērstu nevienlīdzību atbalsta pasākumu apmaksā, jānosaka kontaktstundu skaits, pie kāda izglītības iestādes vadītājs 
skolotājam 2. blokā «Atbalsta pasākumi» tarificē maksimālo stundu skaitu. Piemēram, direktors var skolotājam pie 17 kontaktstundām tarificēt 2 h atbalsta 
pasākumiem, tikpat labi var tarificēt 4 h atbalsta pasākumiem.

• Lai veicinātu izglītības kvalitāti un mazinātu pedagogu pārslodzi, mazinātu direktoru interesi atvērt lielas klases, jānosaka maksimālais izglītojamo skaits klasē.

LIZDA priekšlikumi pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikam 2017. – 2019. gadam

Skolotāju amata algas par amata vienību paaugstināšana
2017. gada 1. septembris 2018. gada 1. septembris 2019. gada 1. septembris

Vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
1. gr. 2. gr. 3. gr. 4. gr. 1. gr. 2. gr. 3. gr. 4. gr. 1. gr. 2. gr. 3. gr. 4. gr.
835 925 1015 1085 870 960 1050 1120 910 990 1080 1150

Pirmsskolas izglītības iestādēs
1. gr. 2. gr. 3. gr. 1. gr. 2. gr. 3. gr. 1. gr. 2. gr. 3. gr.
735 790 835 770 830 870 800 860 910

Pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes augstskolās un koledžās
2017. gada 1. septembris 2018. gada 1. septembris 2019. gada 1. septembris

Rektors 2110 2385 2627 
Profesors 1760 1990 2189 

Prorektors 1410 1595 1751 
Asociētais profesors 1410 1595 1751 

Dekāns 1410 1595 1751 
Docents 1130 1275 1401 

Katedras vadītājs 1130 1275 1401 
Prodekāns  905 1020 1121 

Lektors 905 1020 1121 
Asistents 720 815 897 

Piemaksa pedagogiem, kas ieguvuši 1. un 2. kvalitātes pakāpes  Proporcionāli 3., 4., 5. pakāpei

IZM šobrīd MK piedāvā
Pedagogu amata algas par amata vienību paaugstināšana

2017. gada 1. septembris 2018. gada 1. septembris 2019. gada 1. septembris
Skolotājs logopēds 760

835 870 910

Izglītības psihologs 760
Izglītības iestādes bibliotekārs 550
Pedagogs karjeras konsultants 760

Sporta organizators 760
Interešu izglītības skolotājs 760
Dienesta viesnīcas skolotājs 550

Internāta skolotājs 550
Speciālais pedagogs 760
Sociālais pedagogs 760

Pedagoga palīgs 550

IZM šobrīd MK piedāvā 2017. gada 1. septembris 2018. gada 1. septembris

Piemaksa pedagogiem, kas ieguvuši 1. un 2. kvalitātes 
pakāpes proporcionāli slodzei

 3. = 50 eiro
4. = 130 eiro
5. = 170 eiro

Proporcionāli
3., 4., 5. pakāpei

Psihologa un izglītības iestādes bibliotekāra amata 
vienība uz izglītojamo skaitu

Psihologs 1:600
Bibliotekārs 1:500

1:400 1:300

Internāta skolotāja amatu vienību skaits (papildu amata 
vienības uz audzināšanas grupu/izglītojamajiem ar 
smagiem garīgās attīstības traucējumiem)

1:14
1:6

Papildu 0,5 amata vienības uz 
katru grupu

Pedagogiem speciālās izglītības iestādēs ar garīgās 
attīstības un garīgās veselības traucējumiem tiek 
nodrošināta par divām grupām augstāka amata alga

Par vienu grupu augstāk
Par divām grupām

augstāka amata alga

Izglītības iestādes vadītāja vietnieka amata alga 70% no direktora algas 80% no direktora algas

Interešu izglītības iestāžu pedagogu amata vienību 
skaita aprēķinu novados nosaka
10 izglītojamos uz 1 pedagogu,
republikas pilsētās un novados
1. – 6. klasē – 4 stundas nedēļā

1. – 6. kl. – 3 h
Novados 1:12

1:10
+1 h (4 h) –

2. pielikuma 1. tabula
… u.c. …

701 – 1000 1100
501 – 700 1050
301 – 500 1000
151 – 300 950
101 – 150 900

līdz 100 850

IZM šobrīd MK piedāvā LIZDA prasa MK noteikumos
Izglītības iestādes vadītājam neatkarīgi no izglītojamo skaita ir noteikta pilna amata 
vienība

1 vienība iestādēs līdz 100 bērniem
Pilna amata vienība neatkarīgi no 

bērnu skaita
Papildu finansējums tiek piešķirts no kopējās pašvaldībai aprēķinātās mērķdotācijas 
3% (aizvietošanai, papilddarbs u.tml.)

līdz 2% 3% apmērā

6. Ņemot vērā, ka izglītības iestādes bibliotekāram, dienesta viesnīcas skolotājam, internāta skolotājam ir tādas pašas prasības nepieciešamajai izglītībai un 
profesionalitātei kā pārējiem pedagogiem (MK noteikumi Nr.662), šo profesiju pārstāvjiem ir jāpaaugstina amata alga uz 760 eiro:
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Tehniskie darbinieki rūpējas par izglītojamo un pedagogu labsajūtu, un to profesiju 
saraksts izglītības iestādēs ir garš – sākot no apkopējas, auklītes un beidzot ar 
virtuves darbinieku. Šo profesiju pārstāvji ir arodbiedrības biedri, un LIZDA pārstāv 
arī viņu intereses sarunās ar pašvaldībām un izglītības iestāžu administrāciju.

Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība (Education International (EI)) pārstāv 
30 miljonus izglītības darbinieku, kuri apvienojušies teju 400 organizācijās, kas 
pārstāv 70 valstis un teritorijas visā pasaulē. LIZDA ir EI dalīborganizācija jau 
kopš paša pirmsākuma. Reizi četros gados tiek rīkots pasaules kongress, kurā EI 
biedru pārstāvji tiekas, lai dalītos pieredzē, izceltu problēmjautājumus izglītībā 
un pieņemtu rezolūcijas turpmākajiem četriem gadiem, kuras ir kopīgs ilgtermiņa 
mērķis un fokuss visām izglītības darbinieku arodbiedrībām.Vistiešāk par tehnisko 

darbinieku darba 
samaksas palielinājumu 
cīnās Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība (LBAS), 
kurai šo funkciju kā viena no 
dalīborganizācijām deleģējusi 
arī LIZDA. Tehnisko darbinieku 
atalgojums pārsvarā saistīts ar 
valstī noteikto minimālo algu, 
un LBAS vienmēr savās prasībās 
Ministru kabinetam valsts budžeta 
sagatavošanas gaitā ietver aicinājumu 
ik gadu paaugstināt minimālo algu. 
Šo prasību valdība uzklausījusi arī 
šogad: no 2016. gada minimālo algu 
plānots paaugstināt par 10 eiro – 
līdz 370 eiro bruto mēnesī – un, kas ir ļoti būtiski, 
par 10 eiro celt arī ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
neapliekamo minimumu – līdz 85 eiro, kas, kaut arī 
nedaudz, bet tomēr palielina to summu, kuru «uz 
rokas» saņem darbinieks.
LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācijas 
priekšsēdētāja Ligita Semjonova stāsta, ka Rīgas 
pašvaldībā izveidota algu sistēma izglītības iestāžu 
tehniskajiem darbiniekiem, un, ja tiek paaugstināta 

minimālā alga, tad par šādu pat procentu tiek 
paaugstinātas visas algas šajā skalā. Izglītības iestāžu 
apkopējiem noteikts arī visiem vienots normatīvs 
kopjamās grīdas apjomam. Taču Jēkabpilī par to vēl 
tikai notiek sarunas, jo apkopējiem dažādās pilsētas 
skolās ir atšķirīgi vienas darba slodzes apjomi. 
LIZDA Jēkabpils starpnovadu arodorganizācijas 
priekšsēdētāja Inga Ermansone norāda, ka notikušas 
arodbiedrības visu profesionālo grupu sarunas ar 
pašvaldību, kurās akcentēta arī šī apkopēju atšķirīgo 
slodžu problēma. Uz šo jautājumu, tostarp arī par 
algas paaugstinājumu auklītēm, arodbiedrība vēl 
gaida atbildi no pašvaldības. «Esam iestājušies par 
tehnisko darbinieku darba drošības jautājumiem, 
pievērsušies darba vides sakārtošanai, speciālajiem 
tērpiem un atpūtas telpu iekārtošanai. Dažas no tām 
var šķist it kā sīkas lietas, bet darbiniekiem tās ir ļoti 
svarīgas,» saka I.Ermansone. 
Arodbiedrība aicina arī tehniskos darbiniekus 
izteikt viedokli un aktīvi iesaistīties aktuālo 
problēmjautājumu risināšanā, jo, kopīgā darbā 
panākot rezultātu, uzlabosies darba vide un arī pārējo 
darbinieku labsajūta – labāk jutīsies it visi izglītības 
iestādē.  

TEhNISKIE DArbINIEKI – 
LIzDA rūPJU LOKĀ

EI PASAULES KONgrESS: 
KĀDēļ TAS Ir NOzīMīgS?

* Salīdzināšana veikta, izmantojot publiski 
pieejamo kredītdevēju informāciju.

Izdevīgāk nekā citur! Piemērs: 
aizņemoties 500 eiro uz 6 mēnešiem:

Aizdevējs Ikmēneša kredīta 
maksājums

Skolu KS 88 – 90 EUR
«Open credit» 122,50 EUR
«Crediton.lv» 120 EUR
«Viacredit» 112,13 EUR

Skolu krājaizdevu sabiedrība
visizdevīgākie naudas aizdevumi biedriem
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Šogad jūlijā notikušajā VII EI pasaules kongresā 
Otavā arodbiedrību pārstāvēja mūsu eksperte 
augstākās izglītības un zinātnes jautājumos Ilze 
Trapenciere. Nedēļas garumā viņa piedalījās 

kongresa sanāksmēs, lai kopā ar pārējiem dalībniekiem 
izvērtētu kongresā 48 pieņemtās rezolūcijas. 

I.Trapencierei kongresa laikā bija iespēja arī apmainīties 
viedokļiem ar citu valstu arodbiedrību pārstāvjiem. Kā 
vienu no spilgtākajām mūsu eksperte atceras sarunu 
ar Polijas Skolotāju arodbiedrības priekšsēdētāju 
Slavomiru Broņiaržu, kurš, atbildot uz jautājumu, 
kāpēc, viņaprāt, ir svarīgi piedalīties EI kongresā, 
izteicās: «Nebūsim naivi, domājot, ka mūsu izglītības 
politika tiek veidota tikai mūsu galvaspilsētās. 
Mūsdienās politiku ietekmē globālie spēlētāji – 
Starptautiskais Valūtas fonds, OECD, Eiropas 
Komisija un citi. Šīs lielās organizācijas neņem vērā 

atsevišķu valstu 
arodbiedrību 
viedokli. Ja mēs 
kā arodbiedrības 
nebūsim pārstāvētas globālajās sarunās par izglītības 
politiku, tad mūsu vieta būs pagaldē. (..) To valstu 
arodbiedrības, kuras negrib sadarboties, strādā pret 
saviem biedriem. Es uzskatu, ka ir tuvredzīgi cerēt, 
ka izglītības politikas jautājumus var atrisināt uz 
vietas, meklējot risinājumus problēmām, kurām citās 
valstīs risinājumi jau atrasti.  Mums ir jāpārzina ne 
tikai katram savas valsts izglītības, nodarbinātības un 
sociālā politika, bet perfekti jāpārzina arī kaimiņvalstu 
attiecīgās nozares politika un arodbiedrību darbs.»  

Ar kongresā pieņemtajām rezolūcijām var iepazīties EI 
mājas lapā www.ei-ie.org.
Pilnu interviju ar S.Broņiaržu var izlasīt www.lizda.lv.
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Intervijā ar Egiju – par visu līdz pamatiem. Mēs 
pagūstam izrunāt daudz, bet gandrīz katrs temats 
nonāk līdz dažādām pamatvērtībām – cilvēcisko 
attieksmi, mīlestību pret savu darbu un spēju 

novērtēt to, kas mums katram dots, – par to tad arī ir šis 
raksts.  (Visu interviju ar Egiju var izlasīt LIZDA mājas 
lapā www.lizda.lv.)

egija, kad saprati, ka tavos spēkos ir strādāt ar 
bērniem, ar kuriem «nav tik viegli»?
Kaut kā sanācis, ka visu dzīvi man ir bijis kontakts tieši 
ar tiem bērniem, kuri ir mazliet sarežģītāki, kuriem vajag 
vairāk uzmanības, sapratnes un atbalsta. Tas laikam 
vienkārši ir manī iekšā un dažkārt padodas itin labi. Bet 
tas vienmēr ir izaicinājums – atrast ar katru dialogu.

Varbūt tu pati kā skolniece biji gana sarežģīta?
Es nebiju no «nesekmīgo gala». Biju salīdzinoši gudra, 
bet kaut kādā mērā laikam ar mani nebija tik viegli. 
Nebija tā, ka jāsauc policija, taču ne vienmēr pakļāvos. 
Bet man liekas: jo «ragaināks» bērns, jo vairāk viņam ir 
savs viedoklis. Un bērnam ir tiesības izteikt savu viedokli. 
Ja to mēģina ierobežot, tas nāk laukā kā agresija un 
rupjība. Jā… tā nu sanācis, ka man patīk bērni ar savu 
raksturu. Man liekas, ka cilvēks ar sarežģītu raksturu ir 
ārkārtīgi skaists – interesants. 

kāda ir tava lielākā motivācija strādāt ar bērniem, 
kuriem ir mācīšanās traucējumi?
Man patīk redzēt, kā šie bērni veidojas. Tas process pats 
par sevi ir ļoti lēns un prasa lielu pacietību. Piemēram, 
mācīt reizrēķinu. Var gadīties, ka arī pēc pieciem gadiem 

bērns to pilnībā nepārzinās, bet tie 
mazie soļi, mazie panākumi, redzot, 
kādu prieku un gandarījumu tas 
sagādā bērnam, – tas iedvesmo 
arī mani. Es pat uzskatu, ka savā 
ziņā mana profesija ir egoistiska. 
Ir muļķīgi domāt, ka esmu upuris, 
kurš ziedo savu enerģiju cēlu mērķu 
vārdā. Nē, es no tā arī iegūstu, turklāt 
iegūstu daudz – man ir gandarījums, 
es pati no tā smeļos enerģiju, augu 
garīgi. Es to daru tāpēc, ka man tas 
patīk un sagādā prieku – tā arī ir 
mana lielākā motivācija. Tādēļ es to 
saucu par mazliet egoistisku. 

Vai vienmēr var vērtēt pozitīvi, ka 
bērns ar mācīšanās traucējumiem 
tiek iekļauts klasē starp bērniem, 
kuri nesaskaras ar šādi definētām 
problēmām?
Latvijā iekļaujošā izglītība vēl ir 
tādā embrija stadijā. Es domāju, 
ka būtu jāizvērtē, kādu bērnu mēs 
iekļaujam un kādu – neiekļaujam. 
Piemēram, bērnam, kurš ir kopjams, 
tomēr vajadzētu mācīties speciālās 
izglītības iestādē. Skolotājs nevar būt 
aukle un sanitārs, ja jāmāca vēl 30 
bērni klasē. Īpaši tad, ja nav skolotāja 
palīga, un Latvijā ļoti daudzās klasēs 
nav skolotāja palīga. Ir arī gadījumi, 
kad bērns ir agresīvs, apdraud sevi 
un citus. Uzskatu, ka nevar prasīt 
no skolotāja, kurš pasniedz vielu, 
uzņemties atbildību par drošību 
klasē, ja ir šie agresijas draudi. 
Bērnam ar tik nekontrolējamām 
emocijām jābūt vairāk uzraudzītam. 
Taču, ja tie ir mācīšanās traucējumi – 
rakstīšanas, lasīšanas, matemātiskās 
grūtības – vai, piemēram, kustību 
traucējumi, koordinācijas problēmas, 
– viennozīmīgi vajag iekļaut.

Bet vai šādi bērni nesaskaras ar 
negatīvu attieksmi no pārējiem 
klasesbiedriem?
Nē, ja pedagogi izskaidro situāciju. 
Īpaši sākumskolā bērnu attieksme 
veidojas tāda, kāda tā ir skolotājam. 
Manuprāt, bērni ir daudz elastīgāki 

nekā pieaugušie, viņu attieksmi ir 
iespējams mainīt, veicinot izpratni. 
Pēdējos gados pieejami daudzi 
kursi, kurus pabeidzot pedagogs 
iegūst praktiskas zināšanas, kā 
strādāt ar bērniem, kuriem ir 
mācīšanās traucējumi. Jautājums 
ir – vai ar to pietiek? Dažas skolas 
ir gatavas uzņemt bērnus ar 
īpašām vajadzībām vai mācīšanās 
traucējumiem, bet citām skolām 
fiziski nav tādu resursu. Uzskatu, 

ka katrā augstskolā, kur apgūst 
pedagoģiju, vajadzētu iekļaut kursu 
par speciālo izglītību, jo, kā jau 
minēju, šādu bērnu ir arvien vairāk.

Vai ir nācies saskarties ar to, ka 
tavs kā pedagoga sociālais statuss 
sabiedrībā tiek vērtēts zemu? 
Jā, esmu pamanījusi – plašsaziņas 
līdzekļos pozicionē, ka skolotājs 
sabiedrībā ir zaudējis savu vērtību, 
bet es domāju, ka patiesībā tā nav. 
Vismaz es, reāli sastopoties ar 
cilvēkiem, vienmēr esmu izjutusi, 
ka viņi ar lielu interesi jautā par 
manu profesiju. Es nesaprotu tos, 
kuri visu laiku nosoda izglītību 
Latvijā. Kur ir argumenti?! Vai 

šie cilvēki ir bijuši visās skolās? 
Iepazinuši visus pedagogus? Mums 
ir tik daudz izcilu skolotāju un labu 
skolu, un tāpat atrodas tie, kuri 
izceļ vien negatīvo. Es aicinu arī 
pašus pedagogus neveicināt savas 
profesijas noniecināšanu, sūdzoties 
par savu darbu. Vajag vairāk lepoties 
par to, ka esi pedagogs, jo pazīstu tik 
daudz cilvēku, kuri nespēj tikt galā 
ar vienu bērnu, nerunājot par 30, kur 
nu vēl arī aizraut un iemācīt. Būt par 
skolotāju – tas ir liels talants.

Šogad Pasaules skolotāju 
dienas gaitā izceļam tēmu par 
skolotāju motivāciju. kāds ir tavs 
novēlējums pedagogiem, lai viņu 
motivācija nezūd?
Droši vien atcerēties, kāpēc tu esi 
pedagogs, kāpēc izvēlējies tāds būt 
un turpini strādāt skolā? Kāds ir 
mērķis? Vienkārši padomāt par to. Es 
neesmu manījusi nevienu nelaimīgu 
pedagogu 1. septembrī. Tie ir svētki 
skolotājiem, kurus nevajag aizmirst 
ikdienas darbos. Mīliet un cieniet 
savu profesiju!  

Turpmākajos «LIZDA Vēstnesis» 
numuros plānojam līdzīgā veidā 
iepazīstināt ar mūsu biedriem. 
Palīdzi mums veidot šo rubriku, 
iesakot kādu, kura viedokli, dzīves 
pieredzi un personību augstu vērtē 
un kuru labprāt redzētu nākamajā 
žurnāla numurā. Sūti savu 
ieteikumu pa e-pastu dita@lizda.lv!

Egija Laganovska ieguvusi izglītību amatierteātra režijā, logopēdijā un speciālās 
izglītības pedagoģijā. Vadījusi amatierteātri, dažādas jauniešu nometnes un brīvā 
laika centru. Aktīvi darbojusies LIZDA Jauno pedagogu padomē. Par logopēdi 
strādājusi pirmsskolā «Madariņa», bet tagad dalās savā pieredzē ar topošajiem 
logopēdiem Latvijas Universitātē. Egijas pamatdarbs ir Baložu vidusskolā, kur viņa 
ir speciālās izglītības skolotāja. Egija turpina arī mācības un šobrīd kandidē uz 
doktora grādu pedagoģijā. 

EgIJA LAgANOVSKA – 
PEDAgOgS, KAS MīL TOS 
MAzLIET «rAgAINOS»
Teksts un foto dita kalniņa

Jo 
«ragaināks» 
bērns, Jo 
vairāk 
viņam ir savs 
viedoklis.
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Šī gada jūlijā Kazdangas pils parkā norisinājās 
Latvijas Vēstures institūta organizētā 
arheoloģiskās izpētes ekspedīcija, kuru vadīja 
vēstures doktors un institūta pētnieks Rūdolfs 

Brūzis. Trīs nedēļu ilgušajos izrakumos tika atsegti 30 
netraucēti apbedījumi, kā arī ap 30 cilvēku kaulu paliekas.
 
Pētījumu pēdējā nedēļā izrakumos iesaistījās desmit 
skolotāji no Aizputes, Cīravas, Elejas, Ērgļiem, Jelgavas, 
Kazdangas, Liepājas, Nīcas, Priekules un Saldus. 

Kad teorija apvienojas ar praksi, ieguvēju ir daudz – 
skolotāji ar jauniegūtajām zināšanām un prasmēm var 
pilnveidot mācību vielu Latvijas un pasaules vēstures 
programmā. Gūtā pieredze, fotogrāfijas un iespaidi no 
izrakumiem bagātina vēstures stundu teorētisko vielu, 
tādējādi veicinot izpratni par arheoloģisko pieminekļu 
aizsardzību, interesi par Latvijas vēsturi un arheologa 
profesiju. Pedagogu iesaistīšana šāda veida projektā 
veicina sabiedrības kopējo izpratni par Latvijas Vēstures 
institūta darbību un tā nozīmību.

Semināra dalībniece Baiba Atmane, Elejas vidusskolas 
vēstures skolotāja, atklājot savus iespaidus, atzīst, ka 
dalība ekspedīcijā vēl joprojām rada fantastiskas izjūtas 
un neizsīkstošu interesi par arheoloģiju un tās norisi 
Latvijā. Baiba stāsta, ka, studējot augstskolā, nebija 
iespējas piedalīties arheoloģiskajos izrakumos, tādēļ, 
uzzinot par šādu piedāvājumu, ne mirkli nešaubījās par 
piedalīšanos. 

«Manuprāt, arī skolēniem vēstures stundas tagad 
kļuvušas interesantākas, jo tiek stāstīta personīgā pieredze 
un demonstrēti uzskates materiāli,» atzīst Baiba. 

Ērgļu vidusskolas vēstures skolotāja Indra Rone uzskata, 
ka šāda veida nozaru sadarbība ir ļoti vērtīga, jo arī 
skolotājiem zināšanas periodiski jāpapildina. 

Indra stāsta, ka pieredzēto izrakumos jau izdevies 
pastāstīt 6. klases skolēniem. Attēli un Indras stāstījums 
radījuši lielu interesi par arheoloģiju. Savukārt ar 
vidusskolēniem izvērtusies diskusija par postu, ko nodara 
nekontrolētas mantraču darbības, meklējot senlietas. 

Veicināt skolēnu un sabiedrības izpratni par būtiskajām 
atšķirībām, kā profesionāli arheologi veic izrakumus un 
kā kapuvietas tiek nesaudzīgi uzraktas, lai tikai iegūtu 
ar metāla detektoru atrastas senlietas, bija viens no 
galvenajiem organizatoru mērķiem.

LIZDA lepojas ar saviem biedriem R.Brūzi, bioarheoloģi 
Gunitu Zariņu un arheoloģi Ingu Doniņu, kas 
piedalījušies šī semināra organizēšanā un vadījuši lekcijas, 
daloties savās zināšanās un pieredzē. 

Paldies Silvijai Tilko, kura ierosināja un palīdzēja izveidot 
šo rakstu.  

Ja arī tev ir zināms kāds piemērs, kur zinātne tiekas ar 
pedagoģiju un teoriju papildina prakse, pastāsti par to, 
sūtot informāciju pa e-pastu dita@lizda.lv. Mēs gribam 
veicināt sabiedrības izpratni par zinātnisko institūtu 
darbību un nozaru sadarbības vērtīgo pienesumu.

15. – 16. gadsimtā Kazdangas parka teritorijā Livonijas laikā apbedījumi veidoti diezgan 
intensīvi – pie kapsētas robežas mirušie ierakti pat trijās kārtās. Apbedītajiem kapavietā 
līdzi likti naži, monētas, adatas, apģērbs, sasprausts ar saktām. Ja skolēni prasītu: «Kā 
jūs to zināt?», vairāki vēstures skolotāji varētu atbildēt: «Mēs bijām klāt, kad tika veikti 
izrakumi, un paši to redzējām!»

Jautā skolotāja: mans bērns šogad sāka mācības 1. klasē. Lūdzu savas skolas direktoru 
piešķirt man brīvu dienu, bet direktors atteica. Vai viņš rīkojās likumīgi, jo pašvaldība 
saviem darbiniekiem šādu brīvdienu piešķir?

LATVIJAS VēSTUrES INSTITūTS SNIEDz 
IESPēJU SKOLOTĀJIEM PIEDALīTIES 
ArhEOLOģISKAJOS IzrAKUMOS

SKOLOTĀJA 1. SEPTEMbrIS

NoDrošINIeS Pret NelIkuMīgu atlaIšaNu No Darba! 
kļūStI Par lIZDa bIeDru!

Manuprāt, tiesiskais 
regulējums valstī 
attiecībā uz 
pedagogiem un viņu 

sociālo nodrošinājumu, tajā skaitā 
uz brīvdienu 1. septembrī, ir diezgan 
nevienlīdzīgs, jo tiešā veidā Darba 
likums to neparedz. Tad kāpēc šāds 
jautājums?

Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likums nosaka, ka valsts un 
pašvaldības institūcija tai piešķirto 
finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos 
normatīvos aktos, pašvaldības 
saistošajos noteikumos, darba 
koplīgumos vai darba līgumos 
darbiniekiem var paredzēt vienu 
apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas 
dienā sakarā ar bērna skolas gaitu 
uzsākšanu 1. – 4. klasē. Kāpēc 
domāju, ka pastāv nevienlīdzība? 
Tāpēc, ka tiešā veidā minētais 
likums uz pedagogiem neattiecas, 
un izglītības iestāde patstāvīgi 
šādu nosacījumu darba koplīgumā 

nevar noteikt, ja tam nav piešķirts 
finansējums. Taču minētais likums 
attiecas uz pašvaldībām, kuras 
kā izglītības iestāžu dibinātājas 
un finansētājas ir tiesīgas šādu 
jautājumu izlemt. Būtu svarīgi, 
strādājot pie jauna darba koplīguma 
nosacījumiem, vairāk domāt par 
tiem jautājumiem, kas skar visu 
darbinieku vienlīdzīgās tiesības, īpaši 
vienā iestādē strādājošo pedagogu 
un tehnisko darbinieku tiesības. 
Arī pašvaldībām savos saistošajos 
noteikumos vai atlīdzības nolikumos 
būtu jānosaka līdzvērtīgs sociālais 
nodrošinājums gan pedagogiem, 
gan tehniskajiem darbiniekiem, lai 
nerastos nevienlīdzīga situācija, 
jo tā neveicina laba mikroklimata 
veidošanos kolektīvā. 

Ar 2015. gada 1. janvāri Darba 
likuma 151. pants nosaka vēl vienu 
apmaksātu papildatvaļinājuma 
dienu darbiniekiem, kuru aprūpē 
ir viens vai divi bērni līdz 14 gadu 
vecumam. Likums nenosaka, ka šī 

diena ir pievienojama ikgadējam 
atvaļinājumam, tāpēc ikvienā darba 
vietā, tajā skaitā izglītības iestādē, 
savstarpēji vienojoties ar darba 
devēju, šo dienu var izmantot arī 1. 
septembrī.

Tāpēc aicinu izglītības iestāžu 
arodbiedrības pirmorganizācijas 
un iestāžu vadītājus savos darba 
koplīgumos paredzēt darbiniekiem 
vislabvēlīgāko laiku, kad izmantot 
likumos dotās tiesības, un noteikt 1. 
septembri par brīvdienu!
Sekmīgu mācību gadu!  

Brigita Fricsone, Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrības 
juriskonsulte

Darba devējam ir aizliegts uzteikt 
darba līgumu darbiniekam – 
arodbiedrības biedram – bez 
attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas 
piekrišanas. Darba likuma 110. 
pants aizsargā darbiniekus 
no nelikumīgas atlaišanas. 
Arodbiedrības praksē ir daudzi 
gadījumi, kad, pateicoties šim 
likuma pantam, izdevies nosargāt 
darbinieku tiesības uz darbu. 
Piemēram, LIZDA uzvara tiesā pret 

Bauskas novada domi, panākot 
Izglītības pārvaldes likvidācijas gaitā 
nelikumīgi atbrīvotās arodbiedrības 
biedres un pārvaldes vadītājas 
atjaunošanu darbā un atlīdzības 
izmaksu par darba piespiedu 
kavējumu. Tikai ar Darba likuma 
110. panta palīdzību arodbiedrība 
biedrus aizstāvējusi arī citos līdzīgos 
nelikumīgas atlaišanas gadījumos 
Rēzeknes pilsētā, Salaspils, 
Garkalnes novadā un citviet.  

lIZDa žurnāls «lIZDa Vēstnesis»

Izdevējs: Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrība (LIZDA),
Bruņinieku iela 29/31 – 502, Rīga, LV-1001

Rakstus, atsauksmes un komentārus
aicinām sūtīt pa e-pastu dita@lizda.lv

redakcija: Dita Kalniņa,
Edgars Grigorjevs, Sanita Birkenfelde

Iespiests: SIA «AirPrint»
tirāža: 10 000 eks.

Žurnāla rakstus drīkst brīvi kopēt
un pārpublicēt nekomerciāliem
nolūkiem, skaidri norādot atsauci
uz «LIZDA Vēstnesi»!



Lūdziet skolēnam atkārtot tikko sacīto!

Pievērsiet skolēnu uzmanību, parādot kādu 
tematisku īsfilmu vai videomateriālu!

Uzdodiet jautājumus, uz kuriem var atbildēt, 
izprotot tēmu!

Mēģiniet atbrīvot skolēnus no lietām, kas novērš 
viņu uzmanību!

Piešķiriet katram skolēnam grupā savu lomu!

Apmainieties ar skolēnu lomām – ļaujiet viņam 
novadīt stundu!

Apbalvojiet skolēnus ar labu atzīmi vai atzinīgiem 
vārdiem, kad viņi paveikuši labu darbu vai vienkārši 

pievērsuši uzmanību stundas vielai! Pajautājiet, kādēļ skolēns nepievērš uzmanību!

Grupu darbos izvirziet atbildīgos par izdarīto! Mudiniet skolēnus pētīt tēmu, vācot informāciju!

Laiku pa laikam atraktīvā veidā panāciet, ka 
skolēniem jāmaina sava ierastā sēdvieta! Iesaistiet skolēnus grupu darbos!

Nostipriniet skolēnu zināšanas, liekot pielietot tās 
praksē! 

Noskaidrojiet, kas patīk jūsu skolēniem, un 
pielāgojiet to mācību procesam!

Ik pa laikam pamainiet lokāciju klasē!
Izvirziet kādu problēmu un lieciet to skolēnam 

atrisināt!

Nostājieties skolēnam blakus!
Iedodiet skolēnam tāfeles marķieri un aiciniet 

uzrakstīt svarīgāko no stāstītā!

Dažreiz skolēnu uzmanību iespējams pievērst, pamainot mācīšanas stilu. Pārsteidziet viņus, liekot darīt neparastākus uzdevumus vai 
stundas tēmu pasniedzot netradicionālā veidā! Praktiski darbi nostiprina zināšanas.

Informācija izveidota un pielāgota, balstoties uz Mia MacMeekin materiālu.


