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4. lpp.

Ekspertu komisijas – 
sasaiste ar nozares 
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Būt vai nebūt 
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Iepazīsties ar LIZDA 
biedra karti – 14. lpp.
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VIZUALIZĀCIJA: LIĀNA KĻAVIŅA

Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības
biedra ieguvumi

Iemaksātās biedra naudas
«atdeve»/ietaupījums

LIZDA uzskata, ka būtiski ir ieviest
viscaur pedagogu modelim

vienlīdzības principu, kas paredz
adekvātu novērtējumu visiem

nozarē strādājošajiem

Teātra biļete maksāja 15 eiro;
atlaide 30% –

ietaupi 4,50 eiro

«Office 365 Small Business» mēnesī
izmaksā 4,20 eiro, bet LIZDA

biedriem tas ir bez maksas – ietaupi
50,40 eiro gadā

Ekskursija pa Latviju vidēji
izmaksā 30 eiro; arodbiedrība
biedriem sarūpēja dāvanu –

ekskursiju bez maksas

Kompensācija par traumu – 125 eiro,
ārstēšanās izdevumi – 75 eiro

Jurista konsultācija – bez maksas

Vidēji 45 eiro

Vidēji 360 eiro

Darbs pie pedagogu atalgojuma
modeļa

Kopā ar kolēģiem var doties uz
teātra izrādi, iegādāties jaunas

brilles un kancelejas preces u.c.

Saziņai ar skolēnu vecākiem var
izmantot LIZDA e-pastu, bet

prezentācijas stundām glabāt un
rediģēt tiešsaistē «SkyDrive Pro»,

«Web Apps»

Vai darbā gadījās trauma?
Strādājošie arodbiedrības biedri ir
apdrošināti 2500 eiro apmērā pret

nelaimes gadījumiem

Var risināt konfliktus ar darba
devēju

Ja darba vietā arodbiedrība ir
noslēgusi koplīgumu, vienošanos

ar pašvaldību, tiek paredzēts
pabalsts minimālās algas apmērā

radinieka nāves gadījumā

Ja darba devējs vēlas
arodbiedrības biedru atbrīvot no 

darba, ir jāvienojas ar arodbiedrību
(Darba likuma 110. pants)
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SVEICAM PASAULES      SKOLOTĀJU DIENĀ!

LATVIJAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES 
DARBINIEKU ARODBIEDRĪBA IR 

SPĒCĪGA, UN MUMS JĀKĻŪST VĒL 
SPĒCĪGĀKIEM!

Sākšu ar PALDIES! Paldies ikvienam, kurš 
ir Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības (LIZDA) biedrs. Tas tiešām ir 
būtiski, lai varētu pilnvērtīgi realizēt LIZDA misiju 
– pārstāvēt, paust un aizstāvēt arodbiedrības 
biedru ekonomiskās, sociālās un tiesiskās 
intereses, veidojot sociālo dialogu visos līmeņos.

LIZDA vienmēr ir bijusi 
aktīva, profesionāla un 
konstruktīva, iestājoties 
par saviem biedriem, taču 

ne vienmēr ir tūlītēji rezultāti, tāpēc 
svarīga ir mērķtiecība, neatlaidība un 
dažkārt pat aktīvāka rīcība (protesta 
akcijas), lai valdības un parlamenta 
pārstāvji mūs sadzirdētu.

Sadarbībā ar valdību, parlamentu, 
pašvaldībām un citām organizācijām 
ļoti lielu lomu spēlē LIZDA spēks, 
ko veido lielais biedru skaits – 27 
364 visā Latvijā –, katrs individuāli, 
katra pirmorganizācija (1211), katra 
dalīborganizācija (36). 

Katram ir savi iemesli, kāpēc 
pievienojas LIZDA saimei, un 
iemeslu ir pietiekami daudz:

• piederības izjūta arodbiedrībai;
• interešu pārstāvniecība izglītības 
   iestādes, zinātniskās institūcijas 
   ietvaros;
• interešu pārstāvniecība 
   pašvaldības, nacionālā un 
   starptautiskā līmenī;
• tiesiskā aizsardzība;
• konsultācijas;
• Sociālās palīdzības fonds;
• materiālā palīdzība nelaimes 
   gadījumos;
• atlaides dažādos uzņēmumos;

• naudas aizdevumi Skolu 
    krājaizdevumu sabiedrībā;
• kopīgi kultūras, sporta un 
   izglītojoši pasākumi u.c.
Vai ar to visu ir gana pietiekami? 

Ceru, esat ar mani vienisprātis, ka nav!  
Lai mēs kopīgiem spēkiem varētu 
attīstīties, lai kopā varētu ātrāk panākt 
mums aktuālo jautājumu risināšanu, 
lai stiprinātu sociālo dialogu visos 
līmeņos, lai ar mums rēķinātos vēl 
vairāk, mums nepieciešams kļūt vēl 
stiprākiem.

Mums tuvākajā nākotnē būtu 
jākļūst tik plaši pārstāvētiem kā 
citās Eiropas valstīs, kur ir liels 
arodbiedrību biedru skaits kopumā, 
jo tajās valstīs ir daudz vieglāk panākt 
uzlabojumus nozarē strādājošajiem. 
Eiropas Arodbiedrību institūta (ETUI) 
apkopotā informācija liecina, ka 
tādās valstīs kā Somija 74 procenti, 
Zviedrija 70 procenti, Dānija 67 
procenti, Kipra 55 procenti, Norvēģija 
52 procenti, Malta 51 procents, Beļģija 
50 procenti no visiem strādājošajiem 
ir arodbiedrību biedri. Tas ir mūsu 
kopīgais LIZDA izaicinājums.

Kā to sasniegt? LIZDA centrālā 
biroja komandā mēs esam 11, mums 
ir kompetenta, aktīva, pieredzējusi 
valde un padome, mums ir atbildīgi, 

enerģiski un apņēmības pilni 
dalīborganizāciju un pirmorganizāciju 
vadītāji, no janvāra mums ir astoņas 
profesionālas ekspertu komisijas par 
visām izglītības jomām un zinātni, bet 
ir nepieciešams ikviena biedra atbalsts. 

Vislabākā reklāma ir mutiskā 
reklāma – cilvēks cilvēkam, tāpēc no 
sirds lūdzu katram LIZDA biedram 
pastāstīt savam radam, draugam, 
kolēģim, paziņam, kurš strādā 
izglītības vai zinātnes jomā, par 
LIZDA paveiktajiem un iecerētajiem 
darbiem, par individuālajiem 
piedāvājumiem biedriem. Aiciniet 
pievienoties LIZDA saimei! Jo vairāk 
mēs būsim arodbiedrībā, jo vieglāk 
būs panākt uzlabojumus nozarē 
strādājošajiem.

Atgādināšu LIZDA vīziju: «Ie tek
mīgākā un lielākā arodbiedrība, kas 
apvieno aktīvus, zinošus, procesos 
ieinteresētus biedrus. Mūs atbalsta 
sabiedrība un respektē sociālie 
partneri.» 19. maijā sagaidot LIZDA 
26. dzimšanas dienu, mēs varam 
droši teikt, ka šodien mēs tādi esam, 
pateicoties savai saliedētībai un 
kopīgajam darbam, un tā tam ir jābūt 
arī turpmāk! 

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja
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Vienošanās tika noslēgta, lai sekmētu 
izglītības un zinātnes nozares attīstību, 
sociālo dialogu, demokrātiju un nodrošinātu 
izglītības un zinātnes nozares strādājošo 

darba un sociāli ekonomisko tiesību un interešu 
aizstāvību. Sadarbības līgums sevī ietver nosacījumus, 
kas attiecas ne tikai uz izglītības sistēmas attīstību, 
izaugsmi un kvalitātes novērtēšanu, bet akcentē arī 

Diskusijās tika secināts, ka būtiska 
loma ir sadarbībai Eiropas līmenī un 
problēmjautājumu apzināšanās, kas nosaka 
vēlamās darbības virzienus. Par aktuālām 

tēmām tika uzskaitītas: skolu vadība, vērtēšanas kritēriji, 
skolotāju atlase, motivējoša darba vide, kvalitātes 
jautājumi un  stresa mazināšana darba vidē.
Sanāksmes gaitā tika nolemts, ka turpmāk pirms 
Eiropas Izglītības sociālā dialoga komitejas (ESSDE) 
plenārsēdēm Briselē Latvijas puses pārstāvji LIZDA 
un IZM satiksies Rīgā, lai kopīgi pārrunātu izskatāmos 

Martā Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības (LIZDA) 
padome tikās ar izglītības un zinātnes 
ministru Kārli Šadurski, lai pārrunātu 
nozares aktuālos jautājumus un noslēgtu 
vienošanos par sadarbību (vienošanos 
skatīt šeit: http://ej.uz/lizdaizmvienosanas).

Aprīlī LIZDA piedalījās apaļā galda 
sanāksmē par Eiropas nozaru sociālo 
partneru dialoga iespēju veicināšanu 
izglītības jomā ar zināšanu nodošanas 
un apmācības apmācību. Sanāksmi 
organizēja Eiropas Izglītības 
darbinieku arodbiedrību komiteja 
(ETUCE). Eiropas nozaru sociālā 
dialoga mērķis ir uzlabot kvalitātes 
rādītājus un izglītības darbinieku 
profesionālo attīstību. Ir būtiski 
veicināt izglītības nozares sociālo 
dialogu, lai ļautu sasniegt tādus 
rezultātus, kas varētu būt noderīgi 
valsts izglītības nozares sociālajiem 
partneriem.

LIZDA IR NOSLĒGUSI SADARBĪBAS 
LĪGUMU AR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES 
MINISTRIJU

SOCIĀLAIS DIALOGS – RESPEKTS UN KOMUNIKĀCIJA

būtiskos jautājumus, par kuriem jāpanāk vienošanās 
valstiskā līmenī – pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogu atalgojuma finansējums no valsts budžeta, 
finansējuma palielinājums augstākajai izglītībai un 
zinātnei, sociālā atbalsta programma pedagogiem, kuri, 
iespējams, varētu zaudēt darbu skolu tīkla optimizācijas 
rezultātā, kā arī jauno pedagogu piesaistīšana darbam.

jautājumus. Sanāksmes laikā tika rosināta diskusija 
par nacionālā līmeņa darba kopīgumu LIZDA un IZM 
starpā. Tika aktualizēta vajadzība izveidot LIZDA 
iekšējo ekspertu grupu starptautisko sadarbības 
jautājumu risināšanai. 

Teksts: LIĀNA KĻAVIŅA
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Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrība 
(LIZDA) izveidoja ekspertu 
komisijas, lai veidotu ciešāku 
sasaisti ar profesionālu 
praktiķu viedokli un palīdzētu 
biroja ekspertiem, padomei, 
valdei izstrādāt un pieņemt 
lēmumus.

EKSPERTU KOMISIJAS – SASAISTE 
AR NOZARES PRAKTIĶIEM

LIZDA ekspertu komisijas 
veido speciālisti no pilsētu, 
novadu, augstskolu 
arodorganizācijām un 

zinātnes darbinieku arodorganizāciju 
apvienībām, nodrošinot vienlīdzīgu 
reģionālo pārstāvniecību. No katra 
reģiona (Zemgale, Kurzeme, Latgale, 
Vidzeme, Rīga) tiek izvirzīts viens 
pārstāvis katrā ekspertu komisijā.

Saskaņā ar LIZDA padomes 2016. 
gada 20. janvāra lēmumu ir izveidotas 
šādas LIZDA ekspertu komisijas:

• Pirmsskolas izglītības;
• Vispārējās izglītības;
• Profesionālās izglītības;
• Augstākās izglītības un zinātnes;
• Speciālās izglītības;
• Interešu un profesionālās 

ievirzes izglītības;
• Atbalsta personāla;
• Izglītības iestāžu administrācijas.
Ekspertu komisija savas 

kompetences ietvaros sagatavo 
izskatīšanai un sniedz priekšlikumus 
par:

• izglītības politikas jautājumiem 
un to ietekmi uz izglītības attīstību 
valsts, reģionālajā un pašvaldību 
līmenī;

• zinātnes politikas jautājumiem 
un to ietekmi uz zinātnes attīstību;

• normatīvo aktu projektiem;

• situāciju dažādu izglītības 
pakāpju un tipu izglītības iestādēs, 
problēmjautājumiem un to 
iespējamajiem risinājumiem;

• situāciju zinātnes jomā, 
problēmjautājumiem un to 
iespējamajiem risinājumiem;

• veicina informācijas apriti par 
ekspertu komisijas sēdē izskatītajiem 
jautājumiem savā reģionā;

• atsevišķos gadījumos pārstāv 
LIZDA viedokli Saeimā, Ministru 
kabinetā un citās institūcijās;

• sadarbojas ar citām 
organizācijām, asociācijām, 
biedrībām.

2016. gada 30. un 31. martā notika 
pirmās ekspertu komisiju sanāksmes, 
kurās aktualizēti problēmjautājumi 
ekspertu pārziņā esošajās jomās 
un ieskicēti iespējamie risinājumi. 
Kopā tika apzinātas 67 risināmās 
problēmas. Katras komisijas eksperti 
atzīmēja aktuālāko problēmu savā 
jomā, ar kuru tiks papildināts šī gada 
LIZDA darba plāns.

Apkopojot komisiju darbu, 
izkristalizējās trīs būtiskākās 
problēmas, kuras aktuālas visiem 
komisiju ekspertiem:

1) valstī nepieciešama 
visaptveroša, vienota visas izglītības 
un zinātnes nozares politikas 

plānošana. Nepieciešama lēmumu 
pēctecība un stabilitāte neatkarīgi 
no valdības vai ministrijas vadības 
maiņas; 

2) nepieciešama cienīga darba 
samaksa visiem pedagogiem, 
zinātniekiem. Kā atzina eksperti, 
samaksājot pedagogiem un 
zinātniekiem cienīgu atalgojumu, 
atrisinātos daudzas citas problēmas 
– jauno pedagogu, zinātnieku 
ienākšana sistēmā, profesijas 
prestižs, pedagogu trūkums, it īpaši 
pirmsskolā;

3) nepietiekama pedagogu 
profesionālās pilnveides pieejamība 
(it īpaši novados) un kvalitāte. 
Eksperti atzīmē, ka tālākizglītība bieži 
ir formāla, piedāvājums neapmierina 
pedagogu patiesās vajadzības un 
kursu kvalitāte ne vienmēr atbilst 
solītajam, kā arī ļoti bieži pedagogiem 
jāapmaksā kursi no saviem 
līdzekļiem;

4) spēkā esošo normatīvo aktu 
nepildīšana (piemēram, Izglītības 
likums, Augstskolu likums, 
Zinātniskās darbības likums) jau 
būtiski ietekmē izglītības un zinātnes 
pilnvērtīgu, ilgtermiņa attīstību, tāpēc 
svarīgi panākt to ievērošanu.

Rakstu sagatavoja Irina Avdejeva

AR NOZARES PRAKTIĶIEM

praktiķu viedokli un palīdzētu 
biroja ekspertiem, padomei, 

plānošana. Nepieciešama lēmumu 
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PEDAGOGU DARBA SAMAKSAS MODELIS 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arod-
biedrība (LIZDA) ir aktīvi sekojusi Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) darbam, kas saistīts ar 
pedagogu darba samaksas modeļa pilnveidi (IZM 

piedāvāto pedagogu atalgojuma modeli skatīt šeit:  
 http://ej.uz/pedagoguatalgojumamodelis). Atbalstāms ir 
IZM izvirzītais pedagogu atalgojuma politikas virsmērķis – 
pieejama kvalitatīva izglītība ikvienam skolēnam:
• pedagoģijas un pedagoģiskā darba prestiža celšana, lai pie-
saistītu jaunas un ieinteresētas izcilības skolotāja profesijai;
• racionāla un efektīva finanšu pārvaldība;
• efektīvs un mūsdienu prasībām atbilstošs skolu tīkls.
LIZDA uzsver, ka nebūs iespējams sasniegt IZM izvir-
zītos uzstādījumus, ja netiks mērķtiecīgi un ilgtermiņā 
ieguldīts cilvēkresursos – gan morāli novērtējot, gan 
profesionāli pilnveidojot, gan nodrošinot konkurētspējī-
gu atalgojumu.
IZM ministra Kārļa Šadurska vadībā izvēlējās nevis pilnvei-
dot iepriekš izstrādāto pedagogu darba samaksas modeli, 
bet pilnveidot spēkā esošos normatīvos aktus:
• MK noteikumus Nr.1616 «Par valsts budžeta mērķdotāci-
ju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs»;
• MK noteikumus Nr.836 «Pedagogu darba samaksas 
noteikumi».
LIZDA uzskata, ka būtiski ir ieviest viscaur pedagogu 
modelim vienlīdzības principu, kas paredz adekvātu 
novērtējumu visiem nozarē strādājošajiem.
Izanalizējot pieejamo informāciju, veicot aprēķinus, kā arī 
piedaloties IZM divu darba grupu sanāksmēs par peda-
gogu darba samaksas modeļa pilnveidi, jāsecina, ka starp 
izglītības sektorā strādājošajiem ir gan ieguvēji, gan zaudē-
tāji, gan tādi, kuru atalgojuma paaugstināšanas iespējas ir 
neskaidras. 

Pedagogu darba samaksas sistēmas ieguvumi jeb «+»
• Paaugstināti izglītības pakāpju koeficienti:
 piecgadīgo un sešgadīgo skolēnu skaitam – koeficien-
tu 1;
 1. – 6. klases skolēnu skaitam – koeficientu 1;
 7. – 9. klases skolēnu skaitam – koeficientu 1,3

(atšķirīgi koeficienti tiek piemēroti, ja skolēnu skaits 7. – 
9. klašu posmā nav mazāks par MK noteikto (piemēram, 
novados, ja skaits ir mazāks par 21 skolēnu, piemēro 1, 
savukārt pārējiem – 1,3);
 10. – 12. klases skolēnu skaitam – koeficientu 1,4
(atšķirīgi koeficienti tiek piemēroti, ja skolēnu skaits 10. 
– 12. klašu posmā nav mazāks par MK noteikto (pie-
mēram, novados, ja skaits ir mazāks par 27 skolēniem, 
piemēro 1, savukārt pārējiem –1,4).
• Pedagogiem novadu izglītības iestādēs, kurās izglī-
tojamo skaits 1. – 6. klasē ir mazāks par 70, aprēķinot 
normēto skolēnu skaitu, tiks piemērots koeficients 1,25. 
Šādas izglītības iestādes uz 01.09.2015. ir 142.
• Pedagogiem, kuri strādā ar bērniem no 5 – 6 gadu 
vecuma, no valsts budžeta tiks nodrošināts atalgojums 
100 procenti (līdz šim – 80 procenti).
• Algu pieaugums atbalsta personālam – par mēneša 
darba algas likmi 680 eiro.
• Izglītības iestādēs, kurās šobrīd zemākā mēneša 
darba algas likme ir 420 eiro, algas pieaugs par 13 
procentiem.
• Finansējuma apjoms ļaus apmaksāt papildu veicamos 
pienākumus (sagatavošana, rakstu darbu labošana, indi-
viduālais darbs ar izglītojamajiem).
• Skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītī-
bas programmas speciālās izglītības klasēs (grupās) vai 
integrēti vispārējās izglītības iestādēs, koeficientu 1,84 
paaugstina uz 2.
• Jauns koeficients eksterņiem – 0,08.
• Skolotāja slodzes noteikšanai izglītības iestāde izstrā-
dās nolikumu, ko saskaņos ar dibinātāju.
• Logopēdu finansēšana piecgadīgajiem un sešgadīga-
jiem bērniem, viena amata likme uz 200 bērniem.
• Algu pieaugums izglītības iestāžu direktoriem un 
vietniekiem.

• Papildu finansējums 13 procentu 
apmērā piemaksu fondam, par ko 
lemj izglītības iestādes direktors.
• 1. – 2. klasē, ja ir vairāk par 28 
bērniem, iespējas strādāt diviem 
skolotājiem (latviešu valoda, ma-
temātika, svešvaloda).

• MK noteikumi stājas spēkā 01.09.2016., bet uz pašval-
dību un privātajām izglītības iestādēm tie attiecināmi 
no 01.01.2017.
• «Sociālā spilvena» programma pedagogiem, kuri 
sasnieguši 60 gadu vecumu un skolu tīkla optimizācijas 
rezultātā zaudēs darbu.

Teksts: INGA VANAGA, ILZE PRIŽEVOITE, LIĀNA KĻAVIŅA
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Pedagogu darba samaksas sistēmas trūkumi jeb «–»
• IZM sniegusi klaji maldinošu informāciju, kas grauj 
pedagoga prestižu, – skolotāju darba samaksa nepalie-
lināsies par 62 procentiem! Reālais atalgojuma pieau-
gums skolotājiem, kuri šobrīd saņem zemāko mēneša 
darba algas likmi 420 eiro, ir 13 procenti, jo šobrīd sko-
lotājs, strādājot 30 stundas, saņem 600 eiro. Jāatzīmē, ka 
šis pieaugums nav attiecināms uz visiem skolotājiem, jo 
daudzās izglītības iestādēs šī likme ir augstāka. 
 

• Ir daļa direktoru vietnieku, kuri par 40 stundu dar-
bu saņems mazāk nekā skolotājs ar kvalitātes pakāpes 
piemaksu.
• Pedagogu darba laiks neatbilst 40 stundu darba nedē-
ļai, bet gan 30 stundu.
• Saglabāsies nevienlīdzības princips pret pirmsskolas 
pedagogiem, jo nedēļā paredzēta slodze 40 stundas.
• Pirmsskolas pedagogi strādās vairāk (40 darba stun-
das nedēļā), bet kvalitātes pakāpju piemaksu saņems 
mazāku.
• Pierīgas izglītības iestāžu pedagogi, jo algas samazinā-
jums būs 100 – 130 eiro.
• 12 procenti nenodrošina izglītības iestādes vadītāju uz 
pilnu slodzi, bet tas nav pieļaujams. Izglītības iestādes 
vadītājam jābūt uz pilnu slodzi.
• Ļoti krasi paaugstināta skolēnu skaita attiecība pret 
vienu pedagogu. 

Šobrīd spēkā esošie noteikumi paredz novados – 8,12:1 
un republikas pilsētās – 10,35:1.  
• Darba samaksa par klases audzināšanu iekļauta 13 
procentu motivācijas fondā, lai gan klases audzināšana 
uzskatāma par pamatpienākumu.
• Internātskolām, speciālās izglītības iestādēm, sociālās 
korekcijas izglītības iestādēm un profesionālās izglītī-
bas iestādēm (ar dienesta viesnīcu) vadītājiem un viņu 
vietniekiem mēneša darba algas likme netiek noteikta 
par divām pakāpēm augstāka atbilstoši izglītojamo 
skaitam.

Pedagogu darba samaksas sistēmas neskaidrības jeb «?»
• Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem no 01.01.2017. atal-
gojums par slodzi 680 eiro, bet nav skaidrs finansējuma avots.

• Profesionālās ievirzes (mūzikā, mākslā, dejā, sportā) izglītības 
iestāžu pedagogi, jo nav skaidrs finansējuma avots.
• Atalgojuma pieaugums profesi onālās izglītības profesionālo 
mācību priekšmetu pedagogiem līdz 20 procentiem augstāks, 
bet nav droši zināms avots.
• Augstāko izglītības iestāžu mācībspēkiem paredzēts darba 
samaksas pieaugums par 23 procentiem, bet nav skaidrs finan-
sējuma avots.
• Nav politiskas vienošanās ar pašvaldībām, vai tās piekrīt 
palielināt savu izdevumu slogu, pārņemot 1. – 4. klašu skolēnu 
brīvpusdienu nodrošināšanu, pagarinātās dienas grupu apmak-
su, internātskolu uzturēšanas izdevumus, speciālo pirmsskolas 
izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus. Ministrs Kārlis Šadur-
skis ir norādījis, ka IZM ietaupīto naudu tad ieguldītu pedagogu 
darba samaksas sistēmā.
Jāsecina, ka IZM piedāvātajā pedagogu darba samaksas 
sistēmā trūkumu un neskaidrību ir pietiekami daudz, lai 
dotu bezierunu piekrišanu tālākai normatīvo aktu projek-
tu virzībai. LIZDA norāda, ka atvēlētie līdzekļi pedagogu 
darba samaksas modeļa pilnveidei ir ļoti liels atbalsts, taču 9 
miljoni eiro 2016. gada četriem mēnešiem un 27 miljoni eiro 
2017. gadam pilnībā neatrisina atalgojuma problēmjautāju-
mus izglītības nozarē. 
LIZDA uzskata, ka nepieciešams steidzamības kārtā izstrādāt 
pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, jo tam ir 
jābūt cieši saistītam ar pedagogu darba samaksas pilnveidota-
jiem MK noteikumiem. Pamats grafika izstrādes pieprasīšanai 
– Izglītības likuma 53. panta 2. punkts un 26.04.2016. apstipri-
nātais valdības rīcības plāns. 
Nozarē strādājošajiem līdz jaunā mācību gada sākumam ir 
skaidri jāzina, kas paredzēts arī vidējā termiņa ietvaros. Tas 
būtu kā apliecinājums, ka izglītība tiešām ir valdības priori-
tāte, un parādītu valdības atbalstošo un izprotošo attieksmi 
pret nozarē strādājošajiem.
LIZDA ir iestājusies un iestāsies par izglītības nozarē strādājošo 
darba apstākļu uzlabošanu, tāpēc turpinās neatlaidīgi, kons-
truktīvi un profesionāli sadarboties ar valdības, parlamenta, 
pašvaldību un citu institūciju pārstāvjiem, lai sasniegtu LIZDA 
mērķus.
LIZDA izsaka pateicību izglītības darbiniekiem, kuri  aktīvi 
pauž savu viedokli un priekšlikumus. Aicinām biedrus, izglī-
tības iestāžu kolektīvus arī turpmāk paust savus ieteikumus, 
tos elektroniski nosūtot pa e-pastu ilze.prizevoite@lizda.lv.

Informācija sagatavota, pamatojoties uz 09.05.2016. datiem
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Liepājas Universitāte skaita jau savu sešdesmit otro gadskārtu, dzīvojot un elpojot 
ciešā saiknē ar Liepājas pilsētu, paņemot gan pilsētas seno viedumu, gan jūras 
spēku un cilvēku spītu un neatlaidību.

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE – 
LIELĀKĀ AUGSTSKOLA KURZEMĒ

Ar pētījumiem nodarbojas 
četras fakultātes

Liepājas Universitātē ir 
četras fakultātes – Dabas un 
inženierzinātņu, Humanitāro un 
mākslas zinātņu, Pedagoģijas un 
sociālā darba un Vadības un sociālo 
zinātņu fakultāte. Šajās fakultātēs 
tiek piedāvātas vairāk nekā 30 
studiju programmas un iespēja 
iegūt kvalitatīvu izglītību bakalaura, 
maģistra un doktora studijās. 
Liepājas Universitāte četros studiju 
virzienos nodrošina arī pilna cikla 
studijas, sākot ar bakalaura un 
beidzot ar doktora grāda iegūšanu.

Šoreiz stāsts par to, kā Liepājas 
Universitāte izmanto savu 
ģeogrāfisko stāvokli, lai pētītu 
vistuvāk pieejamos resursus – jūru, 
viļņu enerģiju, aļģes. 

Ar klimata pārmaiņu un 
ekotehnoloģiju pētījumiem 
nodarbojas Dabas un 
inženierzinātņu fakultātes Vides 
un atjaunojamo energoresursu 
pārvaldības un inženierijas 
studiju programmas studenti, 
Ekotehnoloģiju studiju 
programmas maģistranti, kā 
arī Dabas zinātņu un inovatīvo 
tehnoloģiju institūta pētnieki.

Kā likt vilnim strādāt 
piekrastes labā

Viens no pētījumu virzieniem ir 
jūras un ūdens resursu izmantošana, 
jo nevienai citai augstskolai desmit 
minūšu gājiena attālumā nav jūras. 
Tiek pētīta viļņu enerģija. Par to stāsta 
Dabas zinātņu un inovatīvo tehnoloģiju 
institūta direktors Armands Grickus: 
«Ja vilnim tiek atņemta enerģija, tiek 
novērsta krasta erozija. Ja ļoti gudri 
pieejam pētāmajam jautājumam un 
atņemam vilnim tikai daļu enerģijas, 
varam likt viļņa enerģijai nest smiltis 
krastā, nevis skalot prom. Šādā 
veidā varam veidot kāpas. Pie šiem 
pētījumiem kopā ar RTU zinātniekiem 
strādājam jau vairākus gadus. Mums 
ir arī Latvijā vienīgā viļņu vanna. Mēs 
esam apzinājuši Liepājas uzņēmumus, 
kurus varētu interesēt šie pētījumi. 
Jebkurš pētījums ir jānoved līdz 
komercializācijai, jo to rezultātiem 
mūsu dzīve ir jāpadara labāka.»

No jūras aļģēm iegūstam agaru
Studenti ir sākuši pētījumus par 

jūras aļģu – furcelāriju – pārstrādi. 
Tās rezultātā tiek iegūts agars, kas ir 
pazīstamā želatīna aizstājējs. Būtiski, 
ka želatīns tiek iegūts no cūku ādām, 
bet agars – no jūras aļģēm. Produktam 
varētu būt laba perspektīva eksportam 
uz valstīm, kur cūkgaļu nelieto. 

Liepājas Universitātes absolvente 
Gita Juzupa, kura ir nodarbojusies 
ar pētījumiem par aļģēm, izveidojusi 
mājas lapu ar mērķi veicināt makroaļģu 
pārstrādes nozaru attīstību un 
savstarpējo komunikāciju starp 
ieinteresētām mērķgrupām Latvijā. 
Mājas lapa ir arī iespēja jaunajiem 
uzņēmējiem gūt aktuālu informāciju 
par makroaļģu pārstrādes iespējām 
Latvijā un pasaulē.

Teksts: SIMONA LAIVENIECE, LIĀNA KĻAVIŅA

FOTO: LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES ARHĪVS
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ATBALSTA IESPĒJAS ZINĀTNEI

Šobrīd Latvijas zinātniekiem ir aktuālas vairākas 
ES atbalstītas programmas finansējuma 
piesaistei pētniecībā, taču vienlaikus jāatzīst, 
ka pastāv nevienlīdzība zinātnes nozaru vidū, 

kā arī ārkārtīgi milzīga starptautiskā konkurence cīņā par 
resursiem. Tas attiecināms gan uz «Horizon 2020», gan 
valsts noteiktajām prioritāri atbalstāmajām jomām, kuras 
definētas Viedās specializācijas stratēģijā (RIS3). Stratēģija 
nosaka, ka valsts tautsaimniecības attīstībai nozīmīgākās 
atbalstāmās specializācijas jomas zinātnē ir:

1) zināšanu ietilpīga bioekonomika; 
2) biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un 

biotehnoloģijas; 
3) viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
4) viedā enerģētika;
5) informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. 
Pamatojoties uz stratēģiju, zinātniskās institūcijas un 

komersanti var pretendēt uz atbalstu lietišķās ievirzes 
pētījumiem, kur pētījumu projektu iesniegšana atlases 
1. kārtai noslēgsies 8. jūnijā. Arī jaunajiem zinātniekiem 

Kas ir ekodizains?
Viena no jomām, kurā savus 

pētījumus virza Liepājas Universitātes 
studenti, ir ekodizains. Ja produktam 
samazina iepakojuma apjomu, daudz 
mazāk rodas pārstrādājamo atkritumu. 
Ekodizaina elementi tiek izmantoti 
arī ēku un pagalmu labiekārtošanā. 
Populāras kļūst viegli uzturamas, 
ekoloģiskas ēkas. Studenti atbilstošā 
studiju programmā jau bakalaura 
līmenī veido konkrētus piedāvājumus 
konkrētai videi. Pētījumi notiek, 
ievērojot pēctecības principu – 
maģistra studiju laikā tiek turpināti 
bakalaura laikā iesāktie pētījumi. Kā 
stāsta Liepājas Universitātes Vides 
un atjaunojamo energoresursu 
pārvaldības un inženierijas studiju 
programmas direktore Māra Zeltiņa, 
uz Dabas un inženierzinātņu fakultāti 
nāk cilvēki, kurus interesē praktiskas 
lietas, tehnoloģijas, risinājumi un 
aprēķini, lai jauninājumus īstenotu 
dzīvē. Viens no vides studiju 
virzieniem ir plānošana un pārvaldība, 
otrs – inženiertehniskie risinājumi un 
to praktiskā izmantošana.

Pētījumos neiztikt bez 
informācijas tehnoloģiju zināšanām

Klimata pētījumu veikšanai 
palīgos nāk informācijas tehnoloģijas 
(IT), kas palīdz ātri un precīzi veikt 
nepieciešamos aprēķinus dažādu 
dabas procesu modelēšanai, 
apstrādāt eksperimentos iegūtos 
datus. Ir pieejami gan dažādi gatavi 
IT risinājumi, kurus ir jāmāk lietot, 
gan vajadzīgas specifiski izstrādātas 
programmas konkrētiem pētījumiem. 

Nenoliedzami, ka ir nepieciešami 
speciālisti ar programmēšanas 
prasmēm. Tā ir liela priekšrocība, ka 
Dabas un inženierzinātņu fakultātē 
ir studenti, kas spēj bakalaura un 
maģistra studiju darbu ietvaros 
izstrādāt pētījumiem tik nepieciešamo 
datu apstrādes un analīzes rīku – 
programmatūru. Lielu datu apstrādei 
nepieciešama ne tikai programma, 
bet arī resursi, kas ātri var apstrādāt 
liela apjoma datus, īpaši, ja jāveic 
kāda dabas procesa modelēšana ar 
daudziem ietekmējošiem faktoriem. 
Šeit varam izmantot augstas veiktspējas 
skaitļošanu. 

Dabas un inženierzinātņu fakultātes 
dekāne Anita Jansone smaida: «Ir 
tāds teiciens – ja tu neesi atrodams 
internetā, tad tu esi neredzams un 
nezināms. Lai iepazīstinātu sabiedrību 
ar pētījumiem, to norisi un rezultātiem, 
ir nepieciešama informācija, piemēram, 
mājas lapā. IT studenti var piedāvāt 
savas prasmes mājas lapu izstrādē. 
Tādējādi tiek veidota loģiska sadarbība 
starp studentiem, pētniekiem, 
uzņēmējiem, lai, kopīgi sadarbojoties, 
radītu gan jaunus produktus, gan 
piedāvātu problēmu risinājumus. 
IT pirmā kursa studenti izstrādā arī 
dažādas izglītojošas spēles dabas 
aizsardzības jautājumos.»

Visās fakultātēs ar pētniecību 
nodarbojas gan studenti, gan pētnieki 
zinātniskajos institūtos. Universitāte 
augstu vērtē padarīto klimata pārmaiņu 
un ekoloģijas jautājumos, jo 21. 
gadsimts diktē savus noteikumus. Tā kā 
universitāte ir starp tām augstskolām, 
kurām ir tas gods nest Zaļo karogu, 
uzskatām, ka līdz ar to mums ir arī 
pienākums dot ieguldījumu pētījumos, 
kas mūsu dzīvi padara kvalitatīvāku.

pieejamais pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts, kam 
projektu pieteikumu iesniegšanu plānots atvērt rudenī, tiek 
orientēts uz minētajām viedās specializācijas jomām. 

Neapšaubot viedās specializācijas jomu potenciālu un 
nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, būtiski atzīmēt, ka tikai 
šāda pieeja zinātnes atbalstam nostāda nevienlīdzīgās 
pozīcijās sociālās un humanitārās zinātnes, jo tām iespējas 
pretendēt uz pētniecības finansējumu ir minimālas. Valsts 
līmenī ir jāapzinās, ka ir ļoti būtiski nodrošināt stabilu 
finansējumu arī tādu jomu pētīšanā, kur gūtās zināšanas 
tiešā veidā nav komercializējamas, taču ļoti nozīmīgas 
nacionālajai drošībai un nacionālās identitātes kontekstā, 
piemēram, letonika, vēsture, māksla. Šādi pētījumi ir 
nozīmīgi nācijas pastāvēšanai un ir finansiāli atbalstāmi 
arī tad, ja pētījumu rezultātiem ir vairāk nacionāla, nevis 
starptautiska nozīme. Uz šo aspektu ne reizi vien ir 
norādījuši sociālo un humanitāro zinātņu pārstāvji, to 
uzsvēra arī diskusijas dalībnieki šī gada 11. maijā notikušajā 
1. Humanitāro zinātņu akadēmiskajā forumā Rīgā, Latvijas 
Universitātē.

Teksts: LĪGA PAULA
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Kuldīgas starpnovadu arodorganizācijas vadītāja Aiga Šenberga par sevi saka: 
«Esmu 100 procenti kurzemniece – dzimusi Liepājas rajona mazpilsētā Priekulē. 
Pati bērnudārzu apmeklēju tikai dažus gadus, un no šī laika posma atceros to, ka 
bija jāapēd viss ēdiens. Īpašas atmiņas, kā jau visiem bērndārzniekiem, saistās ar 
ēšanu: jāiztukšo šķīvis ar sviestā sautētiem burkāniem – tā ir bērnības trauma.»

MĪLESTĪBA PRET MAZAJIEM 
ĶIPARIEM IR PATS SVARĪGĀKAIS

Kad jūs izjutāt aicinājumu pe-
dagoģiskajam darbam, un kas 
motivēja uzsākt šo ceļu?
Pedagoģisko ceļu izvēlēties palī-
dzēja pedagogi Priekules vidus-
skolā, jo biju sabiedriski aktīva – 
dziedāju ansamblī, korī, organizēju 
pasākumus.

Kāda jūs bijāt kā skolniece?
Kā skolniece biju ļoti centīga, 

Priekules vidusskolā mācījos sekmīgi, un vislielāko gandarījumu sagādāja organizēt klases 
kolektīvu dažādiem pasākumiem skolā. Ļoti patika zīmēt, noformēt telpas, tādēļ savu nākotni 
vēlējos saistīt ar mākslu, stājoties Liepājas Mākslas vidusskolā. Neizdevās. Kļuvu par izmirušās 
profesijas pārstāvi – pionieru vadītāju Kuldīgas 1. vidusskolā. Tā nokļuvu pedagoģiskajā 

kolektīvā, kas mudināja mācīties Liepājas Pedagoģiskajā institūtā par sākumskolas pedagogu. Sākotnēji 
to nepabeidzu, taču studijas tur atsāku vēlāk, nu jau kā pirmsskolas pedagogs. Tā kopš 1996. gada 
savas darba gaitas turpinu Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādē «Ābelīte». Kolektīvs pamanīja manas 
organizatores spējas, cīnītājas garu un ievēlēja par pirmorganizācijas priekšsēdētāju, vēlāk arī par 
Kuldīgas starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāju.

apzinīga, kārtīga, bet reizē arī liela 
jautrule un smējēja kopā ar savu 
bērnības draudzeni Daigu, ar kuru 
joprojām esam ļoti tuvas.

Ar ko īpaša ir pirmsskolas peda-
goģija?
Pirmsskolas pedagoģija īpaša ar 
to, ka vecāki mums uztic savus 
mīluļus, lolojumus ievadīt lielajā 
zinību pasaulē, bangainajā komu-

nikācijas jūrā.
Šajā dzīves posmā mēs mazajā 
cilvēkbērnā ieliekam pamatus 
turpmākajai dzīvei. Ļoti nozīmīgs, 
atbildīgs, sarežģīts posms.

Kā jums izdodas sevi uzturēt 
dzīvespriecīgā un radošā noska-
ņojumā savā darba vidē?
Sevi dzīvespriecīgā omā noturu ar 
ļoti patīkamām nodarbēm: regulā-

Teksts: LIĀNA KĻAVIŅA

KOLEKTĪVS IR 
PALĪDZĒJIS MANĀ 
PEDAGOĢISKAJĀ 
IZAUGSMĒ, 
ATTIEKSMĒ 
PRET DARBU, 
KOLEKTĪVA 
STIPRINĀŠANU 
UN NEBEIDZAMU 
MĪLESTĪBU PRET 

BĒRNIEM.
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ra sportošana (senāk – aktīva pie-
dalīšanās aerobikā, tagad – nūjoša-
na), regulāra pirtī iešana, izbaudot 
SPA procedūras no domubiedru 
rokām, lēkšana ledainā ūdenī, ļoti 
jaukas vasaras savā dārza mājā 
Ventas krastā, ziedu audzēšana, 
lološana, dabas sniegto brīnumu 
baudīšana, regulāra pelde Ventā. 
Daba dziedē, daba veldzē.

Kādi ir plusi un mīnusi, strādājot 
par pirmsskolas pedagogu?
Plusi – mazo ķiparu mīlestība, 
sirsnīgums, patiesums. Tas, ka 
redzi savu darba veikumu, kad no 
mazā ķipara izaug liels gudrinieks. 
Mīnusi – sabiedrības attieksme, 
nenovērtēts pedagoga darbs, uz-
skatot: ko tad bērnudārzā – tur jau 
tikai spēlējas, neadekvāts atalgo-
jums...

Vai bieži nākas saskarties ar 
problēmām un ārējās ietekmes 
faktoriem ikdienas darbā?
Problēmu ir milzum daudz – ve-
cāku nezināšana, nekompetence, 
bērnu neaudzinātība, visatļautī-
ba, sabiedrības un Izglītības un 
zinātnes ministrijas attieksme pret 
pirmsskolu...

Kā, jūsuprāt, ir būt jaunajam 
pirmsskolas pedagogam Latvijā?

Grūti pat iedomāties, ar ko jauno 
pedagogu varētu ievilināt pirms-
skolā. Zinu, ka daudzi, kuri beidz 
studijas, šajā profesijā nestrādā, jo 
dzīvot ar tādu atalgojumu nevar. 
Tā ir izdzīvošana.
Daži izvēlas šo profesiju, jo viņu 
mammas strādā pirmsskolā. Arī 
mana meita izvēlējās apgūt pirms-
skolas un sākumskolas pedagoga 
profesiju.

Vai ir nācies saskarties ar to, ka 
jūsu kā pedagoga sociālais statuss 
sabiedrībā tiek novērtēts zemu?
Ļoti bieži sabiedrībā dzirdu vie-
dokli: «ko tad jūs, smilškastnieki», 
domājot pirmsskolu. Arī pašreiz 
sabiedrībā sāk popularizēt viedok-
li, ka tie pedagogi, kuri strādā ar 
mazajiem pirmsskolēniem – no 1,5 
līdz divu gadu vecumam –, neda-
ra neko īpašu: noslauka degunu, 
māca kultūrhigiēniskās iemaņas, 
un tas arī viss. Pirmsskolas peda-

gogi vienmēr bijuši nenovērtēti. 
Šīs profesijas pārstāvji jūtas ļoti, 
ļoti maznozīmīgi, mazvērtīgi savā 
valstī.

Vai Latvijā, jūsuprāt, pirmsskolas 
vecuma bērni saņem kvalitatīvu 
izglītību?
Pirmsskolas izglītība turas uz šī 
darba entuziastiem, patriotiem. 
Šajā darbā cilvēki strādā savu 
sirdsdarbu. Izglītība, ko saņem 
bērni, ir ļoti kvalitatīva, vispusīga, 
saturīga. Prasības, ko uzliek valsts, 
ir ļoti augstas. Uz skolu jāpalaiž jau 
«gatavs» skolēns – gan psiholoģiski 
sagatavots, gan fiziski sagatavots, 
gan sociāli sagatavots, gan emocio-
nāli sagatavots.

Kāds būtu novēlējums esošajiem 
un topošajiem pirmsskolas peda-
gogiem?
Grūti sacīt. Laikam jau mīlestība 
pret mazajiem ķipariem ir pats 
svarīgākais šajā profesijā. Esot 
bērnu sabiedrībā, arī pieaugušais 
nezaudē patiesumu, sirsnību, 
atklātumu. Gandarījumu dod, 
redzot izaugušos bērndārzniekus 
kā brīnišķīgus cilvēkus, teicam-
niekus skolā. Lai jaunie pedagogi 
rod gandarījumu būt bērnu sa-
biedrībā, spēj baudīt to, izjust to, 
novērtēt to! 

NEVIENS 
NEPASAKA, 

CIK ŠIS DZĪVES 
POSMS MAZAJAM 
CILVĒKBĒRNAM 
IR BŪTISKS UN 
NOZĪMĪGS.

Rubrika «Mūsu personība» tiks veidota 
arī turpmākajos «LIZDA Vēstneša» 

numuros. Palīdzi mums to veidot, iesakot 
kādu, kura viedokli, dzīves pieredzi un 

personību augstu vērtē un kuru labprāt 
redzētu nākamajā žurnāla numurā! 

Sūti savu ieteikumu 
pa e-pastu liana@lizda.lv!
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BŪT VAI  
NEBŪT 

IZDIENAS 
PENSIJĀMLīdz Saeimai nonācis likumprojekts «Speciālās 

izglītības skolotāju, sporta skolotāju un 
pirmsskolas izglītības skolotāju izdienas pensiju 
likums». Tas pirms 2. lasījuma ir Sociālo un darba 
lietu komisijas deputātu dienas kārtībā.

Tiesības uz izdienas pensiju

Likumprojekts paredz 
nodrošināt šajā likumā 
noteiktos pedagogu amatos 
strādājošajiem pedagogiem 

tiesības uz izdienas pensiju sakarā ar 
to, ka pēc noteikta laika nostrādāšanas 
notiek priekšlaicīgs darba spēju un 
profesionālo iemaņu zudums pirms 
vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā 
vecuma sasniegšanas.
Likumprojekta sākotnējā redakcijā 
tiesības pretendēt uz izdienas pensiju 
ir pedagogiem, kuri sasnieguši 
60 gadu vecumu un attiecīgajos 
pedagogu amatos nostrādājuši ne 
mazāk par 30 gadiem. Mūsuprāt, šis 
slieksnis ir pārāk augsts – nevienai 
no profesiju grupām, kam pašlaik ir 
tiesības pieprasīt izdienas pensiju, 
noteiktais vecums nav augstāks par 
55 gadiem (prokuroriem, policistiem, 
SAB un KNAB darbiniekiem – 
50). Arodbiedrības viedoklis par 
nostrādāto laiku vai izdienas stāžu 
arī ir atšķirīgs – uzskatām, ka jau 
pēc 25 gadu nostrādāšanas ir jādod 
tiesības pieprasīt izdienas pensiju 
speciālās izglītības skolotājiem, sporta 
skolotājiem un pirmsskolas izglītības 
skolotājiem. 
Likumprojekts nosaka, ka izdienas 
pensijas pieprasīšana ir brīvprātīga un 
tās pieprasītājam tiek liegtas tiesības 
turpināt darbu amatā, kas dod tiesības 
uz izdienas pensijas pieprasīšanu, bet 

neaizliedz strādāt citu darbu.
Tiek rosināts izdienas pensiju 
aprēķināt no personas vidējās 
mēneša darba samaksas par pēdējiem 
pieciem gadiem pirms izdienas 
pensijas pieprasīšanas. Pastāv 
dažādi viedokļi par izdienas pensijas 
apmēru. Iesniegtajā likumprojektā 
tie ir 80 procenti no mēneša vidējās 
darba samaksas, taču Labklājības 
ministrijas priekšlikums ir noteikt 
izdienas pensiju 65 procentu apmērā 
no mēneša vidējās darba samaksas. 
Likumprojektā iestrādāta norma, ka 
minimālais izdienas pensijas apmērs 
nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta apmēru.
Izdienas pensijas visiem pedagogiem 
tika piešķirtas laikā no 1959. līdz 1993. 

gada jūlijam neatkarīgi no vecuma 
un darbspēju stāvokļa ar darba stāžu 
pēc specialitātes, ne mazāku par 25 
gadiem. Izdienas pensija tika piešķirta 
un izmaksāta tikai pēc darbinieka 
atbrīvošanas no darba profesijā, kas 
dod tiesības uz šādu pensiju. Ar 1996. 
gada 1. janvāri izdienas pensijas tika 
izmaksātas pedagogiem, kuriem tās 
bija piešķirtas līdz 1993. gadam.
Pedagogu darba apstākļus nav 
iespējams uzlabot, ieviešot jaunas 
tehnoloģijas, jo darba specifika – tiešā 
saskare ar bērniem – paliek. Pedagoga 
profesija ir visvairāk izdegšanas 
sindromam pakļautā profesija. 
Tāpēc uzskatām, ka vismaz speciālās 
izglītības skolotāji, sporta skolotāji un 
pirmsskolas izglītības skolotāji būtu 
pelnījuši tiesības uz izdienas pensiju 
atjaunošanu.

Likumprojektā
(pirmsskolas, spec. izgl. iest.
pedag., sporta skolot.)

Izdienas stāžsVecums Pensijas
apmērs

Teksts: BRIGITA FRICSONE
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1. maijā norisinājās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotā tautas sapulce, 
kurā aktīvi piedalījās arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 
(LIZDA), lai pievērstu uzmanību izglītības un zinātnes nozarei. Ir daudz neskaidrību 
un neatrisinātu problēmjautājumu, kas skar gan darbinieku cienīgu atalgojumu, 
gan izglītības un zinātnes kvalitāti.

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga savā runā 
pauda: «Mūsu misija ir pārstāvēt, paust un 
aizstāvēt LIZDA biedru ekonomiskās, sociālās 
un tiesiskās intereses, veidojot sociālo dialogu 

visos līmeņos. Mūsu pirmais Valsts prezidents Jānis 
Čakste ir teicis: «Mūsu valsts ir izaugusi no biedrībām; 
katrs, kas ko dara biedrībā, dara valstij.» LIZDA ir kā 
nozarē strādājošo tiesībsargs, kā atgādinājums valdības 
un Saeimas deputātu sirdsapziņai par to, cik nozīmīga 
ir izglītības un zinātnes loma sabiedrībā, cik svarīgi ir 
šajās jomās strādājošie. Tik daudz ir ieguldīts ēkās, ie-
lās, iekārtās, bet vai pietiekami ir ieguldīts cilvēkā – vai 
pietiekami novērtēts gan ar uzslavu, pateiktu paldies, 
gan arī ar cienīgu darba samaksu? LIZDA apvieno 
biedrus, sākot no pirmsskolas izglītības pakāpes un 
beidzot ar zinātniekiem, viņi visi mums ir vienlīdz 
svarīgi.»
Pirmsskolas izglītība – tie ir pirmie cilvēki, kuriem mēs 
uzticam savus bērnus un mazbērnus. Tas ir pamatu 
pamats, un mēs nevaram turpināt pieļaut, ka audzinā-
tājas ar augstāko izglītību par šo darbu saņem nedaudz 
vairāk par 300 eiro mēnesī. Jā, mēnesī!
Vispārējā izglītība – tā ir tik daudzveidīga un plaša, 
tajā strādā un mācās visvairāk no izglītības sektora. Ir 
jāmazina pārslogotība darbā, kopīgiem spēkiem jāceļ 
mērķtiecīgi grautais pedagoga prestižs. Nav pieļaujams, 
ka mazā skolā nesamaksā par visu paveikto darbu, nav 
pieļaujams, ka lielās skolas skolotājam samazinās algu, 
lai to palielinātu citam kolēģim mazajā skolā. Jāno-
drošina vienlīdzīguma un taisnīguma princips starp 
nozarē strādājošajiem.
Profesionālā izglītība – lieli ES fondu līdzekļi iegul-
dīti profesionālās izglītības iestādēs, iekārtās. Ja mēs 
gribam, lai vēl labāk sagatavo jaunos speciālistus, tad 
beidzot jāiegulda arī mācībspēkos.
Speciālā izglītība – pedagogi, kas palīdz bērnam ar īpa-
šām vajadzībām maksimāli iekļauties pasaules spraigajā 
dzīvē un pilnvērtīgi izmantot dzīves daudzveidīgos pie-

DARBA SVĒTKI
«PAR CIENĪGU DARBU VESELAM UN 
IZGLĪTOTAM CILVĒKAM LATVIJĀ»

Teksts: LIĀNA KĻAVIŅA
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dāvājumus. To ir daudz, un šiem speciālistiem ir īpaša 
misija, kur nepieciešams vairāk gan fi ziskā, gan morālā 
spēka. Bet vai novērtējums ir adekvāts?
Profesionālā ievirze sportā, mūzikā, mākslā, dejā. Te at-
rodam mūsu valsts lepnumus, talantus – mūsu Latvijas 
dzintarus. Mēs lepojamies par šiem dzintariem, un tā 
tam jābūt, bet radīsim iespēju atcerēties un novērtēt šo 
dzintaru atradējus – pedagogus.
Interešu izglītība – visi pulciņi, skolēnu talantu attīs-
tība, tālāko izglītības un darba gaitu ceļvedis, saturīga 
laika pavadīšana. Kā mēs priecājamies par katru lietu, 
ko bērns radījis, vai par katru priekšnesumu. Tas nav 
pieņemami, ka te valsts naudu dod pēc pārpalikuma 
principa – nepilnus 60 eiro gadā (nepilni pieci eiro 
mēnesī) par vienu bērnu. 
Atbalsta personāls (psihologs, logopēds, sociālais 
pedagogs, karjeras konsultants, speciālais pedagogs) – 
mūsdienās bez šiem cilvēkiem nav iedomājama skolas 
pilnvērtīga ikdiena. Šo speciālistu ir par maz, lai sav-
laicīgi palīdzētu skolēniem, vecākiem, pedagogiem un 
neielaistu virkni problēmu. Viņi ir vajadzīgi šodien, lai 
rīt nenotiktu kāda nelaime, lai rīt nebūtu citu nozaru 
ministrijām jātērē nauda, citu nozaru speciālistiem 
jātērē laiks savlaicīgi nesniegtas palīdzības dēļ.
Bibliotekāri, internātskolu pedagogi nav atbalsta per-
sonāls, bet līdzvērtīgi pedagoģiskie darbinieki izglītī-
bas iestādēs. Bibliotekāriem jābūt praktiski ar divām 
izglītībām, lai varētu veikt šo darbu, un sen ir beigušies 
tie laiki, kad viņi rudenī izsniedz un pavasarī saņem 
grāmatas. 
Internātskolu pedagogi – viņiem ir jāpilda skolotāja, 
mammas, tēta, psihologa un drauga loma. Nav pie-
ļaujami, ka viņiem nosaka viszemāko atalgojumu visā 
pedagogu saimē.
Augstākā izglītība un zinātne – paldies Latvijas Zināt-

ņu akadēmijai par atbalsta vēstuli. Īpaši šajās jomās 
gadiem netiek pildīti spēkā esošie likumi. Piemēram, 
minimālā alga MK noteikumos asistentam noteikta 
481 eiro mēnesī, lektoram – 602 eiro mēnesī. Zināt-
nieki ir vēl nestabilākā situācijā, bet peļņu nesošus 
izgudrojumus prasa ik uz soļa. Mums saka: ja gribi un 
vari – maksā vairāk, nekā valsts nosaka, bet – no kā, 
ja likumus nepilda un bāzes (pamata) fi nansējumu 
nepalielina?! 
Raimonds Vējonis ir teicis: «Mūsu skolotāji ir mūsu 
ceļveži un padomdevēji – sākot no mazotnes un 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.»
LIZDA savā aicinājumā uzsvēra sabiedrības lomu un 
ietekmi, lai Saeimas un valdības pārstāvjus novērtē 
pēc padarītajiem darbiem, ne tikai solījumiem. Šajā 
kopīgajā vīzijā ir svarīgs ikviens Latvijas iedzīvotājs, jo 
kvalitatīva un profesionāla izglītība pienākas ikvienam. 

Jebkuras pārmaiņas sākas ar motivāciju. Mūsu motivācija ir uzlabot 
arodbiedrības iekšējo darbību un pilnveidot pakalpojumus biedriem, 

tādēļ LIZDA padome pieņēmusi lēmumu ieviest jauna dizaina plastikāta 
biedra kartes, kas ļautu uzlabot arī Atlaižu groza programmas kvalitāti.

Par visiem neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar jaunajām biedra kartēm un biedra iesniegumu veidlapām aicinām sazināties ar arodbiedrības darba koordinētāju 
LIZDA birojā Irinu Kostecku – tālrunis 27897708, 67270273, e-pasts irina.kostecka@lizda.lv.

Jauna LIZDA karte – 
uzlabotas iespējas biedriem

Šobrīd LIZDA birojā notiek aktīvs darbs pie biedru datu bāzes pilnveides, un jau tuvāko mēnešu laikā ikviens arodbiedrības biedrs 
savā darba vietā saņems jaunu LIZDA biedra karti (attēlā). Jaunā LIZDA karte apliecina personas piederību arodbiedrībai un sniedz 

iespēju biedram izmantot uzlabotus «atlaižu groza» piedāvājumus, kultūras un sporta pasākumus, konsultācijas par darba tiesībām 
un juridiskajiem jautājumiem, naudas aizdevumus Krājaizdevu sabiedrībā, nelaimes gadījumu apdrošināšanu 

un citus arodbiedrības pakalpojumus.
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Izbaudi pavasara 
saulainās atlaides!

(Uzzini vairāk LIZDA mājas lapā lizda.lv!)

• Ārstu un speciālistu konsultācijas 10%

• Traumatologa  ortopēda konsultācija 20%     

• Diagnostika (t.sk. analīzes) 5%   

• Obligātās veselības pārbaudes 10%

• Sirds kabineta komplekti (VC4 Diagnostikas centrā] 5%

• Procedūras, manipulācijas un operācijas 5%  10%

• Rehabilitācija 5%  10%

• Zobārstniecība 5%  

• Protezēšana 10%

• Skaistumkopšana 5%    

• Apavu dezinfekcija 10%  

• Mājas vizīšu dienesta pakalpojumi 5%    

VC4 grupas uzņēmumos: 

Ārstu un speciālistu konsultācijas  Capital Clinic Riga 10%

Diagnostikas pakalpojumi  

Capital Clinic Riga un Vizuālā Diagnostika 10%

Visām precēm Dynasty veikalos 10%



FAKTI
PAZĪMES

PROFILAKSE

PIEVĒRS UZMANĪBU IZDEGŠANAS PAZĪMĒM!

KAS IR IZDEGŠANAS 
SINDROMS?

Fiziska un emocionāla
izsīkuma stāvoklis, kas 
rodas, ilgstoši strādājot 
emocionālas spriedzes 

apstākļos

Pārāk augsts stresa 
līmenis ir starp 

biežākajiem ar darbu 
saistīto saslimšanu 

cēloņiem

Izdegšana ir izplatīta 
skolotāju, mediķu, 
sociālo darbinieku,
ugunsdzēsēju, poli-
cistu un citu atbalsta 
sniedzēju profesiju

darbinieku vidū

Izdegšana darbā

Atrodi līdzsvaru starp darbu un atpūtu – neņem darbu uz mājām!
Plāno savu dienas režīmu, regulāras ēdienreizes un pilnvērtīgu miegu!

Atrodi laiku interesēm, kuras nav saistītas ar darbu!
Centies uzturēt labas attiecības ar kolēģiem!

Plāno savu darba laiku un ievēro pārtraukumus!
Neuztraucies par lietām, kuras nevari ietekmēt!

Uzņemies pienākumus, kurus spēj paveikt!
Centies atrast laiku mācībām un kvalifikācijas celšanai!

Nekautrējies runāt ar savu darba devēju par nepieciešamajām izmaiņām darba procesā!

PASARGĀ 
SEVI!


