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«Skolotājs ir skaista profesija. 

Es gribētu novēlēt, lai skolotāji padomā par 

savu labizjūtu, jo skolotājs, kuram ir šī labizjū-

ta un kurš ir mierā ar sevi, ir milzīgs ieguvums 

skolai un skolēniem. Padomāt par sevi!»

Ilze Miķelsone, Dr.paed., Liepājas Universitātes asociētā 

profesore, Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne

Šajā numurā lasi

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Pasaules izglītības 
darbinieku arodbiedrība (Education International) sveic Jūs Pasaules Skolotāju dienā.
Vēlam veiksmi, izturību un aizrautību ikdienā, kā arī gandarījumu par paveikto! 

Paaugstināsim profesijas prestižu – 
uzticoties, cienot un novērtējot pedagogu darba nozīmīgumu!

Skolēna un pedagoga savstarpējās attiecības, vecāku un sabiedrības attieksme 
pret pedagogu, draudzīgs kolektīvs, uzticēšanās pedagoga profesionalitātei, 
labvēlīgi darba apstākļi, adekvāts atalgojums, sabiedrības novērtējums, atbalsts 
darba vietā un drošības izjūta – šie un vēl daudzi citi faktori ietekmē skolotāja 
darba novērtējumu sabiedrībā. Šogad Pasaules Skolotāju dienā (World Teachers’ 
Day), kuru visā pasaulē atzīmē 5. oktobrī, Pasaules izglītības darbinieku arod-
biedrība vēlas pievērst uzmanību skolotāja darba novērtējumam un pedagoga 
profesijas prestižam.

Šīs tēmas ietvaros LIZDA šogad īsteno dažādas aktivitātes, lai veicinātu 
skolotāja profesijas nozīmību sabiedrībā:
• 01.09. – 23.09. – konkurss skolēniem un studentiem «Kāpēc es gribu būt Skolotājs?»;
• 26.09. – 07.10. – deputātu «Skolas dienas» vizītes izglītības iestādēs visā Latvijā;
• 30.09. – konkurss darba devējiem «Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016»;
• 03.10. – 07.10. – konkurss pedagogiem «Kā manā kolektīvā atzīmē Skolotāju dienu»;
• 12.09. – 14.10. – pedagogu, skolēnu un sabiedrības aptauja par skolotāja 
profesijas prestižu Latvijā.

Seko līdzi visām aktivitātēm www.lizda.lv! 

SVEICAM PASAULES 
SKOLOTĀJU DIENĀ!

Novēlējumi pedagogiem Skolotāju dienā

«Veselību, radošumu, prieku, neapstāties izaugsmē!»
Dzintra Iliško,  PhD, Daugavpils Universitātes asociētā profesore, Ilgtspējīgas izglītības institūta direktore

«Skolotāji tik ilgus gadus turas uz 
entuziasma;  bailes, ka tas entuziasms vienreiz var beigties. Novēlu izturību, 

sapratni un atbalstu no augšas!»

Mārīte Opincāne,  Dr.philol., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docente Izglītības, valodu un dizaina fakultātē 

«Ticēt bērnu spēkam, būt cilvēkam, 
kas palīdz sekmēt bērna pašizziņu,

pašiniciatīvu, sasaistīt mācību darbī-
bu ar dzīvošanu, nebaidīties dažādot 
mācību vidi, parādīt bērnam, ka mā-
cīšanās ir iespējama katru mīļu brīdi 

ikvienā vietā, kur mēs atrodamies. 
Paturēt prātā, ka skolotājs ir ārkārtīgi 

svarīgs cilvēks, īpaši sākumskolā.» 

«Kolēģiem vēlu radošu 
un košu jauno mācību gadu. 

Lai pietiek spēka,  veselības un izturības 
darīt šo cēlo darbu ar misijas izjūtu un 

just gandarījumu par padarīto!»

«Kaut mums pietiktu spēka pacelties 
līdz tam līmenim, kā pasaule skatās uz 

skolēnu: ieraudzīt viņu, nepazaudēt 
viņa vēlmi izzināt pasauli. 

Bērns ar šo vēlmi piedzimst;
 mūsu rokās ir to atbalstīt un palīdzēt 

iepazīt jauko, brīnumaino pasauli. 
Lai pašam skolotājam  dzirkstīte acīs – 

tad būs dzirkstelīte arī skolēnos!»

Gunta Siliņa-Jasjukeviča,
Dr.paed., Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijas docente Skolas pedagoģijas katedrā

Inta Ostrovska, Dr.paed., docente, pētniece Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūtā

Anita Petere,
Dr.paed., Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijas profesore Skolas pedagoģijas katedrā 

LIZDA vadība: «Mums visiem kopā 
vēl daudz jāpanāk» 

4. – 6. lpp.

Vai jauns modelis ir jauni grozījumi 
darba līgumā?  

6. lpp.

Pedagogam draudzīgākā izglītības 
iestāde

7. lpp.

Pedagogu profesionālo 
pilnveidi ietekmējošie faktori 

8. – 9. lpp.

Skaidrīte Marča – personība, 
kurai sveša garlaicība 

10. – 11. lpp.

Skolotājs izaicinājumu virpulī 
12. – 13. lpp.

LIZDA pēta skolotāju prestižu 
14. lpp.

LIZDA līdzdalība jauno 
studiju programmu licencēšanā 

14. lpp.

Izdevīgi aizdevumi LIZDA biedriem 
15. lpp.

ETUCE atbalsta LIZDA sociālā 
dialoga stiprināšanā 

15. lpp.
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MĪĻIE LATVIJAS  
PEDAGOGI!

No sirds sveicu Jūs Starptautiskajā Skolotāju dienā!
Pedagoga spēja pamanīt katrā audzēknī viņa stiprās puses un 
pārliecība, ka ikviens bērns var gūt panākumus, ir būtiski sva-
rīga Latvijas nākotnei. Gudru, talantīgu, aizrautīgu pedagogu  
rokās ir mūsu valsts attīstība, izaugsme, sasniegumi. 
Paldies Jums par dažbrīd grūto, bet tomēr ļoti skaisto darbu! Paldies par to, ka spējat 
ne tikai mācīt zināšanas, bet arī aizraut, iedvesmot, būt par paraugu bērnu un 
jauniešu personību izaugsmei!
Skolas laiks veido pamatu visai dzīvei, un pirmais skolotājs ir tas, kurš paliek atmiņā. 
Nereti skolas gadu ieguvumus un nozīmi izprotam tikai ar laika distanci. Tad arī 
apzināmies, ka skolotāja darbs uzliek lielu atbildību, tas ir atbildīgs misijas darbs. 
Aicinu arī Jūs pašus saglabāt vēlmi mācīties, pilnveidoties un augt, ieraudzīt un 
izmantot labo ikdienas praksi, sadarboties un iedvesmot citam citu. Mūsu kopīgais 
uzdevums ir radīt visus priekšnoteikumus, lai Latvijā augtu zinoši un prasmīgi, radoši 
un kritiski domājoši cilvēki. Cilvēki, kuri ir gatavi pieņemt lēmumus un drosmīgi 
atbildēt par tiem.
Novēlu, lai mācību gads sniedz profesionālu gandarījumu par skolēnu zinātkāri un 
panākumiem!

Raimonds Vējonis, Valsts prezidents

GODĀTIE 
PEDAGOGI!

No sirds sveicu Jūs 
profesijas svētkos 
– Latvijas Skolotāju 
dienā, 2. oktobrī, un 
Pasaules Skolotāju dienā, 5. oktobrī! Vēlu, 
lai izjūtat prieku un gandarījumu par savu 
darbu ne tikai svētkos, bet ikvienā mācību 
stundā!
Savu pirmo skolotāju mēs atcerēsimies 
visu mūžu. Skolotājs sniedz ne vien 
zināšanas, bet arī palīdz augt par krietnu 
cilvēku. Skolotājs ar savām zināšanām, 
savu personību un mīlestību pret konkrēto 
mācību priekšmetu veido jaunas perso-
nības. Tas ir atbildīgs un misijas apziņas 
piepildīts darbs. 
Pateicos visiem Latvijas skolotājiem, kas 
diendienā pašaizliedzīgi dara savu darbu, 
iegulda savu enerģiju, zināšanas un piere-
dzi, skolojot mūsu jauno paaudzi! Lai jūsu 
idejas un profesionālā kompetence palīdz 
celt un pilnveidot visu izglītības nozari, 
padarot to arvien labāku un spējīgāku 
konkurēt pasaulē! 
Lai Jums izdodas uzturēt sevī un kopt 
savos audzēkņos tās vērtības, kas veido 
Latvijas pastāvēšanas jēgu, – mīlestību 
pret savu zemi, tautu, kultūru, valodu un 
neatkarīgu demokrātisku valsti!
Sirsnīgs paldies par sirdsdarbu!

Ināra Mūrniece, 
12. Saeimas priekšsēdētāja

CIENĪJAMIE LATVIJAS 
PEDAGOGI!

Starptautiskā Skolotāju diena ir vieni no tiem svētkiem, 
kad bērnu mammām un tētiem nav savām atvasēm gari 
jāstāsta, kāpēc, uz skolu ejot, jāņem līdzi ziedi, ko pasniegt 
saviem pedagogiem. Tā vienmēr ir bijis, un, domājams, 
šāda tradīcija saglabāsies arī turpmāk. Tā ir viena diena 
gadā, kad visā pasaulē oficiāli ir dota iespēja pateikt paldies saviem skolotājiem – 
cilvēkiem, kuri mūs ir mācījuši, audzinājuši un arī kritizējuši.
Skolotāji ir un būs katrai valstij un tautai nepieciešama profesija, jo tieši skolas 
uzdevums ir iemācīt cilvēkiem domāt. Tieši no skolā ieliktā zināšanu pamata visbiežāk 
ir atkarīga cilvēka turpmākā karjera, izaugsme.
Šogad Latvijā ir sākta izglītības sistēmas reforma. Sākoties mācību gadam, ir sakār-
tota atalgojuma sistēma pedagogiem, bet turpmākajos pāris gados tiks atrisināts arī 
skolu tīkla sakārtošanas un izglītības kvalitātes uzlabošanas jautājums.
Esmu pārliecināts, ka, reformai noslēdzoties, skolotāji valdības darbu būs gatavi 
novērtēt ar augstu atzīmi. Gan pedagogiem, gan man kā Ministru prezidentam, gan 
valdībai kopumā ir viens mērķis – nodrošināt, lai Latvijā no skolas iznāk gudri un 
radoši jaunieši, kuri ieguvuši kvalitatīvu izglītību. 
Pedagogi, man ir liels gods Jūs sveikt Skolotāju dienā!

Māris Kučinskis, Ministru prezidents

GODĀJAMIE 
SKOLOTĀJI! 

Skolotājs ir cilvēks, kas tiešāk vai 
pastarpināti ienāk katrā Latvijas 
ģimenē. Nav cilvēka, kam nebūtu 
bijis skolotāja. Skolotāja loma 
sniedzas tālu ārpus konkrētā mācību priekšmeta robežām. 
Ne velti cilvēkus, kas atstājuši nozīmīgu ietekmi mūsu 
dzīvē, dēvē tieši par skolotājiem, pat ja tiem nav bijusi 
pedagoga izglītība. 
Izglītības nozīmīgumu mūsdienu pasaulē nav iespējams 
pārvērtēt. Ar izglītību valstis un nācijas sākas, izglītības 
trūkuma dēļ tās var beigties. Latvijai, kas nav apveltīta 
ar bagātīgiem dabas resursiem, izglītības loma ir vēl jo 
nozīmīgāka. Jācitē bijušās izglītības ministres Mārītes 
Seiles teiktais, ka kvalitatīva izglītība var būt tikai tad, ja ir 
izcili skolotāji. Un Latvijā ir izcili skolotāji. Radoši, talantīgi, 
ar misijas apziņu apveltīti. 
Šogad mācību gada sākums gadījies trauksmains. Daudzu 
gadu darbs pie jauna skolotāju atalgojuma modeļa 
sekmējies un, lai arī sarežģītās diskusijās, tapis piedāvājums, 
ko pedagogi novērtēs jau septembra beigās. Novēlu, lai 
nozīmīgā reforma nes gandarījumu, ne vilšanos. Lai skolotāji 
beidzot izjūt, ka valsts un sabiedrība viņu darbu novērtē 
taisnīgāk, to apliecinot ar adekvātu atalgojumu.
Pēdējos gados sabiedrības gaidas pēc labas izglītības ir au-
gušas, un tas uzliek papildu atbildības slogu pedagogiem. 
Lai jaunais mācību gads nāk ar spēju sadarboties, vēlmi 
pilnveidoties, gatavību izaicinājumiem! Lai skolēniem un 
studentiem ir lieliski skolotāji, pedagogiem – zinātkāri 
audzēkņi, bet visiem kopā – prieks mācīties un mācīt!
Lai Jums sekmīgs un radošs mācību gads!

Ilze Viņķele, 12. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijas priekšsēdētāja

CIENĪJAMIE 
SKOLOTĀJI  
UN PEDAGOGI!

No sirds vēlos pateikt paldies 
maniem skolotājiem un visai 
skolotāju saimei, kas tad un 
šodien ar atbildību veido un rada mūsu valsts 
nākotni.
Jūs, skolotāji, esat tie, kas rada iespēju, lai mēs 
katrs varam lepoties ar mūsu izcilībām un Latvijas 
vārdu pasaulē. Tās ir mūsu izcilības zinātnē, kultūrā, 
sportā, uzņēmējdarbībā, pedagoģijā un citās 
jomās, kas iedvesmo jauniem panākumiem un 
sasniegumiem.
Esiet tikpat radoši, zinoši un atvērti pārmaiņām 
kā Jūsu savulaik vislabākie skolotāji! Jūs esat 
izvēlējušies visgrūtāko, bet vienlaikus viscildenāko 
profesiju. Skolotājs ir cilvēks, kas atklāj un rada. 
Saglabājiet šo spēju katru dienu!
Saglabājiet savu skolotāja īpašo spēju sadzirdēt un 
ieraudzīt sev cienīgu maiņu un nodot mantojumā 
pūru, kuru esat sakrājuši!
No Jums ir atkarīgi Latvijas jaunie skolotāji, kurus 
mums tik ļoti vajadzēs nākamajām paaudzēm.
Radiet savos skolēnos vajadzību pēc zināšanām 
un Latvijas! Jūsu skolēni ir vajadzīgi Latvijai – ar 
savām zināšanām un prasmēm, bet visvairāk tāpēc, 
lai mūsu valsts, latviešu valoda un kultūra varētu 
pastāvēt un mūžam uzplaukt pasaules brīvo un 
demokrātisko valstu saimē.
Sveicu un novēlu Jums priecīgu un saulainu Starp-
tautisko Skolotāju dienu! 

Kārlis Šadurskis,  
izglītības un zinātnes ministrs
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Lai varētu izlietot nozarei 
piešķirto finansējumu, 
no 01.09.2016. spēkā 
stājušies:

• jauni Ministru kabineta noteikumi:
- Nr. 445  «Pedagogu darba samaksas 
noteikumi»,
- Nr.447 «Par valsts budžeta 
mērķdotāciju pedagogu darba 
samaksai pašvaldību vispārējās 
izglītības iestādēs un valsts augstskolu 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs»,
- Nr. 476 «Kārtība, kādā valsts finansē 
darba samaksu pedagogiem privātajās 
izglītības iestādēs»,
- Nr. 477 «Speciālās izglītības iestāžu, 
internātskolu un vispārējās izglītības 
iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) 
finansēšanas kārtība»;
• grozījumi esošajos Ministru kabineta 
noteikumos:
- Nr.350 «Pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanas 
kārtība»,
- Nr.1036 «Kārtība, kādā valsts finansē 
profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmas»,
- Nr.523 «Kārtība, kādā aprēķina un 
sadala valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai pašvaldību 
izglītības iestādēs, kurās īsteno 
profesionālās pamatizglītības, 
arodizglītības un profesionālās vidējās 
izglītības programmas»,
- Nr.655 «Noteikumi par profesionālās 
izglītības programmu īstenošanas 
izmaksu minimumu uz vienu 
izglītojamo»,

- Nr.135 «Noteikumi par kvalificētā 
personāla skaitu un nepieciešamo 
aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes 
un audzināšanas iestādēs»,
- Nr.1035 «Kārtība, kādā valsts finansē 
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas 
un dejas izglītības programmas».
LIZDA aktīvi piedalījās visās 
iespējamajās sēdēs, darba grupās, 
tikšanās, lai panāktu maksimāli 
labvēlīgu jauno darba samaksas 
sistēmu pedagogiem. Šis periods un 
pieņemtie lēmumi nebija viegli nedz 
LIZDA valdei, nedz padomei, nedz 
birojam, jo kompromiss bija jāpanāk 
ik uz soļa. Jaunajā sistēmā ir gan 
ieguvēji, gan zaudētāji, tāpēc LIZDA 
kā kompromisa risinājumu piedāvāja 
izstrādāt pedagogu darba samaksas 
paaugstināšanas grafiku. LIZDA 
padome, valde un birojs arī turpmāk 
rūpīgi sekos, lai normatīvie akti laika 
gaitā tiktu pilnveidoti, novērstas tajos 
konstatētās nepilnības un veicināta 
nozarē strādājošo vienlīdzība. 
LIZDA panākusi, ka beidzot tiks 
pildīts Izglītības likumā spēkā esošs 
pants un ka četros Ministru kabineta 
apstiprinātajos dokumentos Izglītības 
un zinātnes ministrijai (IZM) ir 
uzdots sadarbībā ar sociālajiem 
partneriem izstrādāt pedagogu darba 
samaksas paaugstināšanas grafiku 
līdz šī gada beigām.
LIZDA padome lēma, ka 
oktobrī detalizēti vērtēs jauno 
samaksas sistēmu, kad realitātē 
varēs pārliecināties par sistēmas 

priekšrocībām un nepilnībām, 
kā arī lemt par turpmāko LIZDA 
rīcību. Taču diemžēl saskārāmies ar 
neatliekami risināmiem darbiem, proti, 
pirmsskolas pedagogu pēkšņais 
atalgojuma samazinājums un 
pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes pakāpju piešķiršanas 
apturēšana uz diviem gadiem, par 
ko uzzinājām Ministru kabineta sēdes 
laikā. LIZDA izsūtīja lūguma vēstuli 
visām pašvaldībām, lai pirmsskolas 
pedagogi netiktu diskriminēti 
atalgojuma ziņā. Pateicoties šai 
LIZDA aktivitātei, jau 107 no 119 
pašvaldībām no 01.09.2016. nodrošina 
lielāku atalgojumu par likmi (620 – 
1006 eiro), nekā to nosaka Ministru 
kabineta noteikumi. Ja nebūtu 
šādas aktivitātes, tad, visticamāk, 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi 
nesaņemtu atalgojuma paaugstinājumu 
no septembra. Kas attiecas uz 
pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes pakāpēm, tad LIZDA 
vērsās pie IZM ministra, valdības un 
Saeimas pārstāvjiem, un panākts, 
ka jāpilnveido normatīvie akti, lai 
nepieļautu pakāpju piešķiršanas 
pārrāvumu.
Pedagogu darba samaksas reforma 
diemžēl daļai pedagogu nozīmē 
darba slodzes samazināšanos vai pat 
darba zaudēšanu. Tieši tāpēc LIZDA 
neatlaidīgi uzstāj uz sociālā atbalsta 
programmas nodrošināšanu no 
2017. gada 1. janvāra un izdienas 
pensijām pirmsskolas, sporta un 

Jaunais mācību gads jau klāt, taču daudzi 
saskārās ar nezināmo – būs vai nebūs darbs, cik 
liela būs slodze, kāda būs alga utt., neraugoties 
uz to, ka šā gada četros mēnešos piešķirti 9 
miljoni eiro un 2017. gadā – 31,6 miljoni eiro tieši 
pedagogu atalgojumam.

MUMS VISIEM KOPĀ 
VĒL DAUDZ JĀPANĀK

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja



speciālās izglītības iestāžu pedagogiem. 
LIZDA panāca, ka līdz šī gada 
beigām tiks izstrādāti attiecīgie 
normatīvie akti sociālā atbalsta 
programmas uzsākšanai, bet vēl 
jāpanāk, lai Saeima pieņem attiecīgo 
likumprojektu «Speciālās izglītības 
skolotāju, sporta skolotāju un 
pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju 
likums» otrajā un trešajā lasījumā un 
lai nākamā gada budžetā ir paredzēti 
līdzekļi izdienas pensijām.
LIZDA ne tikai aktīvi strādā, lai tiktu 
izstrādāti jauni un pilnveidoti esošie 
normatīvie akti, kas uzlabotu situāciju 
nozarē strādājošajiem, bet arī rūpīgi 
seko, lai netiktu izslēgtas normas no 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 
kas pasliktinātu situāciju nozarē. Kā 
būtiskākie piemēri jāmin:
• LIZDA Izglītības un kvalitātes valsts 
dienesta sanāksmē uzstāja uz to, 
ka nedrīkst pazemināt izglītības 
prasības pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogiem, kam varētu sekot 
arī atalgojuma samazinājums;
• Ministru kabineta sēdē LIZDA 
panāca, ka tiek saglabāti panti 
Augstskolu likumā, Zinātniskās 
darbības likumā un Sporta 
likumā, kas paredz finansējuma 
paaugstināšanu.
Būtiskākais, ko LIZDA tuvākajā 
nākotnē vēlētos panākt likuma normu 
papildināšanā, saistīts ar vienlīdzības 
principa nodrošināšanu visiem 
izglītības iestādēs strādājošajiem. 
Svarīgi panākt, lai Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumā noteiktās sociālās 
garantijas – tiesības uz naudas balvu, 
atvaļinājuma pabalstu, piemaksu par 
darba kvalitāti, pabalstu sakarā ar 
ģimenes locekļa nāvi, mācību maksas 
apmaksu, veselības polisēm utt. – būtu 
pieejamas arī pedagogiem.
Lai visas minētās aktivitātes īstenotu, 
nepieciešams sistemātisks, 
neatlaidīgs, profesionāls, 
konstruktīvs, uz kompromisiem 
balstīts un brīžiem arī agresīvs 
sociālais dialogs. Diemžēl jāsecina, ka 

IZM ir atšķirīga izpratne no LIZDA par 
profesionālu un konstruktīvu sociālo 
dialogu, tāpēc mums nemitīgi jābūt 
modriem – jāseko Ministru kabineta, 
IZM dienas kārtībai, lai nepalaistu 
garām kādu būtisku sēdi bez LIZDA 
klātbūtnes vai nozīmīgu normatīvo 
aktu izskatīšanu bez LIZDA atzinuma. 
Jā, nereti ir gadījies, ka mūs neaicina, 
neinformē – mūs labāk redz ejam, 
nevis nākam, mēs esam neērti, taču 
visos svarīgajos brīžos esam bijuši 
klāt. Ja nevaram vienoties ar nozares 
ministru, tad vēršamies pie valdības 
vadītāja, Saeimā pārstāvētajām 
partijām, lai panāktu mums vēlamo. Kā 
piemērus var minēt:
- pārcelto Ministru kabineta 
sēdi, kurā bija paredzēts apstiprināt 
vairākus pakārtotos Ministru kabineta 
noteikumus par pedagogu darba 
samaksas jauno sistēmu. Šie noteikumi 
tika iekļauti Ministru kabineta sēdē 
pēdējā brīdī un netika saskaņoti 
ar LIZDA un citiem sociālajiem 
partneriem. LIZDA panāca, ka sēde 
tiek pārcelta un visām ieinteresētajām 
pusēm tiek dota iespēja iepazīties ar 
dokumentu projektiem;
- kādā no padomes sēdēm nebija 
iespējams panākt nevienu 
kompromisu ar IZM ministru 
Kārli Šadurski par pedagogu 
darba samaksas jaunās sistēmas 
problēmjautājumiem. LIZDA 
vērsās pie Ministru prezidenta 
Māra Kučinska, un rezultātā notika 
sanāksme ar IZM vadības klātbūtni 
un par lielāko daļu no jautājumiem 
kompromisa risinājumi tika rasti.
Laika gaitā panākts, ka rēķināšanās 
ir lielāka, ka ieklausās arvien vairāk, 
informē un aicina vairāk, jo zina, 
ka mēs būsim klāt arī neaicināti, 
ja tas skars nozarē strādājošos. 
Un tas lielākoties ir, pateicoties tam, 
ka LIZDA ir lielākā arodbiedrība, 
aktīva arodbiedrība, plaši pārstāvēta 
visā Latvijā, tajā ir biedri, sākot no 
pirmsskolas izglītības iestādes līdz 
zinātniskajam institūtam, LIZDA 
biedri pārstāv aktīvo vēlētāju loku.  

No mums baidās labā nozīmē. 
Iepriekš izklāstītais vairāk attiecas uz 
LIZDA darbu, kas jāveic sadarbībā ar 
citām institūcijām (valdību, Saeimu, 
pašvaldībām), taču tikpat būtiski ir 
turpināt tradicionālās un attīstīt jaunas 
aktivitātes organizācijas ietvaros.
Paralēli tādām tradicionālajām 
aktivitātēm kā «Skolas diena», 
«Pedagogam draudzīgākā izglītības 
iestāde», konkurss «Atspēriens», 
«LIZDA Vēstnesis» izdošana, ikgadējā 
konference (šoreiz 2016. gada 23. 
novembrī par tematu «Paaugstināsim 
profesijas prestižu – uzticoties, 
cienot un novērtējot pedagogu darba 
nozīmīgumu») un citām šogad 
tiks īstenotas jaunas aktivitātes, 
pakalpojumi biedriem:
• nodrošinātas jaunas, modernas 
biedru kartes;
• pilnveidots «Atlaižu grozs»;
• veikts pētījums par pedagogu 
profesijas prestižu;
• piedāvāts atbalsts pedagogiem 
darba vietas meklēšanā;
• nodrošināts «Mobilā jurista» 
pakalpojums;
• attīstīts ekspertu komisiju darbs;
• īstenoti biedru profesionālās 
pilnveides kursi. 
Iepriekš ieskicēta tikai neliela daļa no 
paveiktā un iecerētā, jo LIZDA vadība, 
biroja speciālisti un deleģētie padomes, 
valdes pārstāvji aizstāvēja biedru 
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Ilze Priževoite, 
LIZDA priekšsēdētājas vietniece
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Šķiet, lielākās izmaiņas darba apstākļos, ko jaunais pedagogu darba 
samaksas modelis ir atnesis skolotājiem, ir izmaiņas darba likmes lielumā. 
Darba likme ir pedagoga mācību darba normatīvais stundu skaits nedēļā 
vai gadā. Ministru kabinets savos noteikumos parasti nosaka zemāko 
mēneša darba algas likmi par noteiktu stundu skaitu, kas obligāti jāievēro 
visiem darba devējiem.

VAI JAUNS MODELIS IR JAUNI GROZĪJUMI DARBA LĪGUMĀ?

Pedagogu darba samaksas 
jaunais modelis vai Minis-
tru kabineta 2016. gada 5. 
jūlija noteikumi Nr. 445 

«Pedagogu darba samaksas notei-
kumi» nosaka pirmsskolas izglītības 
skolotājiem 40 stundu darba slodzi 
nedēļā, kas atbilst vienai mēneša darba 
algas likmei. Noteikumi nosaka arī to, 
ka no šīm 40 stundām 36 stundas ir 
nodarbību vadīšana, bet četras stundas 
– sagatavošanās nodarbībām. Ņe-
mot vērā to, ka pirmsskolas izglītības 
iestādes pārsvarā strādā no pulksten 7 
līdz 19, arī skolotāju darbs sakārtots tā, 
lai šādā laika nogrieznī nostrādātu savu 
darba slodzi.  Tāpēc pašvaldības strādā 
pie iespējamiem darba slodzes mode-
ļiem, kā arī pie tā, vai ieviest pirmsskolā 
darba likmi 40 stundas vai palikt pie 
iepriekšējās darba likmes 30 stundas, 
kas šajā mācību gadā ir nepilna darba 
likme saskaņā ar jaunajiem noteiku-
miem.  Pašlaik pieejamā informācija ir 
visai atšķirīga.

Ja pirmsskolā darba organizāci-
ja paliek tāda kā iepriekš, tas ir, 30 

nodarbību stundas nedēļā un četras 
stundas, lai sagatavotos nodarbībām, 
tad, salīdzinot ar Ministru kabineta 
noteikumos noteikto, skolotājs strādās 
nepilnu likmi. Arodbiedrības prasība 
visām pašvaldībām pēc Ministru 
kabineta noteikumu pieņemšanas bija 
nodrošināt vismaz 620 eiro par likmi, 
lai atalgojums jaunajā mācību gadā nav 
mazāks par iepriekšējo. Gribu uzsvērt, 
ka noteikumi nesatur prasību gatavo-
ties nodarbībām savā darba vietā. 

Izglītības iestāžu vadītāji un pe-
dagogi jautā, vai nepieciešams veikt 
grozījumus darba līgumos, ja mainījies 
darba likmes lielums Ministru kabi-
neta noteikumos. Tas atkarīgs no tā, 
kas norādīts katra konkrētā pedagoga 
darba līgumā, cik precīzi norādīta dar-
ba slodze un darba samaksa. Ja darba 
līgumā norādīts, ka pirmsskolas izglītī-
bas skolotājs pieņemts darbā uz darba 
likmi, grozījumi ir jāveic gadījumā, ja 
skolotāji strādās pēc iepriekšējās darba 
organizācijas, tas ir, nepilnu likmi. Ja 
darba līgumā norādīts, ka darba slodze 
tiek noteikta tarifikācijā, kas ir darba 

samaksas aprēķināšanas dokuments, 
un pedagogu ar to, kā arī izmaiņām 
tajā regulāri iepazīstina, apliecinot to 
ar parakstu, tas jādara arī tagad. Kā 
zināms, Darba likuma 40. panta trešā 
daļa pieļauj, ka ziņas par darba samak-
su var aizstāt ar norādi uz attiecīgiem 
noteikumiem, kas ietverti norma-
tīvajos aktos, darba koplīgumā vai 
citur. Jāatceras, ka grozījumi jebkādos 
nodarbinātības nosacījumos vienmēr 
savstarpēji jāsaskaņo ar darbinieku.

Diemžēl jāatzīst, ka šis atkal bija 
gads, kad izglītības iestāžu vadītāji 
nevarēja savlaicīgi informēt savus 
pedagogus par jaunajām algām, darba 
slodzēm un jauno darba samaksas mo-
deli kopumā pirms došanās ikgadējā 
atvaļinājumā, kā to nosaka Darba 
likuma 62. panta ceturtā daļa. Daži 
turpmākie gadi daudzās izglītības ies-
tādēs būs pārmaiņu laiks. Lai pārmai-
ņas ir pozitīvas!

Brigita Fricsone, 
LIZDA juriskonsulte

profesionālās intereses, 2015./2016. 
mācību gadā līdzdarbojoties 48 
institūciju darbā un piedaloties 202 
sanāksmēs. 
2015./2016. mācību gadā rīkotas 
11 padomes sēdes un astoņas 
valdes sēdes, kurās kopā izskatīti 
179 jautājumi, tostarp pedagogu 
darba samaksas jaunais modelis, 
grafiks, akciju plāns, jaunās politikas 
iniciatīvas, izdienas pensijas un citi 
jautājumi. Ar izvērstāku informāciju 
iespējams iepazīties LIZDA mājaslapā 
(prezentācija «Paveiktais 2015./2016. 
mācību gadā un plānotais jaunajā 
mācību gadā»). 

Tas spēks, kas niecīgs pilienā, 
top liels un varens kopumā! 
ARODBIEDRĪBA esam mēs visi, 
un LIZDA panākumi ir atkarīgi no 
katra arodbiedrības biedra viedokļa 
un aktīvas līdzdalības.  Lai raksturotu 
situāciju, nāk prātā stāsts par kādu 
mazu meitenīti, kura ar savu ticību 
spēj iedvesmot aktīvi rīkoties: «Gar 
jūru iet pieaugušais un skatās, ka maza 
meitenīte pa vienai met atpakaļ jūras 
krastā izskalotās medūzas. Pieaugušais 
saka meitenītei: «Kāpēc tu to dari? 
Tu taču tāpat neizglābsi viņas visas!» 
Meitenīte paskatās uz pieaugušo, 
paņem rokās vienu medūzu un saka: 

«Bet šo taču es izglābu!» Paņem 
rokās nākamo un saka: «Un arī šo es 
izglābu!».» Ar šo mēs gribam pateikt, 
ka arodbiedrībai ir nepieciešami tādi 
cilvēki kā mazā meitenīte stāstā – 
drosmīgi, aktīvi, pārliecināti par savu 
rīcību, kuri gatavi stāties viņai blakus, 
lai kādam palīdzētu, lai uzlabotu kopējo 
situāciju nozarē!

Paldies Jums katram par to, 
ka esat mūsu biedrs un ticat mūsu 

kopējam darbam! 
Patiesā cieņā un pateicībā –
LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga,
LIZDA priekšsēdētājas vietniece 
Ilze Priževoite
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PEDAGOGAM DRAUDZĪGĀKĀ 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Saldus PII «Pasaciņa» vadītāja Ilzīte Bulava:
«Šīs nominācijas iegūšana iestādei kopumā sniedza lielāku 

pārliecību par to, ko mēs darām, gandarījumu par paveikto. 
Tā vairoja uzdrīkstēšanos riskēt un piedalīties. Apbalvojums 
kalpo kā paveiktā darba pozitīvs novērtējums, kur būtisks ir 
katra darbinieka ieguldījums, kas jo īpaši svarīgi ir manam 
kolektīvam, jo iestādes rekonstrukcijas rezultātā «Pasaciņa» 
paplašinājās, no piecu grupu pirmsskolas izglītības iestādes 
kļūstot par 12 grupu iestādi. Novērtējums bija kā papildu sti-
muls kolektīva saliedēšanai. Protams, tas ir arī lepnums par 
savu darbu, par sevi kā daļu no kopīgā kolektīva. Vislielākais 
lepnums ir par savu iestādi pilsētā, novadā un valstī.»

Rojas vidusskolas direktore Gundega Pole:
«Pēc saņemtā atzinības apliecinājuma bieži saskāros ar ne-

pieciešamību izskaidrot konkursa būtību, jo sabiedrībā asoci-
ācijas ar vārdu «draudzīgākā» saistījās ar draudzēšanos starp 
pedagogiem, nevis ar to, ka ikdienā kolektīvam ir nodrošināta 
sociālā drošība un koplīgums, darba organizācija, infrastruk-
tūra, darba kvalitātes veicināšanas un personīgās izaugsmes 
iespējas, darba drošība un aizsardzība, sakārtota vide, mik-
roklimats, savstarpējās attiecības, reputācija, atalgojums utt.

Man kā direktorei tas bija apliecinājums, ka esmu līdzīgā 
noskaņojumā ar direktoriem citās skolās, izprotot atbildību 
par cilvēkiem un vietu, kurā darbojos.

Vēlu ikvienam skolas vadītājam uzdrošināties pastāstīt un 
parādīt savu skolu, dalīties ar savu ieguldījumu. Šī ir iespēja 
uzzināt, kā citos kolektīvos izprot vārdu «draudzīgs», un, ie-
spējams, atzīt: pie mums viss ir kārtībā! Esam lieliski!»

Stalbes vidusskolas skolotāja un arodpirmorganizācijas 
priekšsēdētāja Māra Buša:

«Konkursā piedalījāmies jau 2014. gadā, jo uzskatījām, ka 

mūsu skola atbilst konkursa mērķiem. Piedaloties konkursā, 
varējām izvērtēt savu darba vidi. Pirmajā gadā nosaukumu 
neieguvām, bet mēs uzskatījām, ka esam to pelnījuši, tāpēc 
2015. gadā startējām atkārtoti. Vēlējāmies, lai mūsu pārliecī-
bu, ka šeit ir pedagogiem draudzīga vide, ierauga arī sabiedrī-
ba. Ja pagājušajā gadā nebūtu ieguvuši plāksni, tad konkursā 
piedalītos arī šogad, jo, kā teica mana kolēģe: «Mums ir pe-
dagogiem draudzīga vide, un mums šim statusam ir jābūt!» 

Turpinām strādāt un lepojamies, ka esam šāda skola. To no-
vērtē gan skolēni, gan viņu vecāki. Lai skolēni labi justos skolā, 
arī darbiniekiem jājūtas labi – tas ir savstarpēji saistīts.» 

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas direktore Valentīna Šid-
lovska:

«Iegūtais skolas novērtējums mums deva lepnumu par savu 
skolu, tas ir labs novērtējums mūsu līdzšinējam darbam. Mēs 
ar prieku dalāmies arī ar citiem kolēģiem savā pieredzē, ar 
lepnumu izrādām savas skolas labās prakses piemērus. Mūsu 
skolu bieži apmeklē ārzemju viesi, kuriem parasti ir jautājums: 
ko šī goda plāksne nozīmē? Tad ar lepnumu stāstām, kā šo no-
mināciju esam ieguvuši. Papildus arvien domājam, kā uzlabot 
skolas ikdienu saviem skolotājiem un skolēniem.» 

Šobrīd LIZDA birojā notiek aktīvs darbs pie biedru datu 
bāzes pilnveides, un jau tuvāko mēnešu laikā ikviens 
arodbiedrības biedrs savā darbavietā 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.

Par visiem 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. 

LIZDA karte – uzlabotas iespējas biedriem

LIZDA jau ceturto gadu aicināja izglītības iestāžu vadītājus piedalīties konkursā 
«Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016», lai novērtētu savas iestādes pedagogu 
darba vidi un iegūtu arodbiedrības atzītu statusu. Uzrunājām dažas no izglītības iestādēm, 
kuras ieguva šo nomināciju jau iepriekš, lai uzzinātu, kā nominācija ietekmējusi ikdienu. 
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Mērķtiecīgai, kvalitatīvai un pieejamai 
pedagogu profesionālajai pilnveidei 
ir būtiska ietekme uz pedagoga 
darba kvalitāti. Pedagogu pastāvīgas 

profesionālās pilnveides nozīmīgums ir uzsvērts 
arī Eiropas izglītības kvalitātes uzlabošanas 
stratēģijā. 2014. gada maija Eiropas Padomes 
secinājumos ir uzsvērts, ka kvalitatīva profesionālā 
pilnveide ir izšķirošs faktors, kas nodrošina 
skolotājiem «šodienas situācijai atbilstošas 
prasmes un palīdz tās saglabāt». Uzmanība ir 
pievērsta arī tam, lai profesionālā pilnveide tiktu 
pielāgota izmaiņām mācīšanas un mācīšanās 
procesā. 
Pedagogu profesionālo pilnveidi ietekmē 
dažādi faktori, tostarp profesionālās pilnveides 
piedāvājums, pieejamība, skolotāju noslogotība 
un iespējas, augstas izmaksas un pedagogu 
motivācijas trūkums piedalīties profesionālās 
pilnveides aktivitātēs.
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātes Izglītības 
pētniecības institūta veiktajā 
pētījumā «Skolotāji Latvijā 
un pasaulē», sadaļā par 
skolotāju profesionālo pilnveidi 
ietekmējošajiem faktoriem, 
Latvijas skolotāji kā ļoti 
nepieciešamu norādīja pilnveidi 
šādās jomās: jaunās tehnoloģijas 
klasē (24%), informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju 
prasmes mācību procesā (19%), 
skolēnu uzvedība klasē un 
klasvadība (15%), individualizētā 

mācīšanās (14%).  
Pētījumā vairāk nekā puse skolotāju (68%) 
uzskata, ka viņiem nav nepieciešamības vai ir 
zema nepieciešamība pēc jaunām zināšanām un 
izpratnes mācību priekšmetā. Lai gan skolotāji 
norāda, ka viņi neizjūt vajadzību pēc profesionālās 
pilnveides pasākumiem šajā jomā, tomēr 
visvairāk skolotāju Latvijā (86%) ir piedalījušies 
profesionālās pilnveides pasākumos, kuros tika 
ietverts temats tieši par zināšanām un izpratni 
mācāmajos priekšmetos. Kā vienu no iemesliem 
šādai situācijai var minēt LIZDA ekspertu norādīto 
problēmu, ka pedagogu vajadzībām atbilstošie 
profesionālās pilnveides pasākumi nav pieejami. 
Eksperti norādīja, ka pedagogi ir spiesti izvēlēties 
kursus, kuri ir pieejami un par kuriem pašiem nav 
jāmaksā. Pētījumā 71% Latvijas skolotāju norādīja, 
ka par pasākumiem, kuros viņi piedalījās, paši 
neko nav maksājuši. 25% skolotāju norādīja, ka 

sedza daļu no profesionālās pilnveides 
izmaksām, bet 4% skolotāju 

norādīja, ka ir maksājuši visu 
summu par profesionālās 
pilnveides nodarbēm. 
Minētajā pētījumā tiek analizēti 
šķēršļi veiksmīgai profesionālajai 
pilnveidei. Kā viens no šķēršļiem 
ir tas, ka profesionālā pilnveide 
ir pārāk dārga – to norāda trešā 
daļa skolotāju. Vairāk nekā 
ceturtā daļa (29%) skolotāju 
uzskata, ka šķērslis ir darba 
grafika pretruna ar profesionālo 
pilnveidi, kas saistīts ar skolotāju 
aizvietošanas grūtībām, kamēr 

PEDAGOGU PROFESIONĀLO 
PILNVEIDI IETEKMĒJOŠIE FAKTORI
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) ekspertu 
komisijas šī gada pavasarī aktualizēja problēmjautājumus izglītības nozarē. 
Kā vienu no aktuālākajām problēmām eksperti norādīja nepietiekamu 
pedagogu profesionālās pilnveides kvalitāti un pieejamību, it īpaši 
novados. Eksperti atzīmēja, 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.
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skolotājs apmeklē kursus, seminārus un citas 
profesionālās pilnveides nodarbes. 18% skolotāju 
piekrīt apgalvojumam, ka trūkst stimula apmeklēt 
šos pasākumus, bet apgalvojumam, ka ģimenes 
pienākumi ir šķērslis profesionālajai pilnveidei, 
piekrīt 19% skolotāju. 
Pētījums apliecina, ka problēmas pastāv un 
iemesli, kas traucē skolotāju profesionālo pilnveidi, 
ir dažādi.  
Iepazīstoties ar pētījumiem par skolotāju 
profesionālo pilnveidi un LIZDA ekspertu 
komisiju aktualizētajām problēmām šajā jomā, 
var secināt: lai uzlabotu pedagogu profesionālo 
pilnveidi, ir nepieciešama sistēmiska pieeja un 
komplekss risinājums, jo nav vienas konkrētas 
problēmas vai šķēršļa, kas traucē mērķtiecīgai un 
uz attīstību vērstai profesionālai pilnveidei.
Nepieciešami uzlabojumi visos līmeņos – 
Izglītības un zinātnes ministrijas, pašvaldību, 
izglītības iestāžu vadības darbā, kā arī pašu 
pedagogu motivācijā un attieksmē.
LIZDA priekšlikumi pedagogu profesionālās 
pilnveides kvalitātes uzlabošanai:

1. atbildīgi jāveic pedagogu profesionālās 
pilnveides reālo vajadzību apzināšana un analīze 
izglītības iestādes, pašvaldības un valsts līmenī; 

2. jāizveido mērķtiecīgs un pamatots 
tālākizglītības bezmaksas pasākumu piedāvājums, 
balstīts uz reālajām pedagogu vajadzībām, kas 

veicinātu spēju savā profesionālajā darbībā 
pielāgoties jaunajām prasībām, aktualitāšu maiņām 
un prasmi izmantot modernās tehnoloģijas. 
LIZDA pauž bažas, vai būs pietiekams metodiskais 
atbalsts jaunā, kompetencēs balstītā vispārējās 
izglītības satura ieviešanai. Projekta gaitā 
paredzēts satura aprobācijai un ieviešanai mācību 
procesā izglītot 6000 no 39 703 pirmsskolas un 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogiem;

3. nepieciešama kvalitatīva metodiskā atbalsta 
sistēma. Šobrīd pašvaldībās un izglītības iestādēs 
ir ļoti atšķirīga situācija. Ir veiksmīgas metodiskā 
atbalsta sistēmas izglītības iestāžu un pašvaldību 
līmenī, un ir izglītības iestādes, pašvaldības, kur 
praktiski pedagogam nav nekāda atbalsta;

4. jāaktualizē pedagogu profesionālās pilnveides 
kvalitātes nodrošināšanas pasākumi visos līmeņos 
(atgriezeniskā saikne, kvalitātes monitorings 
u.c.). Šajā aspektā LIZDA aicina skolotājus daudz 
aktīvāk dalīties ar informāciju par vērtīgiem un 
kvalitatīviem kursiem, semināriem, konferencēm 
un citiem pasākumiem, kā arī paust viedokli 
par nekvalitatīviem profesionālās pilnveides 
pasākumiem – darīt zināmu savu viedokli 
organizētājiem un aicināt kolēģus neapmeklēt šos 
pasākumus.

Irina Avdejeva, 
eksperte vispārējās izglītības jautājumos
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Teksts JURIS AKSELS CĪRULIS  |  Foto NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

Kāda ir tava darba 
ikdiena kā arodorga-
nizācijas vadītājai?

Manos pienākumos 
ietilpst sadarbošanās ar pirmorgani-
zāciju (PO) priekšsēdētājiem, LIZDA 
biedriem, Pierīgas arodorganizācijas 
aktivitāšu un pasākumu realizēšana, 
kā arī biroja darba vadīšana. Var sa-
plānot dienu pa stundām, minūtēm, 

SKAIDRĪTE MARČA – PERSONĪBA, 
KURAI SVEŠA GARLAICĪBA

Skaidrīte Marča ir beigusi Daugavpils Pedagoģiskā institūta Matemātikas 
fakultāti, Daugavpils Saules skolā apguvusi vizuālās mākslas skolotājas 
specialitāti un Latvijas Universitātē – mājturības kursu. Pēc tam Skaidrīte 
16 gadus dažādās skolās strādājusi par matemātikas, vizuālās mākslas 
un mājturības skolotāju, un jau 16 gadus viņa ir arī LIZDA Pierīgas novadu 
arodorganizācijas priekšsēdētāja. Brīvajā laikā Skaidrīti interesē viss 
skaistais – ziedi, krāsas, māksla, teātris, mūzika un interesantas personības. 
Viņai ļoti svarīga ir tuvu cilvēku labsajūta un dzīvesprieks. 

bet, jau braucot uz darbu, plāni var 
mainīties, jo primārais ir arodbied-
rības apmeklētājs – viņa vajadzības, 
varbūt sāpe, problēmas, tikai pēc tam 
– plānotais. Mans moto, kam sekoju 
visu dzīvi, – palīdzēt cilvēkiem.

Man ir paveicies ar apzinīgiem un 
čakliem biroja darbiniekiem. Ne-
skatoties uz to, ka amata pienākumi 
neliek daudzas lietas darīt, vajadzības 

gadījumā mēs visi darām visu.

Kā tu tiec galā ar negatīvajām 
emocijām? Kur ikdienā uzlādējies? 

Mana dzīves pieredze ir bijusi gana 
smaga. Bijušas situācijas, kurās esmu 
jutusies bezspēcīga, kurās pati neko 
nevaru ietekmēt. Bet, ja ir kaut viens 
pāris acu, kas tic tieši tev, ir jāsapu-
rinās un jāpajautā sev: vai tiešām 
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tu padosies? Ja mēs varam elpot, 
domāt, strādāt un mīlēt, mēs varam 
visu! Un problēma nemaz nav prob-
lēma, ja mēs to varam atrisināt. 

Tāpat kā gleznā, lai veidotu tīkamu 
koptēlu, gaišākus laukumus kombi-
nējam ar tumšākiem, košāku – ar ne 
tik košu. Es smagu darba dienu cen-
šos izšķīdināt ar labu grāmatu, teātra 
izrādi vai izšūšanu. Un tā nebūšu es, 
ja nepieminēšu ziedus. Ziedi mani 
ir iedvesmojuši un bijuši līdzās visos 
laikos. Tās ir arī emocijas, kas saistās 
ar man svarīgiem dzīves notiku-
miem. Neskatoties uz to, ka dzīvo-
ju piektajā stāvā, puķes ik vasaru 
bagātīgi aizpilda manu lodžiju. Kopš 
bērnības sapņoju izaudzēt mītisko 
zilo rozi.

Kā arodbiedrībai izdodas 
piesaistīt jaunus biedrus un 
noturēt esošos?

Gribētos, lai arodbiedrības 
darba rezultāti un pakalpo-
jumu piedāvājums būtu tāds, 
ka pašiem izglītības iestāžu 
darbiniekiem rastos vēlme 
pievienoties LIZDA. Jau pašreiz 
PO priekšsēdētāji tiek aptaujāti par 
esošo biedru vēlmēm, lai noskaid-
rotu, ko viņiem būtu svarīgi saņemt 
no arodbiedrības. Mēs analizē-
jam iegūtos datus un savu iespēju 
robežās mēģinām rast risinājumu. 
Arodbiedrības biedru iesaistīšanā 
svarīgākais posms ir PO priekšsē-
dētājs. Ja viņš ir sabiedriski aktīvs, ir 
pārliecināts par arodbiedrību un ir 
pozitīvs līderis kolektīvā, tad jaunu 
biedru piesaistīšana notiek daudz 
vieglāk.

Mēs regulāri organizējam darba 
grupu diskusijas, kurās PO priekšsē-
dētāji dalās savā pieredzē par jaunu 
biedru piesaistīšanu, PO mikrokli-
mata veidošanu un racionālu līdzek-
ļu izmantošanu. Viens no nākotnes 
plāniem ir vairākas reizes gadā ar 
sagatavotu prezentāciju par arod-
biedrības darbu un LIZDA biedru 
ieguvumiem viesoties izglītības iestā-
dēs, kurās vēl nav arodbiedrības.

Vai darbā ir izveidojušās kādas 
īpašas tradīcijas?

Jau veidojot gada darbu plānu, tiek 
aptaujāti PO priekšsēdētāji par to, 
kādus speciālistus, tēmas un intere-
santas personības viņi vēlētos dzir-
dēt. Gribas, lai sēdes dienā līdztekus 
lietišķajam būtu kaut kas arī sirdij. 
Līdz šim esam uzklausījuši dažādus 
speciālistus, piemēram, politologus, 
psihologus, etiķetes speciālistus, 
vizāžistus, astrologus. Tāpat arī tra-
dicionāli pirms sēdēm notiek neliels 
tirdziņš, kurā paši PO priekšsēdētāji 
un pieaicinātie individuālie ražotāji 

tirgojas ar pašdarinātām lietām. 
Katru gadu dodamies uz citām da-

lībarodorganizācijām, kur savstarpēji 
dalāmies pieredzē par organizāciju 
iekšējo darbību, sociālajiem fondiem, 
priekšsēdētāju motivāciju, kā arī 
sadarbību ar vietējām pašvaldībām. 
Papildus cenšamies apskatīt arī Lat-
vijas skaistākās vietas, apmeklējam 
vietējos ražotājus un kultūras pasā-

kumus. Es pat neapzinājos, cik lielu 
daļu manas dzīves laika un domu 
paņem darbs! Esmu saaugusi ar to! 

Kā arodbiedrības loma varētu 
attīstīties nākotnē?

Arodbiedrības ir kustība ar saviem 
mērķiem, cīņas paņēmieniem un 
prasībām. Domāju, ka nākotnē 
vairāk jāpievēršas cilvēku līdztiesību 
jautājumu risināšanai. Mūsdienās 
bērniem ir plašas tiesības, bet vaja-
dzētu izcelt arī pedagogu tiesības. 
Pedagogi bieži vien ir neaizsargāti, 
jo viņi nav vienā svaru kausā ar 
skolēniem. Jāveicina arī skolotāja 
profesijas prestiža celšana sabiedrībā 
kopumā.

Iespējams, lai vēl prasmīgāk 
izstāstītu LIZDA būtību, arod-

biedrību vadītājiem būtu nepie-
ciešamas speciālas apmācības 
par veiksmīgas saskarsmes un 
komunikācijas veidošanu.

Un, ja pieaudzēju sev fan-
tāziju spārnus, tad vēlētos, lai 
arodbiedrībai kādreiz piederētu 

skaista ēka kādā gleznainā vietā, 
kur jebkurš no mūsu biedriem 

varētu gan atpūsties pēc smaga 
darba cēliena, gan paaugstināt savu 
kvalifikāciju darbam nepieciešamos 
kursos. 

Ko tu novēlētu kolēģiem jaunajā 
mācību gadā? 

Vienmēr spēt saskatīt dzīves 
saulaino pusi, katru dienu ar prieku 
dalīties savas sirds siltumā, saglabāt 
vēlmi un spēju katru rītu atklāt jaunu 
un labāku pasauli sevī un apkārtējos! 

Paldies par Jūsu darbu! Lai pietiek 
spēka un pozitīvu emociju, iedves-
mojot un mācot bērnus!  

Rubriku «Mūsu personība» veidosim 
arī turpmākajos «LIZDA Vēstneša» 
numuros. Palīdzi mums to veidot, 
iesakot kādu, kura viedokli, dzīves 
pieredzi augstu vērtē un kuru labprāt 
redzētu nākamajā žurnāla numu-
rā! Sūti savu ieteikumu pa e-pastu 
aksels@lizda.lv.

«ES PAT 
NEAPZINĀJOS, 
CIK LIELU DAĻU 
MANAS DZĪVES 
LAIKA UN DOMU 
PAŅEM DARBS! 
ESMU SAAUGUSI 
AR TO!»
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SKOLOTĀJS IZAICINĀJUMU VIRPULĪ 
Par to, kādas pārmaiņas piedzīvo skolotāja profesija, kā skolotāja darbu vērtē 
sabiedrība, kas ir aktuāls jauno skolotāju izglītošanā, kāda varētu būt skolotāja un 
skolas loma nākotnē, jautājām docētājām augstskolās, kurās tiek sagatavoti jaunie 
skolotāji un darbojas LIZDA arodorganizācijas. 

Uz jautājumiem atbild 
Dzintra Iliško, PhD, 
Daugavpils Universitātes 
asociētā profesore, Ilgt-

spējīgas izglītības institūta direktore, 
Inta Ostrovska, Dr.paed., docente, pēt-
niece Daugavpils Universitātes Huma-
nitāro un sociālo zinātņu institūtā, Ilze 
Miķelsone, Dr.paed., Liepājas Univer-
sitātes asociētā profesore, Pedagoģijas 
un sociālā darba fakultātes dekāne, 
Mārīte Opincāne, Dr.philol., Rēzek-
nes Tehnoloģiju akadēmijas docente 
Izglītības, valodu un dizaina fakultātē, 
Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Dr.paed., 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijas docente Skolas pedagoģijas 
katedrā, un Anita Petere, Dr.paed., 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijas profesore Skolas pedagoģi-
jas katedrā.

Mainīgā skolotāja profesija
Laikmets, kurā dzīvojam, ir pārmai-

ņām bagāts. Izaicinājumus piedzīvo arī 
skolas un skolotāji. G.Siliņa-Jasjukeviča 
uzskata, ka izaicinājumi rodas, attīs-
toties tehnoloģijām un dzīvei kopumā 
kļūstot dinamiskākai. Dažādi kļūst paši 
izglītojamie, jo, piemēram, skolās ienāk 
līdz šim nebijušu etnosu un mazākum-
tautību pārstāvji. Dz.Iliško pārliecināta, 
ka skolotājiem ir nemitīgi jāmācās 
un jāpilnveidojas, jo sabiedrība un 
laikmets izvirza aizvien jaunas prasī
bas pedagogiem: ir jāapgūst jaunākās 
tehnoloģijas, arvien jāpilnveido peda-
goģiskās pieejas un stratēģijas, mainās 
paradigmas. Būtiski apzināties, ka 21. 
gadsimta skolēns ir «digitālā laikmeta 
produkts», tādēļ vecās metodes un 
pieejas vairs nedarbojas. Arī A.Petere 
ir vienisprātis, ka skolēns mūsdienās ir 
pilnīgi citādāks, nekā tad, kad skolotāji 
mācījās par skolotājiem. Tomēr ļoti 

daudzi skolotāji nevēlas mainīt savu 
pieeju, kaut arī pa vecam strādāt vairs 
nevar, jo mūsdienu skolēns to vairs 
nepieņem. Skolām būs jāpāriet uz kom-
petencēs balstīto pieeju, kuras būtība 
ir saprast skolēna vajadzības un strādāt 
atbilstoši tām. Tas, protams, prasa sko-
lotāja izpratni un augstu profesionālo 
meistarību.

Vai būt par skolotāju ir prestiži?
Par profesijas prestižu spiežam pēc 

tās novērtējuma, ietekmes sabiedrībā, 
atalgojuma, kopējā devuma sabiedrības 
attīstībā. Tam, ka skolotāja profesijas 
prestižs ir mainījies un Latvijā diemžēl 
nav augsts, piekrīt visas docētājas. Uz 
pirmsskolas izglītības skolotāju profesi-
jas zemo prestižu norāda I.Miķelsone: 
«Ir jāmaina attieksme pret pirmsskolas 
izglītības skolotāju darba nozīmīgumu, 
jo pirmsskolā tiek ielikts pats pamats. 
Man gribas teikt – ja izmainītos 
attieksme pret pirmsskolas izglītības 
skolotājiem, mainītos arī viss pārējais. 
Ir jāsaprot, ka pirmsskolas izglītības ies-
tāde nav tikai vieta, kur bērnus aizved 
pieskatīšanai. Jābūt adekvātam atalgo-
jumam, bet arī tagad tas pirmsskolas 
skolotājiem jaunajā algu modelī ir 
atstāts neziņā. Arī vecākiem vajadzētu 
saprast un novērtēt to, ko pirmsskolas 
izglītības iestādes skolotājs dara.» 

M.Opincāne atzīst, ka grūti pateikt, 
vai sabiedrība novērtē skolotāja pro-
fesiju, jo ir ļoti dažāda attieksme, kura 
atkarīga no cilvēka, kas vērtē: «Ir cilvēki, 
kas uzskata, ka skolotāja darbs, ja tu 
neredzi to aisberga apakšējo daļu, ir ļoti 
viegls. Kā teica mans kaimiņš: «Tev ir 
viegls darbs – tu no rīta sapucējies, aizej 
uz darbu, parunā un atnāc mājās!» Es 
saprotu – viņš strādā celtniecībā, vi-
ņam darbs ir fiziski smags, bet skolotāja 
darbs ir citāds.» 

Docētājas norāda uz vairākiem fak-
toriem, kas ietekmē skolotāja profesijas 
prestižu. Viens no tiem ir masu mediji, 
kuriem nereti ir tendence atspogu-
ļot tikai negatīvas ziņas. Vienlaikus 
Dz.Iliško norāda, ka prestižs ir atkarīgs 
arī no paša skolotāja, no viņa personī-
bas un attieksmes pret savu profesiju, 
pret darba pienākumiem. Vai skolo-
tājs ir pietiekami nozīmīga autoritāte 
bērniem? G.Siliņa-Jasjukeviča uzskata: 
tas ir tādā gadījumā, ja skolotājs bērnu 
ciena, ar viņu rēķinās, sadarbojas, kopā 
risina svarīgas problēmas, kas sko-
lēnam palīdz apgūt dzīvei noderīgas 
zināšanas un prasmes. 

Izaicinājumi skolotāja darbā
Līdz ar pārmaiņām sabiedrībā arī 

skolas un skolotāji saskaras ar dažādiem 
izaicinājumiem. I.Ostrovska norāda, ka 
kopējā situācija pasaulē ir ļoti sarežģīta 
un nav viennozīmīgas atbildes, kā ar to 
tikt galā skolā: «Lielākais izaicinājums 
skolām un pedagogiem, šķiet, ir spēja 
tikt līdzi dinamiskajām pārmaiņām, jo 
jaunais cilvēks bieži vien dažās jomās 
ir zinošāks, līdz ar to arī prasīgāks pret 
tiem, kuri viņu māca. Tā ir liela problē-
ma. Paaudžu nomaiņa vairs nav tāda, 
kāda bija agrāk, kad vecāki cilvēki bija 
gudrāki, zinošāki, vērtības sabiedrībā 
bija līdzīgas un saprotamas. Tagad viss 
ir citādi, un jaunajiem bieži vien nav 
stingra pamata, uz ko balstīties. Ir izau-
gusi tā sauktā «digitālā paaudze», kura 
perfekti pārzina tehnoloģijas, bet vairs 
neprot veidot reālas attiecības, neprot 
klausīties dzīvu vārdu, pat rakstīt vairs 
neprot pareizi un tēlaini…»

A.Petere uzskata, ka viens no izai ci
nājumiem skolotāja darbā ir paradig
mas maiņa. Viņa komentē: «Ir divas 
atšķirīgas lietas, kā tu vadi mācību 
stundu, kad māci skolēnu, un kā tu 
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vadi stundu, ja esi sadarbības partneris 
skolēnam un caur mācību priekšmetu 
attīsti dažādas mācīšanās darbības 
prasmes, piemēram, kritisko, radošo 
domāšanu, pētnieciskās prasmes, 
komunikāciju. Bez tā šajos laikos vairs 
neviens cilvēks nevar izdzīvot.»

M.Opincāne novērojusi, ka kļuvis 
grūti skolēnus motivēt, izaicinājumus 
rada skolēnu uzvedība, pārprastās  
skolēna tiesības un pienākumi. 
Dz.Iliško secina, ka skolotājus nomāc 
daudzas lietas: neziņa par rītdienu, 
raizes par atalgojumu un relatīvi zemās 
algas, pārslodze un nespēja tikt galā ar 
uzdotajiem pienākumiem, nepietieka-
ma atpūta, nesakārtotība un atbalsta 
trūkums, kas paaugstina šo stresu. 
Vainas izjūta veidojas par nepaveikto, jo 
ir pārāk daudz pienākumu. Rezultātā 
rodas agresija kā aizsargreakcija pret 
pārāk augstām sabiedrības prasībām. 
Skolas sastopas arī ar tādiem izaicinā-
jumiem kā skolotāju novecošanās prob-
lēma un salīdzinoši nelielais (aptuveni 
10 procenti) vīriešu īpatsvars skolotāju 
vidū. 

Skolotāju izglītošana
Latvijā vispārējā izglītībā notiks pār-

eja uz kompetencēs balstītu izglītības 
saturu, kas prasa izglītības programmu 
pilnveidošanu arī augstskolās. Visas 
augstskolas, kurās tiek izglītota jaunā 
pedagogu paaudze, seko līdzi pārmai
ņām un tiecas studiju programmās 
integrēt aktuālās atziņas pedagoģijā un 
tehnoloģijās. Tiek integrēta pieredze 
un zināšanas, kas gūtas starptautiskā 
sadarbībā un izzinot situāciju skolās. 
Augstskolas apzinās, ka notiek para-
digmu maiņa. Skolotāja darbā atspo-
guļojas situācija sabiedrībā, uz to reaģē 
arī augstskolas. Pēdējos gados mainās 
skolotāju motivācija profesionālās piln-
veides kursos, jo vērojama ieinteresētī-
ba apgūt kaut ko, piedalīties, dalīties. 

Jauno skolotāju noturēšana skolā
Jautāta, kā piesaistīt un noturēt skolā 

jaunos skolotājus, G.Siliņa-Jasjukeviča 
atbild: «Es parasti studentiem saku: 
atrodi darbu, kas tev patīk, un tev 

visu mūžu nevajadzēs strādāt. Ja mēs 
panāktu, ka šo profesiju izvēlas cilvēki, 
kuriem tas ir aicinājums, tad noturēt, 
saglabāt jaunā speciālista interesi par 
darbu nebūs problēmu. Te noteikti 
būtu jāpadomā, kā skolotāju profesijai 
piesaistīt tos cilvēkus, kas būtu sko-
lotāja vārda cienīgi dažādās jomās.» 
I.Miķelsone vērtē, ka absolventiem, 
kuri nenonāk skolā, mēdz būt dažādi 
iemesli: atalgojums, vēlme darboties 
citā vidē, pārliecības, ka skolā viņi spēs 
sevi pilnībā realizēt, trūkums. Viņa 
stāsta, ka skolotāju labizjūtu ietekmē 
iespējas sevi realizēt arī ārpus skolas, 
nestrādājot skolā pilnu slodzi. Jaunos 
absolventus I.Miķelsone raksturo kā 
cerību pilnus, kuri sagaida, ka viņi būs 
vajadzīgi, jo viņiem ir ko dot. Finanšu 
jautājums ir būtisks, lai skolā noturē-
tu jauno skolotāju, taču svarīgs ir arī 
mentora atbalsts, kas palīdzētu saprast 
skolas iekšējo vidi, kultūru un to, kas 
nav ierakstīts nolikumos un iekšējās 
kārtības noteikumos. I.Miķelsone ir 
pārliecināta, ka mentoru atbalstam 
Latvijā jākļūst par sistēmu, lai tas būtu 
stabils un konkrēts. 

Skolotājs vīrietis 
Docētājas atzīst, ka skolotāji vīrieši ir 

nozīmīgi jaunās paaudzes izglītošanā. 
Bērniem ir nozīmīgi redzēt, dzirdēt 
un piedzīvot, kā pasauli uztver abi dzi
mumi. Kā skolā jūtas skolotājs vīrietis? 
I.Miķelsone atklāj, ko uzzinājusi pētī-
jumā par skolotāju labizjūtu, intervējot 
skolotājus vīriešus: «Visi, kurus mēs 
intervējām, teica, ka ir ar mieru strādāt 
skolā, bet viņi redz sevi arī vēl kaut kur 
papildu skolai. Piemēram, ir tādi skolo-
tāji vīrieši, kas iesaistās dažādās NVO, 
Zemessardzē, ir uzņēmēji. Viņiem ir 
vajadzīgas kaut kādas darbības ārpus 
skolas, kas ļauj pilnībā realizēt savu 
potenciālu. Cita lieta, ko vīrieši skolotāji 
atzina, – viņi reizēm nespēj saprast tos 
signālus, kas tiek pausti skolā, jo sko-
lotājas sievietes bieži vien saprotas no 
pusvārdiem vai ar savu zemtekstu. Re-
zultātā viņi atzīst, ka labākas attiecības 
veidojas ar skolēniem, jo kaut kur tai 
piesaistei ir jābūt. Viņiem esot vieglāk 

runāt ar skolēniem par tām lietām, ko 
viņi kā vīrieši skaidri saprot. Skolēnus 
tas interesē, un viņi var pateikt to, ko ne 
vienmēr var pateikt skolotājas sievietes. 
Ne jau tāpēc, ka viņas to nevarētu, bet 
viņas neaizdomājas, ka tas tieši tā ir jā-
pasaka, ka tās lietas tieši tā ir jāuztver.»

M.Opincāne dalās savā pieredzē: 
«Kāda ļoti pieredzējusi angļu valodas 
skolotāja stāstīja par vienu vidusskolas 
klasi, kurai bija ļoti zema motivācija. 
Pieredzējušai skolotājai bija grūtības to 
motivēt, bet tad, kad praksē atnāca  
jauns talantīgs puisis, skolotāja atzina, 
ka vairs nepazīst savus skolēnus, jo 
viņiem krietni palielinājās motivācija 
mācīties. Forši, ja skolās būtu vairāk 
vīriešu skolotāju!» Viņa norāda, ka 
skolēni ir ļoti laimīgi redzēt vīriešus 
skolotājus.

Skolotāja un skolas loma nākotnē
I.Miķelsone domā, ka skolotājs varētu 

būt kā padomdevējs, kas palīdz virzīties 
cauri ceļam, ko pats skolēns izvēlas. 
Viņa uzsver, ka skolās būtu jāīsteno 
starpdisciplinārā un transdisciplinārā 
pieeja, kad skolēni paši mācību procesā 
pēta to, kas viņiem ir vajadzīgs, un 
skolotājs ir atbalsts.

Dz.Iliško saka: «Tas būs skolotājs, 
kurš nemitīgi mācīsies un atbildēs par 
to, ko viņš dara. Skolotāja akadēmis-
kais darbs būs saistīts ar pētījumiem. 
Viņš izzinās, kādas ir problēmas viņa 
pedagoģiskajā praksē, un pats tās kopā 
ar kolēģiem risinās. Mēs tagad varam 
runāt par lielāku starpdisciplinaritāti 
izglītības procesā, lielāku holistisko 
pieeju. Skolotājs nepārtraukti reflektē 
par procesu, mainās pats, apgūst jaunas 
mācību metodes, stratēģijas.»

Viņa raugās uz nākotnes skolu kā 
institūciju, kurai arī būs nepārtraukti 
jāmācās, nemitīgi jāpiesaista dažādi 
sadarbības partneri. Skolai jākļūst par 
daudzfunkcionālu centru, kas nav tikai 
klasisks zināšanu devējs. 
Līga Paula, eksperte augstākās izglītī-
bas, zinātnes un pieaugušo izglītības 
jautājumos

Pilns raksts lasāms www.lizda.lv
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2015. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.408 
«Studiju programmu licencēšanas noteikumi» paredz iespē-
ju LIZDA deleģētam pārstāvim novērotāja statusā piedalī-
ties licencēšanas komisiju vizītēs Latvijas augstākās izglītības 
iestādēs (AII), lai piedalītos studiju programmas izvērtēšanā 
un sniegtu par to viedokli licencēšanas komisijai. Kopš 2016. 
gada maija LIZDA šo iespēju aktīvi izmanto. Licencēšanas 
komisijas uzdevums ir izvērtēt gan studiju programmas sa-
turu un atbilstību AII darbības stratēģiskajiem mērķiem un 
darba tirgus prasībām, gan nodrošinājumu studiju program-
mas kvalitatīvai īstenošanai. Vizīšu laikā notiek tikšanās ar AII 
vadību, studiju virziena un studiju programmas vadību, studi-
ju programmas īstenošanā iesaistītajiem docētājiem, kā arī ar 
darba devēju pārstāvjiem. 

Līdzdalība studiju programmu licencēšanas procesā, ko-
munikācija ar ekspertiem un vizītes AII ļauj arodbiedrībai gūt 
dziļāku un salīdzinošu priekšstatu par docētāju un citu darbi-
nieku darba apstākļiem dažādās AII Latvijā, izaicinājumiem 
un problēmām, kas skar darba novērtējumu un atalgojumu, 
slodžu veidošanos, profesionālo pilnveidi, iesaisti augstskolas 
dzīvē un būtisku lēmumu pieņemšanā, iesaisti kvalitatīvu stu-
diju programmu izstrādē un pilnveidē, sadarbību ar nozaru 
darba devējiem un uzņēmējiem. Līdz šim novērotais ļauj iz-
darīt secinājumus gan par ieilgušiem problēmjautājumiem, 

LIZDA PĒTA SKOLOTĀJU PRESTIŽU

LIZDA LĪDZDALĪBA JAUNO STUDIJU 
PROGRAMMU LICENCĒŠANĀ

Kopš 1994. gada UNESCO aicina visā pasaulē kopīgi at-
zīmēt Pasaules Skolotāju dienu. Starptautiskā organizācija 
«Education International», kura apvieno skolotāju un citu iz-
glītības darbinieku arodorganizācijas visā pasaulē, šogad šajos 
svētkos vēlas pievērst sabiedrības uzmanību skolotāja darba 
novērtējumam un skolotāja profesijas prestižam. Šī ir aktu-
āla problēma daudzviet pasaulē, jo skolotāji aizvien vairāk 
saskaras ar profesionālās autonomijas apdraudējumu, zemu 
sociālo un finansiālo novērtējumu, lielāku spiedienu no po-
litikas veidotājiem un dažādu sabiedrības pārstāvju grupām. 
Profesijas prestižu vērtējot, ņem vērā tādus aspektus kā, pie-
mēram, kāds ir profesijā nodarbināto atalgojums un atzinība 
sabiedrībā, darba apstākļi, autonomija jeb profesionālā brīvī-

ba, kontrole un uzraudzība, kā arī profesijas pārstāvju ietekme 
uz sabiedrību.

Lai noskaidrotu situāciju Latvijā, LIZDA veic pētījumu par 
skolotāja profesijas prestižu mūsu valstī, aptaujājot pedago-
gus, vidusskolēnus un plašāku sabiedrību. Aptauja tiek reali-
zēta interneta vietnē visidati.lv laika posmā no 9. septembra 
līdz 14. oktobrim. Pētījuma rezultāti tiks publicēti LIZDA mā-
jaslapā un atsevišķā izdevumā, savukārt ar galvenajiem rezul-
tātiem un secinājumiem interesenti tiks iepazīstināti LIZDA 
konferencē «Paaugstināsim profesijas prestižu – uzticoties, 
cienot un novērtējot pedagogu darba nozīmīgumu» 2016. 
gada 23. novembrī. 

Piedalies aptaujā līdz 14. oktobrim www.lizda.lv!

gan salīdzinoši jaunākiem izaicinājumiem, piemēram: 
- AII pastāv dažāda docētāju slodžu un atalgojuma sistēmas 

veidošanas prakse;
- atsevišķās nozarēs novērojamas docētāju paaudžu nomai-

ņas problēmas, ko rada cilvēkresursu trūkums, nekonkurēt-
spējīgais atalgojums, nesamērīgās slodzes, karjeras izaugsmes 
trūkums, kā rezultātā spējīgi un jauni doktori pamet darbu 
augstskolā vai strādā mazu slodzi;

- docētājiem nereti trūkst laika un finanšu resursu profe-
sionālās pilnveides pasākumiem;

- pozitīva prakse ir apmaksāti radošie atvaļinājumi;
- esošais normatīvais regulējums rada izaicinājumus AII, 

kuras atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām, kā arī starp-
tautiskajai pieredzei augstākajā izglītībā vēlas piedāvāt starp-
disciplināras un daudzdisciplināras studiju programmas;

- ļoti nopietnas investīcijas vidējā profesionālajā izglītībā 
(skolu modernizēšana, izglītojamo stipendijas u.c.) rada si-
tuāciju un fonu, kas mazina AII konkurētspēju. Atsevišķas 
augstskolas risinājumu rod ciešākā sadarbībā ar reģionā 
esošajām vidējās profesionālās izglītības iestādēm;

- profesionālo studiju programmu izveide un satura ak-
tualizēšana ir cieši saistīta ar profesiju standartiem, savu-
kārt šādu standartu izstrāde vai pilnveidošana prasa ilgu 
laiku, līdz ar to tas ietekmē studiju programmu saturu.
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Izdevīgi aizdevumi LIZDA biedriem

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 aksels@lizda.lv

Redakcija: Juris Aksels Cīrulis, Ilze Priževoite
Foto: publicitātes un no LIZDA arhīva

Iespiests: SIA «AirPrint»; Tirāža: 10 000 eks.

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

Lai atbalstītu savus biedrus, arodbiedrība ir izveidojusi īpašu sadaļu pedagogiem, kuri meklē 
jaunu darba vietu saistībā ar skolu tīkla optimizāciju. 

Nākotnē izskatīsim iespēju šo pakalpojumu paplašināt arī tiem biedriem, 
kuri meklē jaunu darba vietu citu iemeslu dēļ.

Jaunizveidotajā sadaļā šobrīd var atrast darba devēju piedāvātās vakances.

Uzzināt vairāk var mājaslapā www.lizda.lv, 
sadaļā «Biedriem», «Biedru IESPĒJAS», «Atbalsts darba vietas meklēšanā». 

Kooperatīvā sabiedrība «Skolu krājaizdevu sabiedrība» (Skolu KS) ir pazeminājusi aizdevumu gada procentu likmes pieprasītākajiem kredītu veidiem un biedriem piedāvā īpaši draudzīgus nosacījumus.
Skolu KS ir licencēta kredītiestāde un darbojas Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzībā.

Nenodrošinātais aizdevums 
līdz 1000 eiro uz 12 mēnešiem. 

Aizdevumu izsniedz pret parakstu, neprasot cita veida garantijas. 
Gada procentu likme – no 17,50 līdz 21,0%, 

komisijas maksa – 2% no aizdevuma summas. 
Aizdevumu iespējams saņemt vienas dienas laikā.

Nodrošinātais aizdevums 
līdz 3000 eiro uz 24 mēnešiem. 
Nepieciešams ģimenes locekļa galvojums. 

Gada procentu likme – no 16,20 līdz 18,0%, 
komisijas maksa – 2% no aizdevuma summas. 
Aizdevumu iespējams saņemt trīs dienu laikā.

Pārkreditēšanās aizdevums 
līdz 1500 eiro uz 24 mēnešiem. 
Nepieciešams ģimenes locekļa galvojums.  

Gada procentu likme – 19,50%, komisijas maksa – 2%  
no aizdevuma summas. 

Aizdevumu iespējams saņemt trīs dienu laikā.

Skolu KS piedāvā vairāku veidu aizdevumus

Skolu KS piedāvātie kredīti

Kas ir nepieciešams, 
lai saņemtu aizdevumu?

Kredīts «Veselība»
Kredīts jūsu vai ģimenes locekļu veselības uzlabošanai. 

Maksimālā summa – 3000 EUR, 
procentu likme – 16,2%, 

maksimālais termiņš – līdz 24 mēnešiem.

Kredīts «Izglītība»
Kredīts jūsu vai ģimenes locekļu izglītības iegūšanai. 

Maksimālā summa – 3000 EUR, 
procentu likme – 16,2%, 

maksimālais termiņš – līdz 24 mēnešiem.

Kredīts «Skola»
Kredīts jūsu bērnu (vai mazbērnu) 

sagatavošanai skolas gaitām. 
Maksimālā summa – 300 EUR, 

procentu likme – 17,5%, 
maksimālais termiņš – līdz 12 mēnešiem.

Patēriņa kredīts citiem mērķiem
Kredīts konkrētam mērķim vai pirkumam 

(piemēram, mājokļa remontam 
un labiekārtošanai, automašīnas 
iegādei, ceļojumam, svinībām).

• jābūt LIZDA biedram;
• jāiestājas Skolu KS;

Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt kredītu!

Pakalpojumu pilnu aprakstu un saņemšanas noteikumus var apskatīt mājaslapā 
www.lizda.lv, sadaļā «Biedriem»,  «Skolu krājaizdevu sabiedrība».

Kontakti: grāmatvede Iveta Flesnere, 
tālrunis 27897783, e-pasts 

skolu.ks@lizda.lv; valdes priekšsēdētāja 
Ligita Semjonova, tālrunis 27897784.

• nedrīkst būt kavētu maksājumu vai parādsaistību;
• jābūt regulāriem, atbilstošiem ikmēneša ienākumiem.

Lai nodrošinātu LIZDA biedru interešu pārstāvību tiesās darba strīdu, tajā skaitā arodbiedrības 
biedru atlaišanas gadījumos, arodbiedrība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar advokātu.

Ja ir nepieciešama «mobilā jurista» palīdzība, arodbiedrības biedram 
jāiesniedz rakstisks iesniegums LIZDA priekšsēdētājas vietniecei. 

LIZDA birojs izvērtēs katru iesniegumu un individuāli sazināsies 
ar katru arodbiedrības biedru par tālāk veicamajiem soļiem. 

LIZDA piedāvājums biedriem – 
atbalsts skolotājiem darba vietas meklēšanā

Jauns pakalpojums LIZDA biedriem – 
«Mobilais jurists»
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ETUCE ATBALSTA LIZDA SOCIĀLĀ DIALOGA STIPRINĀŠANĀ  
LIZDA nosūtīja oficiālu vēstuli Pa-

saules izglītības darbinieku arodbiedrī-
bai (Education International), Eiropas 
Izglītības darbinieku arodbiedrībai 
(ETUCE), Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijai (OECD) 
ar lūgumu paskaidrot sociālā dialoga 
lomu IZM.

LIZDA ir saņēmusi īpašu atbalstu no 
ETUCE, kas nosūtīja vēstuli LR Valsts 
prezidentam Raimondam Vējonim, 
Ministru prezidentam Mārim Kučins-
kim, izglītības un zinātnes ministram 
Kārlim Šadurskim, Saeimas priekšsē-
dētājai Inārai Mūrniecei. Savā vēstulē 
ETUCE uzsver sociālā dialoga nozīmī-
gumu visā Eiropā un ar šo vēstuli vēlas 

atgādināt Latvijas valdībai Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 152. pantu, 
kas uzsver sociālā dialoga nozīmi: «Sa-
vienība atzīst un savā līmenī veicina 
sociālo partneru lomu, ņemot vērā 
valstu sistēmu dažādību; tā veicina dia-
logu sociālo partneru starpā, ievērojot 
viņu autonomiju.» Līdz ar to arī Latvi-
jai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir 
jāņem vērā LIZDA prasības izglītības 
jomā. 

LIZDA novērtē ETUCE atbalsta 
pasākumus, kas veicina sociālā dialoga 
attīstību, un uzsver nepieciešamību uz-
labot sociālā dialoga kvalitāti ar IZM, 
lai kopīgi darbotos, celtu izglītības kva-
litāti un veicinātu pedagoga profesijas 

prestižu valstī. LIZDA aicina uz sociālā 
dialoga pilnveidi, savstarpēju uzticību 
un uz sadarbību vērstu komunikāciju.

Nataļja Grjazeva, 
LIZDA ārējo sakaru koordinētāja




