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TUVOJAS MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMS 
UN ATVAĻINĀJUMA LAIKS
LIZDA daudzu gadu garumā ir uzsvērusi, ka peda-
gogiem līdz atvaļinājuma laikam jāzina, kas viņus 
sagaida septembrī, lai varētu mierīgi un bez stresa 
baudīt vasaru un pieņemt lēmumu, vai palikt strā-
dāt izglītības iestādē.

Šī vasara diemžēl nebūs izņē-
mums, jo paredzēts:

- sagatavoties pilotprojektam 100 
izglītības iestādēs, lai ieviestu kom-
petencēs balstīto mācību saturu;

- pilnveidot Ministru kabineta 
noteikumus Nr.445 «Pedagogu 
darba samaksas noteikumi»;

- pilnveidot Ministru kabineta 
noteikumus Nr.447 «Par valsts 
budžeta mērķdotāciju pedagogu 
darba samaksai pašvaldību vispā-
rējās izglītības iestādēs un valsts 
augstskolu vispārējās vidējās izglītī-
bas iestādēs»;

- izstrādāt un pieņemt jaunus 
noteikumus par pedagogu profe-
sionālās darbības kvalitātes pakāp-
ju piešķiršanu;

- jūnijā diskutēt Nacionālās trīs-
pusējās sadarbības padomes sēdē 
par pirmsskolas pedagogu darba 
samaksas nodrošināšanu no valsts 
budžeta, kā arī par pedagogu darba 
samaksas paaugstināšanas grafika 
apstiprināšanu;

- apstiprināt sociālā atbalsta 
programmu 60+ pedagogiem, kuri 
skolu tīkla optimizācijas rezultātā 
zaudēs darbu;

- vērsties pie 12. Saeimas depu-
tātiem un Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM), lai 2018. gada 
valsts budžetā būtu paredzēts 
finansējums LIZDA aktualizētajām 
vajadzībām;

- maijā Saeimas Sociālo un darba 
lietu komisijā izskatīt Izdienas 
pensiju likumu;

- censties panākt, lai IZM iesais-
tītu darba grupās par internātskolu 

reformu, skolu tīkla optimizāciju 
un augstskolu pārvaldības jautāju-
miem (Pasaules Bankas pētījuma 
laikā);

- vērsties pie nozaru ministrijām, 
lai tās rod savā budžetā finansē-
jumu zinātnei, kā arī jūnijā tikties 
ar Eiropas Komisijas ekspertiem 
zinātnes jautājumos. 

Kāds, izlasot šo darbu sarakstu, 
iespējams, nodomā: bet par šiem 
darbiem mēs runājam atkal un 
atkal! Jā, gribētos spert lielus soļus, 
lai ātrāk sasniegtu uzlabojumus 
biedriem un panāktu sen doto so-
lījumu pildīšanu, taču sistemātisks 
un neatlaidīgs padomes, valdes un 
biroja darbs, katra biedra piederība 
LIZDA palīdz spert kaut pa mazam 
solītim uz priekšu.

LIZDA saimi veido biedri pirms-
skolu, vispārizglītojošās (internāt-
skolās, speciālās izglītības iestādēs), 
profesionālās, profesionālās ievir-
zes, interešu un augstākās izglītī-
bas iestādēs, kā arī zinātniskajos 
institūtos. Mēs esam daudzveidīgi, 
un katram ir savas sakārtotās un 
vēl pilnveidojamās lietas, tāpēc arī 
uzraugāmo darbu saraksts vasarai 
ir tik plašs. LIZDA padome, valde 
un birojs būs modri, tāpēc tikpat 
aktīvi kā līdz šim iesaistīsies biedru 
tiesību un interešu pārstāvēšanā.

Rakstnieces A.Stounijas atziņā 
teikts, ka nakts debesis nekad ne-
apgaismo viena vienīga zvaigznīte; 
tās tik skaisti mirdz tikai tāpēc, 
ka zvaigznīšu ir daudz. Paldies, ka 
esam viens otram mūsu arodbied-
rībā, tāpēc LIZDA var tā mirdzēt 

un mirdzēs vasaras darba cēlienā 
Saeimas komisijās, Ministru kabi-
neta sēdēs, Eiropas institūcijās un 
citviet. 

Atgādinām, ka nākamais «LIZ-
DA Vēstnesis» tiks izdots rudenī, 
tāpēc – lai sekmīgs mācību gada 
noslēgums, lai vasaras laikā mums 
izdodas iecerētais un pievienojas 
vēl daudz zvaigznīšu! Lai visiem 
jauka vasara!

Patiesā cieņā un pateicībā – 
Inga Vanaga,  

LIZDA priekšsēdētāja, 
Ilze Priževoite,

LIZDA priekšsēdētājas vietniece

Inga Vanaga

Ilze Priževoite
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PAR PEDAGOGU ATVAĻINĀJUMU

Tuvojoties vasarai, arī katrā 
izglītības iestādē strādājo-
šie darba devējam izsaka 
savas vēlmes par atvaļi-

nājuma piešķiršanu un tiek veidots 
atvaļinājumu grafiks. Ir jāatceras, ka 
pedagogu īpašās tiesības ir noteik-
tas ar speciālo normu – Izglītības 
likuma 52. pantu, kas dod tiesības 
uz astoņu nedēļu apmaksātu ikga-
dējo atvaļinājumu. Darba likuma 
150. panta pirmā daļa nosaka, ka 
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 
piešķir katru gadu noteiktā laikā 
saskaņā ar darbinieka un darba 
devēja vienošanos vai atvaļinājumu 
grafiku, ko sastāda darba devējs pēc 
konsultēšanās ar arodbiedrību. Ar 
atvaļinājumu grafiku 
un tā grozījumiem 
iepazīstināmi visi dar-
binieki, un tam jābūt 
pieejamam ikvienam 
no viņiem. Darba 
devējam ir pienākums, 
piešķirot ikgadējo ap-
maksāto atvaļinājumu, 
pēc iespējas ņemt vērā 
darbinieka vēlmes. 
Protams, vairums pe-
dagogu atvaļinājumā 
dodas vasaras periodā, 
tomēr nav normatīvā akta, kas to 
aizliegtu piešķirt citā laikā, piemē-
ram, mācību gada vidū. Tam pamatā 
gan jābūt īpašiem apstākļiem, jo 
darba devējam nereti ir sarežģīti 
veikt izmaiņas stundu sarakstā mā-
cību semestra laikā.  

Atbilstoši Darba likumam ikviens 
darbinieks ir tiesīgs prasīt ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu, ja viņš pie 
konkrētā darba devēja ir bijis nodar-
bināts nepārtraukti vismaz sešus 
mēnešus. Likums paredz, ka šādā 
gadījumā atvaļinājums piešķirams 
pilnā apmērā. Ne vienmēr darba de-
vēji piekrīt šādai darbinieka vēlmei, 
un, iespējams, šādā gadījumā, pu-
sēm vienojoties, ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu var piešķirt kā daļu 
no atvaļinājuma, pārējo pārceļot uz 
nākamo gadu. Darba likums pa-
redz, ka, piešķirot atvaļinājumu pa 
daļām, viena no atvaļinājuma daļām 
nedrīkst būt īsāka par divām nepār-
trauktām kalendāra nedēļām.

Darba likums nosaka garantijas 
attiecībā uz izņēmuma gadījumiem, 
kad ikgadējā apmaksātā atvaļināju-
ma piešķiršana darbiniekam pilnā 
apmērā kārtējā gadā var nelabvēlīgi 
ietekmēt parasto gaitu iestādē. Ar 
darbinieka rakstveida piekrišanu 
pieļaujams pārcelt atvaļinājuma 
daļu uz nākamo gadu. Šādā gadīju-
mā atvaļinājuma daļa kārtējā gadā 
nedrīkst būt īsāka par divām nepār-

trauktām kalendāra nedēļām. Tātad 
ikvienam ir tiesības uz vismaz divu 
nedēļu atvaļinājumu gadā.

Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 
pārceļ vai pagarina darbinieka pār-
ejošas darbnespējas gadījumā. 

Pedagogiem, tāpat kā visiem 
darbiniekiem, ir tiesības arī uz 
apmaksātu ikgadējo papildatvaļi-
nājumu šādos gadījumos:

1) ja viņu aprūpē ir trīs vai vairāk 
bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai 
bērns invalīds līdz 18 gadu vecu-
mam – trīs darba dienas;

2) ja viņu aprūpē ir mazāk par 
trim bērniem vecumā līdz 14 ga-
diem – ne mazāk par vienu darba 
dienu;

3) ja darbs saistīts ar īpašu risku 
(ja notikusi darba vietas novērtēša-
na) – ne mazāk kā trīs darba dienas.

Darba likums paredz, ka darba kop-
līgumā vai darba līgumā var noteikt 
citus gadījumus (nakts darbs, maiņu 
darbs, ilggadējs darbs u.c.), kad darbi-
niekam piešķirams ikgadējais ap-
maksātais papildatvaļinājums. Tomēr 
šajos gadījumos, piemēram, pašval-
dību dibinātās izglītības iestādēs, šis 
jautājums saskaņojams ar pašvaldību.

Ikvienam darbiniekam ir svarīgi 
zināt, par kādu laiku tiek piešķirts 
atvaļinājums un kad atkal rodas tie-
sības pieprasīt nākamo ikgadējo at-
vaļinājumu. Laika periods, par kuru 
pienākas viens ikgadējais apmaksā-

tais atvaļinājums, ir 
nostrādāti 12 mēneši. 
Nostrādātajam lai-
kam tiek pielīdzināti 
atsevišķi laika periodi, 
kad darbinieks nav 
veicis darbu attaisno-
jošu iemeslu dēļ, un 
tie ir:

1) pārejošas darb-
nespējas laiks;

2) grūtniecības un 
dzemdību atvaļināju-
ma laiks;

3) īslaicīgas prombūtnes laiks;
4) darba piespiedu kavējuma laiks, 

ja darbinieks prettiesiski atlaists no 
darba un atjaunots iepriekšējā darbā;

5) atvaļinājuma laiks bērna tēvam, 
adoptētājiem vai citai personai.

Nostrādātajam laikam nepieskaita 
bērna kopšanas atvaļinājuma laiku 
un atvaļinājuma laiku bez darba 
samaksas saglabāšanas, kas ir ilgāks 
par četrām nedēļām viena gada 
laikā. Darba likuma 153. pants no-
saka darbinieka tiesības prasīt darba 
devējam atvaļinājumu bez darba 
samaksas saglabāšanas. 

Brigita Fricsone,  
LIZDA juriskonsulte

AKTUĀLI
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Pēc LIZDA iniciatīvas 6. aprīlī 
notika diskusija par iecerēto 
internātskolu reformu. Tajā 
piedalījās pārstāvji no Saeimas 

frakcijām, ministrijām un pašvaldībām, 
Reģionālo attīstības centru apvienī-
bas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas, 12 internātskolām un citām 
iesaistītajām institūcijām. Diskusijas 
mērķis bija uzklausīt IZM ziņojumu 
par izstrādātajiem priekšlikumiem 
internātskolu attīstības kontekstā, kā 
arī diskutēt par šo gaidāmo pārmaiņu 
ieguvumiem, iespējamiem riskiem un 
to mazināšanas iespējām.

Atsaucoties uz diskusijā identificēta-
jām problēmām un to iespējamajiem 
risinājumiem, diskusijas dalībnieki 
nolēma, ka LIZDA nosūtīs vēstuli, kurā 
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes, 
kā arī Sociālo un darba lietu komisijai 
rosinās kopīgā sēdē izskatīt ar turpmā-
ko internātskolu darbības nodrošināša-
nu saistītos problēmjautājumus.

LIZDA vēstules Saeimai sagatavoša-
nas procesā detalizēti iepazinās ar IZM 
informatīvo ziņojumu «Par pašvaldību 
padotībā esošo internātskolu finansē-
šanas priekšlikumiem, sākot no 2018. 
gada 1. janvāra», izvērtēja to un 13. 
aprīlī sniedza IZM atzinumu. 

Ziņojumā norādīts, ka IZM izveido-
tajā darba grupā kā sadarbības partneri 
tika pieaicināti četru pašvaldību inter-
nātskolu pārstāvji. LIZDA vērš uzmanī-
bu uz to, ka internātskolu pārstāvji tika 
pieaicināti tikai divās no sešām darba 
grupas sēdēm, un uzskata, ka ziņojumā 
nav pietiekami uzklausīts un ietverts 
internātskolu pārstāvju kā ekspertu vie-
doklis. Kā būtisku trūkumu, veicot tik 
nepieciešamo sociālo dialogu, LIZDA 
norāda faktu, ka IZM neiekļāva LIZDA 
pārstāvjus šajā darba grupā, neraugoties 
uz IZM un LIZDA 2016. gadā noslēgto 
vienošanos par sadarbību jautājumos, 
kas skar nozarē strādājošo intereses. 

LIZDA uzskata, ka informatīvais 
ziņojums neatspoguļo internātskolu 

darbības nodrošināšanas padziļinā-
tu izvērtējumu, jo:

1) netiek definēts internātskolu 
turpmākais darbības mērķis un tam 
atbilstošās funkcijas – internātskolas 
šobrīd pilda gan izglītības funkciju, gan 
sociālo un preventīvo funkciju;

2) pašvaldību padotībā esošo inter-
nātskolu turpmākais attīstības modelis 
netiek izvērtēts kompleksā ar topošo 
optimālā vispārējās izglītības iestāžu 
tīkla modeli, kā arī specializētajām 
internātskolām;

3) netiek analizēti internātskolu kva-
litātes rādītāji: kvalitatīvie un kvantita-
tīvie kritēriji;

4) nav izstrādāti un argumentēti 
internātskolu reorganizācijas kritēriji;

5) nav norādīti sagaidāmie ieguvumi 
no internātskolu tīkla reorganizācijas.

LIZDA vēstulē Saeimai un atzinumā 
aktualizēja informatīvajā ziņojumā 
pausto, ka internātskolā jābūt ne mazāk 
kā 300 audzēkņiem, tas nozīmē, ka 
no 15 internātskolām darbību varētu 
turpināt septiņas (jo ziņojumā norādīts, 
ka izglītojamo kopējais skaits inter-
nātskolās 2017. gada 1. janvārī ir 2279). 
Līdz ar to LIZDA akcentē, ka netiek 
norādīts, vai skolu infrastruktūra tam 
ir piemērota, kā arī vai varēs nodrošināt 
nepieciešamos speciālistus. Informa-
tīvajā ziņojumā nav arī informācijas 
par plānotajiem internātskolu reorga-
nizācijas termiņiem. LIZDA uzsver, 
ka internātskolu vadītājiem savlaicīgi 
jāinformē darbinieki, jānodrošina 
atlaišanas pabalsti un jārisina citi jautā-
jumi, kas skar darba tiesiskās attiecības. 
Kompleksā ar internātskolu darbinieku 
samazināšanu jārisina jautājumi par 
sociālās aizsardzības nodrošināšanu, 
priekšlaicīgas pensionēšanās iespējām.

Ziņojumā norādīts, ka daļa no 
internātskolu audzēkņiem būtu jāin-
tegrē vispārizglītojošās skolās, veicinot 
iekļaujošo izglītību, vai pašvaldībām 
jāpārveido esošās internātskolas par 
vispārizglītojošām skolām ar dienesta 

viesnīcu. Līdz ar to LIZDA uzskata, ka 
nav izdiskutēts jautājums par atbalsta 
personāla kapacitātes stiprināšanu, 
skolas infrastruktūras piemērotību 
audzēkņiem ar speciālām vajadzībām, 
kā arī nav veikti salīdzinošie aprēķini 
par plānoto izglītojamo skaitu uz vienu 
pedagogu piedāvātajā internātu pārvei-
došanā par dienesta viesnīcām.

Diskusijā pausts arī viedoklis par ne-
pietiekamu IZM, LM, VM horizontālo 
sadarbību internātskolu izglītojamiem 
nepieciešamajā izglītības, veselības un 
labklājības jomas atbalstā, kā arī nākot-
nes redzējumā.

LIZDA īpaši akcentē ziņojumā 
ietverto un diskusijā vairākkārt izteikto 
Latvijas Pašvaldību savienības viedokli 
par to, ka reforma, iespējams, ļautu 
stiprināt iekļaujošo izglītību, bet nema-
zinātu risku pieaugt bērnu skaitam, kas 
nebūs pilnvērtīgi paēduši, būs sociāli 
atstumti, neapmeklēs skolas; pieaugt 
klaiņojošo bērnu skaitam, palielinoties 
arī bērnu noziedzībai. LIZDA uzskata, 
ka nepieciešama diskusija par to, kuri 
speciālisti un pēc kādiem kritērijiem 
nosaka, vai bērnam jāatrodas internāt-
skolā. Ir nepieciešams izpētīt arī labās 
prakses piemērus pašvaldībās, kuras 
savus bērnus neizglīto internātskolās.

LIZDA uzskata, ka jāturpina pilnvei-
dot informatīvā ziņojuma saturu, šajā 
procesā iesaistot pašvaldību internāt-
skolu un LIZDA pārstāvjus. LIZDA 
vērš uzmanību uz to, ka lielākā daļa 
informatīvā ziņojuma secinājumu un 
priekšlikumu ir faktu konstatēšana 
un neatspoguļo internātskolu tālākās 
attīstības iespējas.

Vēstule, kas adresēta Saeimas Izglītī-
bas, kultūras un zinātnes komisijai, kā 
arī Sociālo un darba lietu komisijai, tika 
nosūtīta 2017. gada 18. aprīlī, paralēli 
ar vēstules saturu iepazīstinot visus 
diskusijas dalībniekus.

Anda Grīnfelde, eksperte sociāli 
ekonomiskajos jautājumos
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FINIŠĒ PEDAGOGU DARBA SAMAKSAS 
PAAUGSTINĀŠANAS GRAFIKA 

SASKAŅOŠANAS PROCESS AR IZGLĪTĪBAS 
UN ZINĀTNES MINISTRIJU

Izprotot situāciju, kā arī 
lai nezaudētu plānoto 
finansējumu saistībā ar 
pedagogu darba samaksas 

jaunā modeļa ieviešanu, LIZDA, 
norādot uz jaunā modeļa nepilnī-
bām, panāca kompromisa vieno-
šanos ar nozares ministru Kārli 
Šadurski un Ministru prezidentu 
Māri Kučinski, ka pedagogu darba 
samaksas paaugstināšanas grafika 
izstrāde tiek iekļauta informatīvajā 
ziņojumā «Par valsts budžetu 2017. 
gadam». Ziņojums tika papildi-
nāts ar punktu: «6.34. Izglītības 
un zinātnes ministrijai (IZM) 
sagatavot un atbilstoši vidējā 
termiņa budžeta ietvara likuma 
projektam un gadskārtējā valsts 
budžeta likuma projektam izstrā-
dāt un iesniegt MK priekšlikumus 
Izglītības likuma 53. panta otrajā 
daļā noteiktajam pedagogu darba 
samaksas palielinājuma grafikam, 
sākotnēji paredzot atbilstošu refor-
mu īstenošanu izglītības nozarē.» 
Līdz ar to MK noteikumu «Peda-
gogu darba samaksas noteikumi» 
protokollēmums tika papildināts 
ar punktu: «IZM izveidot darba 
grupu, kas līdz septembra bei-
gām izstrādās pedagogu darba 

Izglītības un zinātnes ministrijai 
izstrādāt un līdz attiecīgā kalen-
dārā gada 31. maijam Ministru 
kabinetam apstiprināt noteikumu 
projektu par grozījumiem Minis-
tru kabineta 2016. gada 5. jūlija 
noteikumos Nr.445 «Pedagogu 
darba samaksas noteikumi»»;

3. rīkojuma projekta 4. punktā ir 
panākta šāda redakcija: «Finan-
sējumu, kas veidosies katra resora 
izglītības iestāžu tīkla sakārto-
šanas rezultātā, atbilstoši iespē-
jām prioritāri novirzīt pedagogu 
darba samaksas pieauguma grafika 
īstenošanai, resoriski saglabājot 
izglītības sistēmas attīstības mērķu 
īstenošanai.»

LIZDA 2017. gada  
7. aprīļa atzinumā par 

pedagogu darba samak-
sas paaugstināšanas 
grafiku atkārtoti no-

rāda, ka nepieciešams 
rīkojuma projektā un 

anotācijā iekļaut šādas 
prasības:

1. papildināt rīkojuma projek-
tu ar jaunu punktu: «Izglītības 
un zinātnes ministrijai mēneša 
laikā no šī rīkojuma apstiprināša-
nas valdībā izstrādāt un iesniegt 
Ministru kabinetam informatīvo 
ziņojumu par augstākās izglītības 
iestāžu mācībspēku atalgojuma 
paaugstināšanas avotiem 2018. – 
2019. gadam»;

samaksas paaugstināšanas grafika 
projektu.» 

Pēc LIZDA iniciētās vairākkār-
tējās uzstājīgās komunikācijas ar 
IZM, Saeimu un Ministru pre-
zidentu 2016. gada oktobrī IZM 
izveidoja darba grupu pedagogu 
darba samaksas paaugstināšanas 
grafika izstrādei (turpmāk – darba 
samaksas paaugstināšanas grafika 
projekts). 

Kopumā notika sešas darba gru-
pas sanāksmes, kur tika deleģēti 
pārstāvji no IZM, Finanšu mi-
nistrijas, Labklājības ministrijas, 
Zemkopības ministrijas, Kultūras 
ministrijas un Latvijas Izglītības 
vadītāju asociācijas. 

LIZDA panāca vieno-
šanos par redakcionā-

lajiem grozījumiem trīs 
darba samaksas paaug-
stināšanas grafika pro-

jekta punktos: 

1. ņemot vērā LIZDA 2016. gada 
28. decembra atzinumu Nr.198, 
anotācijas 2. punkta teksts papil-
dināts ar informāciju par situāciju 
profesionālās izglītības iestādēs, 
speciālās skolās, profesionālās 
ievirzes un pirmsskolas izglītības 
iestādēs;
2. rīkojuma projekta 3. punktā 
ir panākta šāda redakcija: «Lai 
nodrošinātu pedagogu zemākās 
mēneša darba algas likmes paaug-
stināšanu atbilstoši grafikam, laika 
posmā no 2018. gada 1. septembra 
līdz 2022. gada 31. decembrim 
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2. papildināt rīkojuma projektu 
ar jaunu punktu: «Lai veicinātu 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogu vienlīdzību un darba sa-
maksas pieaugumu, uzdot Izglītī-
bas un zinātnes ministrijai sadar-
bībā ar Finanšu ministriju, Latvijas 
Pašvaldību savienību un LIZDA 
izstrādāt plānu, kā pakāpeniski no 
2018. gada 1. janvāra pirmsskolas 
izglītības iestāžu pedagogiem dar-
ba samaksu nodrošināt no valsts 
budžeta»;

3. anotācijas I daļas 2. punktā 
mainīt formulējumu un izteikt 
to šādā redakcijā: «2020. – 2022. 
gadam aprēķinātais akadēmiskā 
personāla zemāko mēneša darba 
algas likmju pieaugums izveidots 
ar mērķi sasaistīt akadēmiskā per-
sonāla zemākās darba algas likmes 
ar vispārējās izglītības pedagogu 
zemāko darba algas likmi pēc 
principa, ka augstskolu un koledžu 
asistenta amata zemākā darba al-
gas likme ir pietuvināta vispārējās 
izglītības pedagogu zemākai darba 
algas likmei»;

4. papildināt rīkojuma projektu ar 
jaunu punktu: «Anotācijas pieliku-

mā ietvertie jautājumi, 
kas saistīti ar pedagogu 
darba samaksas pa-
augstināšanu, skatāmi 
kā nākamais solis pēc 
zemākās darba algas 
likmes paaugstināša-
nas, un par to ievieša-
nu diskusijas var turpināties 2018. 
gadā»;

5. no anotācijas pielikuma sada-
ļām «Slodzes vienādošana vispā-
rējā izglītībā» un «Profesionālās 
ievirzes izglītības sportā, mūzikā, 
mākslā un dejā skolotāju darba 
slodze nedēļā» izslēgt kontakt-
stundu palielināšanu no 2019. 
gada 1. septembra. No 2019. gada 
1. septembra arī turpmāk atstāt 30 
stundu darba slodzi ar sadalījumu 
21 kontaktstunda + 9 stundas ci-
tiem papildu veicamajiem pienā-
kumiem. Slodžu veidošanos skatīt 
pēc 2018. gada, kad skolās tiks 
ieviests uz kompetencēm balstīts 
mācību saturs;

6. anotācijas pielikuma sadaļu 
«Pirmsskolas pedagogu darba slo-
dzes proporcijas noteikšana» 30 + 
10 nodrošināt ātrākā termiņā; 

7.  anotācijā atrunāt ieviešanas 
termiņus anotācijas pielikumā 
iekļautajām pozīcijām, ņemot vērā, 
ka notiek intensīvs darbs pie kom-
petencēs balstīta mācību satura 
izstrādes, skolu tīkla optimizācijas, 
ko IZM norādīja kā finansējuma 
avotu darba samaksas paaugstinā-
juma grafika nodrošināšanai.

LIZDA savu viedokli par iebildu-
miem pedagogu darba samaksas 
pieauguma grafika projektā gata-
vojas paust arī Ministru kabineta 
sēdē, kad tiks skatīts sākotnējās 
ietekmes novērtējuma ziņojums 
«Par pedagogu darba samaksas 
pieauguma grafiku laika periodam 
no 2018. gada 1. septembra līdz 
2022. gada 31. decembrim». 

Anda Grīnfelde, 
eksperte sociāli 

ekonomiskajos jautājumos
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ZINTA IRBE – PERSONĪBA AR 
PLAŠU SIRDI UN NESAVTĪGU 
MĪLESTĪBU PRET SAVU DARBU
Zinta ir spēcīga un neatlaidīga personība, kas spēj tikt 
galā ar neparedzētām problēmām, izmantojot visus 
pieejamos resursus. Viņa ap sevi spēj pulcināt 
ļaužu pūli, un cilvēki apbrīno Zintas enerģiskumu, 
atbildību pret visiem arodorganizācijas 
kolēģiem. Viņas spēcīgākie trumpji ir prasme 
komunicēt ar dažādiem cilvēkiem, lieliska 
sadarbība ar kolēģiem un pārliecība par 
sevi – kaut arī to neizrāda, par to liecina viņas 
paveiktais un sasniegtais, vadot vienu no lielākajām 
arodorganizācijām.

Kā tu ar sevi iepazīstinā-
tu – kas ir Zinta Irbe? 

Esmu precējusies, man 
ir divas foršas meitas, 

kuras es ļoti mīlu. Nu jau vairākus 
gadus man ir arī divi topošie znoti, par 
kuriem es arī esmu lepna, un, protams, 
vīrs, kurš mani atbalsta. 

Pirmām kārtām esmu māte un 
sieva. Ceru, ka arī labs pedagogs savā 
jaunatnes centrā «Vinda» – strādāju ar 
bērniņiem, kuri vēl neapmeklē bērnu-
dārzu. Varētu teikt, ka mazos sagata-
voju bērnudārzam, kā arī strādāju ar 
vājdzirdīgiem pirmsskolas bērniņiem 
no Vājdzirdīgo bērnu 
attīstības centra – 
nodarbojamies ar 
dažādiem rokdarbiem. 
«Vindā» vadu arī šūša-
nas un modelēšanas 
studiju «Fantāzija», 
kur meitenēm mācu 
šūt, konstruēt, modelēt un 
arī demonstrēt savus tērpus. Strādāju 
arī «Butā», kur pieaugušajiem mācu 
visu, kas saistīts ar šūšanu. Un, pro-
tams, esmu LIZDA Valmieras starpno-
vadu arodorganizācijas priekšsēdētāja. 

Brīvais laiks – kas tas ir? Nē, ir jau, ir! 

Man patīk šūt, pabūt pie jūras, būt kopā 
ar savu ģimeni un rušināties pa puķu-
dobēm, iekārtojot savas mājas apkārtni. 

Kā tu nonāci līdz darbam arod-
biedrībā?

LIZDA es darbojos no pašiem 
pirmsākumiem un par arodbiedrības 
biedri kļuvu uzreiz pēc profesionālās 
vidusskolas beigšanas. No 1993. gada 
darbojos Valmieras Skolēnu nama 
pirmorganizācijā, kur biju arī priekš-
sēdētāja un valdes locekle, līdz 2009. 
gada rudenī man palūdza – drīzāk 
jau pierunāja – līdz konferencei būt 

par Valmieras rajona 
arodbiedrības priekš-
sēdētāju. Kad pienāca 
konference, pati pat ne-
pamanīju, ka esmu sev 
parakstījusi spriedumu 
uz pieciem gadiem. 

Iespējams, nonāk-
šana arodbiedrībā 

bija zvaigznēs ierakstīta, jau strādājot 
Sadzīves pakalpojumu kombinātā, kur 
iepazinos ar ļoti jauku arodbiedrības 
priekšsēdētāju Ilonu Lipi. Viņa man kā 
aktīvai jaunietei palūdza palīdzēt or-
ganizēt pasākumus, un tā iepazinos ar 

Mudīti Virzu, bijušo Valmieras Stikla 
šķiedras rūpnīcas priekšsēdētāju.

Biju arī no sportiskajām meitenēm 
un daudz sportoju, kā arī mēdzu 
izpalīdzēt sporta spēļu organizēšanā. 
Kad sāku strādāt Skolēnu namā, bijusī 
arodbiedrības priekšsēdētāja kļuva par 
Skolēnu nama direktori, bet es – par 
arodbiedrības priekšsēdētāju. Laikam 
un iestādes nosaukumam mainoties, 
kļuvu par «Vindas» un tad arī par 
starpnovadu priekšsēdētāju. Viss notika 
kā vāveres ritenī.  

Kā un vai šajā laikā ir mainījusies 
arodbiedrības nozīme un arodbied-
rība kopumā?

Arodbiedrībai pašlaik vairs nav darba 
devēju atbalsta, kā tas bija kādreiz. 
Biedri kļuvuši citādāki, ļoti rēķina līdzi, 
cik naudas viņi samaksā. Ļoti sāpīgi ir 
tas, ka arodbiedrība cīnās, panāk, bet 
labumu iegūst visi – esi vai neesi arod-
biedrības biedrs, un biedrs sāk domāt: 
kāpēc tad man jāmaksā? Esmu runājusi 
arī ar vecajiem arodbiedrības līderiem, 
un viņi mani neapskauž, bet apbrīno, 
ka to visu varu izturēt. Viņi atceras 
arodbiedrību, kas dalīja sanatorijas, 
nometnes bērniem un palīdzēja izlemt 

IESPĒJAMS, 
NONĀKŠANA 
ARODBIEDRĪBĀ 
BIJA 
ZVAIGZNĒS 
IERAKSTĪTA.
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par dzīvokļu piešķiršanu, rūpējās par 
teātra, koncerta biļetēm, organizēja 
dažādus pasākumus... 

Kādas ir labās un sliktās puses šajā 
darbā? 

Sliktās puses: reizēm cilvēki nesaprot, 
ka mēs jau tikai darām savu darbu, 
mums tas ir jādara, un ir reizes, kad 
tas atspēlējas. Ir nepatīkami, ja pārmet, 
sakot: jūs jau ar arodbiedrību uz vienu 
roku… 

Labās puses ir prieks, ka izdevies 
kādam palīdzēt. Ir gandarījums, ja iz-
dodas atrisināt kādu problēmu vai kāds 
pasākums labi izdevies.

Kā tu ikdienā spēj saglabāt savu 
pozitīvismu – kas ir tavs īpašās ener-
ģijas noslēpums?

Tas ir tas jautājums, kuru es arī 
sev bieži esmu uzdevusi. Pirmkārt, 
jau no bērnības esmu radusi daudz 
strādāt, jo mani vecāki un visi mīļie 
radinājuši mani pie darba. Arī ar 
pedagogiem dzīvē man paveicies – 
viņi bijuši stingri, prasīgi, un tas dzīvē 
noder. Otrkārt, nekad nedaru otram 
to, ko pati negribētu izjust. Treškārt, 
esmu atvērta, precīza. Ar humoru 
man arī viss kārtībā. Zinu, ka ar visu 
jātiek galā, jo manā vietā neviens cits 
nedarīs. Ceturtkārt, visus darbus 
daru ar prieku, nevis tāpēc, ka man 
jādara. Māku pateikt paldies, ja kāds 
man palīdz, nebaidos lūgt palīdzību, 

ja kaut ko 
nezinu. Un 
vispār – man 
patīk mūsu 
senču teicie-
ni, piemē-
ram, neviens 
nav ģēnijs; 
muļķis ir tas, 
kurš neprasa, 
nevis tas, kas 
prasa. 

Nevienu 
brīdi neesmu 
strādājusi, lai būtu labākā vai, vēl tra-
kāk, kaut kādu punktu dēļ – es vienkār-
ši daru darbu, kas man uzticēts. Bet ir 
jau arī asaras un sāpes, taču te nu atkal 
der viens no teicieniem: asaras jau ne-
palīdzēs! Manuprāt, vajag arī uzticēties 
cilvēkiem un neatteikt palīdzēt, cienīt 
visus. Mana pārliecība ir, ka pašam 
jābūt labam, tad arī visi apkārtējie būs 
labi, pašam vajag smaidīt, tad arī citi 
smaidīs.

Kā ikdienā tiec galā ar lielo darba 
un informācijas apjomu, stresu?

Mums ir laba komanda un organi-
zēts kopdarbs – uzskatu, ka ir svarīgi 
cienīt vienam otru, biežāk teikt labus 
vārdus. 

Ikdienā arī ēdu daudz saldumu, un 
man jau šķiet, ka palīdz arī tas, ka strā-
dāju dažādus darbus, duša no rīta un 
vakarā, patīk arī pirtī pasēdēt. Cenšos 

neatlikt darbus uz nākamo 
dienu, jo apzinos, ka tad rīt būs 
jādara vairāk. Tāpat, ja kādam 
kas apsolīts, noteikti cenšos to 
izdarīt.

Vai savā arodorganizācijā 
attīstāt kādus hobijus un 
tradīcijas? 

Mūsu hobijs ir ekskursijas, 
un tās mēs nevaram sagaidīt, 
tāpat sporta spēles un dažādi 
radoši pasākumi. Ir bijušas 
izstādes, kur biedri parāda, 
ko viņi kolekcionē, un tās ir 
pildspalvas, rotaļlietas un citas 
lietas. 

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

MŪSU PERSONĪBA

Kāda ir nākotnes arodbiedrības 
loma? Kādai, tavuprāt, tai vajadzētu  
būt?

Es zinu, ka tas ir grūti, bet arī pa-
domes sēdēs esmu uzsvērusi: mums 
jācīnās tikai par biedriem, nevis visiem. 
Ja mēs turpināsim tāpat kā līdz šim, tad 
vispār varam palikt bez viņiem, jo tie, 
kas nav arodbiedrībā, ir kā mazie vam-
pīri – viņi saņem, bet pēc tam pilnā 
balsī brēc, ka arodbiedrība neko nedara.

Vai vari padalīties ar labās prak-
ses piemēriem? Varbūt tev ir kāds 
knifiņš, kā lietas var darīt operatīvāk 
un efektīvāk? 

Svarīgi ir uzticēties, komunicēt, 
nepārprotami izskaidrot lietas būtību, 
novērtēt savu komandu, nebaidīties 
no tā, ka kaut ko nezini, smaidīt, pat ja 
negribas smaidīt, – lai visi domā, ka tev 
viss ir OK!

Kāds ir tavs novēlējums plašajai 
LIZDA saimei?

Nepietiek ar labklājību un ērtībām, lai 
mēs justos piepildīti. Mums, kuros ie-
audzināta cieņa pret cilvēku, ļoti daudz 
nozīmē vienkāršas sastapšanās, kas 
reizēm pārvēršas brīnišķīgos svētkos…

Pasaulē ir divas laimes: viena ir maza 
– būt pašam laimīgam, otra ir liela – 
padarīt laimīgus citus.
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ZINĀTNIEKU UN AUGSTSKOLU 
INTERESES – ARODBIEDRĪBU 
DIENAS KĀRTĪBĀ EIROPĀ
LIZDA aktīvi piedalās Eiropas līmeņa arodorganizāciju, kas risina problēmas 
augstākās izglītības un pētniecības jomā, darbā. 2017. gada 14. un 15. martā 
notika Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) Augstākās izglītības 
un pētniecības pastāvīgās komitejas (HERSC) sanāksme, kuras laikā tika ievēlēta 
jauna HERSC vadība, pārrunāts padarītais laika posmā pēc pēdējās sanāksmes 
2016. gada septembrī, diskutēts par aktualitātēm nozarē, Boloņas procesa virzību, 
«Erasmus» programmu, kā arī aktuālajiem «Education International» (EI) projektiem 
un darbības virzieniem. Par jauno HERSC priekšsēdētāju ievēlēts Robs Koplends 
no Anglijas, par viņa vietniekiem – Anete Dolana no Īrijas un Alesandro Arienco no 
Itālijas. 2017. gada janvārī tika aktualizēts jaunais HERSC sastāvs 2017. – 2020. gada 
periodam. Tajā darbojas 44 pārstāvji no 29 valstīm, tostarp Latvijas. 

Politiskās pārmaiņas un tendences, kā arī sociāli eko-
nomiskā situācija un neoliberālisms Eiropas un pasaules 
valstu ekonomikā ietekmē ne tikai sabiedrību kopumā, bet 
arī zinātni un augstāko izglītību. Tas atsaucas, piemēram, 
uz zinātnes un augstākās izglītības finansējuma modeļiem 
un apjomu, pētniecības programmu prioritātēm, zinātnes 
ciešāku sasaisti ar ražošanu, nevienlīdzību starp zinātnes 
nozarēm, docētāju un pētnieku starptautiskās 
mobilitātes iespējām, akadēmiskā un zināt-
niskā personāla profesionālo autonomiju, 
akadēmiskā personāla un pētnieku 
sociālajām garantijām un stabilu 
nodarbinātību. Paula Kamilli (ETU-
CE) runāja par aktualitātēm sociālā 
dialoga projektā, kā arī par demokrā-
tiskas pārvaldības apdraudējumiem 
augstākajā izglītībā saistībā ar pārmai-
ņām finansējumā. Sanāksmes laikā 
LIZDA aktualizēja Latvijas zinātnieku 
problēmas, aicināja dalīties pieredzē 
citu valstu pārstāvjus par to, kā nacionālajā 
likumdošanā tiek risināti pētnieku algas un sociālo 
garantiju jautājumi.

ETUCE direktore Sūzana Flokena informēja par skolotāju 
un augstskolu docētāju situāciju (represijas pret pedago-
giem, ierobežota starpvalstu mobilitāte, darba zaudēšana 
bez tiesībām atjaunot pedagoga tiesības) Turcijā saistībā ar 
politisko situāciju valstī, par Turcijas skolotāju arodbiedrībai 
sniegto līdzšinējo atbalstu, kā arī uzsvēra nepieciešamību at-
balstīt Turcijas kolēģus arī turpmāk. Tika secināts, ka arod-
biedrībām citās valstīs svarīgi sociālajos medijos informēt 

sabiedrību par Turcijas izglītības sistēmā notiekošo, meklēt 
starptautisko organizāciju atbalstu augstskolu docētājiem, 
kuri zaudējuši darbu Turcijas augstskolās, nacionālajām 
arodbiedrībām paust viedokli savu valstu ministriem, lai tie 
būtu aktīvāki Eiropas līmeņa sarunās.

HERSC locekļi prezentēja padarīto saistībā ar Boloņas 
procesu. Viena no aktualitātēm ir Baltkrievijas ceļa karte, 

kas ļautu šai valstij sekmīgāk iekļauties Boloņas 
procesā. Šogad Eiropā atzīmējam «Erasmus» 

programmas 30. gadadienu. ETUCE 
sagatavojusi tai veltītu ziņojumu, kurā 
atgādina par izaicinājumiem augstā-
kās izglītības telpā Eiropā, norādot uz 
nevienlīdzību studentu un docētāju 
mobilitātes iespējās, kā arī uz nepiecie-
šamību sniegt lielāku atbalstu mācīb-
spēkiem, kuri strādā ar starptautis-
kajiem studentiem (valodas apguve, 

papildu finansējums, laika resursi).    
Eiropas Komisija izstrādājusi autor-

tiesību direktīvu (Copyright directive), kas 
paredzētu brīvāku pieeju dažādu ar autortiesībām 

aizsargātu materiālu izmantošanai studiju vajadzībām un 
pētniecībā. HERSC locekļi aktualizēja to, ka jāuzmanās 
no situācijas, kad mācībspēku izstrādātie mācību materiāli 
zaudētu aizsardzību. Tika informēts, ka zinātnisko rakstu 
lielo datubāzu biznesa modelis augstākās izglītības iestādes 
piespiež aizvien vairāk līdzekļu tērēt datubāzu abonēšanai, 
un tas ir liels slogs augstskolām. Šī iemesla dēļ akadēmiskajā 
vidē vērojams pat neformāls boikots, piemēram, attiecībā uz 
datubāzi «Elsevier».
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Andreass Dālens informēja par aktualitātēm RESAVER 
– A pan-European Pension Fund for Researchers –, kas ir 2. 
līmeņa starpvalstu pensiju fonds pētniekiem, kuri izmanto 
mobilitātes iespējas un tādēļ savas darba dzīves laikā ir bijuši 
nodarbināti vairākās valstīs. Iemaksas šajā pensiju fondā no-
drošinātu pētniekiem ienākumus pensijas vecumā. Valstīm 
ir pretrunīgi viedokļi par šo iniciatīvu: Francija joprojām 
ir ļoti pret un nevēlas izmantot šo fondu, bažas pauž arī, 
piemēram, Dānija, Vācija, Īrija.

HERSC dalībniekiem bija iespēja piedalīties EI organi-
zētajā fokusgrupu diskusijā «Eiropas standartu un vadlī-
niju (ESG 2015) uzdevumi un inovatīvā prakse» EQUIP 
(Enhancing Quality through Innovative Policy & Practice 
in European higher education) projekta laikā. Diskusijā 
HERSC pārstāvji, tajā skaitā arī no Latvijas, dalījās pieredzē 
par kvalitātes nodrošināšanas sistēmām augstākās izglītības 
iestādēs. Diskusijās tika pārrunāts, kā kvalitāte tiek definēta 
un izprasta nacionālā un institūciju (AII) līmenī; izaicinā-
jumi, ar kādiem AII saskaras kvalitātes nodrošināšanā un 
monitorēšanā; arodbiedrību loma mācībspēku atbalstā 
kvalitātes nodrošināšanas un monitorēšanas kontekstā; mā-
cībspēku iesaiste iekšējās kvalitātes sistēmā. Projekta gaitā 
notiek fokusgrupas ar dažādām iesaistītajām pusēm, un šī 
gada beigās tiks sagatavots ziņojums.

31. martā Briselē notika Eiropas nozaru sociālā dialoga 
izglītībā komitejas Augstākās izglītības un pētniecības darba 
grupas sanāksme. Tās pirmā daļa tika veltīta dzimumu līdz-
tiesības jautājumiem pētniecībā un augstākajā izglītībā. Tika 
prezentēti pētījuma rezultāti par sieviešu akadēmiskās karje-
ras iespējām un situāciju dažādās Eiropas valstīs. Tai sekoja 
diskusijas par sociālo partneru lomu situācijas uzlabošanā, 
tika minēti Zviedrijas, Melnkalnes, Norvēģijas, Slovēnijas, 
Īrijas un Somijas piemēri gan par to, kā dzimumu līdztiesība 
tiek pārkāpta, gan par to, kas tiek darīts, lai novērstu nevien-
līdzību. Citā prezentētajā pētījumā analizēti ģeogrāfiskās un 
sektorālās mobilitātes veidi un pētnieku karjeras ceļi Eiropas 
valstīs. Pētījuma respondenti norādījuši mobilitātes ieguvu-
mus un zaudējumus, kā arī apstākļus, kas negatīvi vai pozitīvi 
ietekmē mobilitāti. Diskusiju laikā tika secināts, ka daudzās 
valstīs pētnieki piedzīvo līdzīgas grūtības; izaicinājumus rada 

perspektīvu un izcilu pētnieku aizplūšana no valstīm, ko var 
neviennozīmīgi vērtēt brīvā darba tirgus un atvērtās pēt-
niecības telpas kontekstā. Pretrunīgi un satraucoši šķita šādi 
pētījuma rezultāti: aptuveni 30 procenti aptaujāto pētnieku 
atzīst, ka mobilitātes rezultātā mazinājušās viņu karjeras ie-
spējas (mobilitāte izrādījusies kavējošs faktors), kā arī sociālā 
drošība respondentiem izrādījusies salīdzinoši nesvarīga. 
Viedokļi varētu atšķirties dažāda vecuma un akadēmiskās 
karjeras posmu respondentiem.

Albrehts Otings no Eiropas Komisijas prezentēja Eiropas 
Komisijas jaunās iniciatīvas sociālās drošības nodrošinā-
šanā, kas attiecas uz strādājošajiem jebkurā nozarē, tajā 
skaitā uz pētniekiem un augstskolu docētājiem, viņu darba 
specifikas dēļ.

Sanāksmes noslēgumā dalībnieki tika aicināti diskutēt 
par to, kā sociālie partneri var līdzdarboties, lai mobilajiem 
pētniekiem un augstskolu docētājiem radītu atbalstošu 
vidi. Diskusiju laikā tika pārrunāta arī Latvijas situācija par 
iespējām sociālā dialoga ietvarā risināt mobilo pētnieku 
un augstskolu docētāju problēmas, dzimumu līdztiesības 
jautājumus. Tika secināts arī tas, ka nozarē strādājošajiem ir 
būtiski savienot ģimenes dzīvi ar akadēmisko karjeru, tādēļ 
atsevišķos dzīves un profesionālās darbības posmos, tieco-
ties pēc stabilitātes, nav vēlmes būt mobiliem, bet drīzāk 
strādāt un karjeru veidot vienā institūcijā, ar kuru noslēgts 
pastāvīgs darba līgums.

Lai arī izglītības sistēmas un pētniecības institūciju 
struktūra dažādās Eiropas valstīs atšķiras, situācijas analīze 
liecina, ka mobilie pētnieki un augstskolu docētāji daudzviet 
saskaras ar līdzīgām problēmām: nedroša nodarbinātība un 
īstermiņa darba līgumi vai to trūkums (piemēram, dokto-
rantu gadījumā), sociālo garantiju trūkums, dzimumu dis-
kriminācija vadošos amatos un profesūrā, grūtības ģimenes 
un darba dzīves saskaņošanā. Eiropas Savienībā ir definēti 
mērķi un uzdevumi dzimumu līdztiesības sasniegšanā, un 
arodbiedrībām kā sociālajiem partneriem ir nozīmīga loma 
šo mērķu īstenošanā. 

Līga Paula, eksperte augstākās izglītības, 
zinātnes un pieaugušo izglītības jautājumos
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KĀDĒĻ 
TEV IR JĀBŪT 
ARODBIEDRĪBĀ?
Eiropas Savienībā mēs dzīvojam jau 13 gadus un 
diemžēl nesaprotam, cik svarīgi ir būt aktīviem 
pilsoņiem savā valstī. Mēs ceram – kāds par mums 
parūpēsies, taču tā nekad nebūs, jo dzīvojam citā sistēmā. Tikai mēs paši varam 
uzlabot ekonomisko, sociālo situāciju savā valstī un savā darba vietā. 

Ko nozīmē būt aktīvam pil-
sonim savā valstī? Vispirms ir 
jāapvienojas ar citiem cilvēkiem, 
kuriem ir līdzīga izpratne vai 
bažas par situāciju savā darba 
vietā vai valsts līmenī, un gal-
venais mērķis ir atrisināt prob-
lēmas, rīkojoties kopā. Pašlaik 
izaicinājumu mums ir ļoti daudz, 
piemēram, trūkst sociālās aizstā-
vības, darba aizsardzības, soci-
ālās garantijas. Latvijā jau ilgus 
gadus darbojas organizācija, kas 
rūpējas par saviem biedriem, 
aizstāv viņus un pārstāv, kad 
nepieciešams, – tā ir arodbiedrī-
ba. Arodbiedrība ir neatkarīga 
un brīvprātīga personu apvie-
nība, kas vieno darba ņēmējus. 
Arodbiedrība pārstāv un aiz-
stāv savu biedru darba, 
ekonomiskās, sociālās 
un profesionālās tie-
sības un intereses.

Daudziem Latvi-
jas iedzīvotājiem 
arod-

biedrība joprojām asociējas ar 
padomju sistēmu, kas rada ne-
gatīvu attieksmi pret arodbied-
rībām mūsu valstī. Kāpēc mēs 
joprojām gaidām, ka arodbied-
rībai mums kaut ko vajag dot – 
ceļazīmi uz sanatoriju, vasaras 
nometni, ekskursiju? Mūsdienās 
arodbiedrībai ir daudz svarīgā-
ka loma, un tā ir: aizstāvēt savu 
biedru intereses iestādes/uzņē-
muma, nozares un valsts līmenī. 
Mēs redzam un saprotam, cik 
smaga ir sadarbība ar Latvijas 
valdību – šobrīd ir notikuši vai-
rāki precedenti, kad valdība nav 
ņēmusi vērā arodbiedrības vie-
dokli un veidojusi valsts politiku 
bez sociālo partneru iesaistes. 
Rezultātā valstī ir tāda politika, 

kas neapmierina Latvijas 
iedzīvotājus.

Mēs varam brīnīties 
par to, cik labi cilvēki 

dzīvo Norvēģijā, 
Dānijā, 

Zviedrijā, Lielbritānijā un cit-
viet, bet viņi iesaistās, ir aktīvi, 
veido dialogu, sadarbojas ar savu 
valdību un panāk pozitīvu rezul-
tātu. Būtiskākais ir tas, ka viņi 
nav vienaldzīgi par to, kas notiek 
viņu valstī, un nedodas prom, 
meklējot labāku dzīvi citā zemē. 

Strādājošajiem jāiesaistās 
vairāk, jāapvienojas arodbied-
rībās, tādējādi arodbiedrības 
būs stipras un valdības attiek-
sme mainīsies. Piemēram, Nor-
vēģijā 2015. gada aprīlī pedagogi 
cīnījās nevis par darba apstākļu 
uzlabošanu, bet par to, lai vi-
ņiem būtu vairāk brīvā laika, un 
viņi kopā to sasniedza. Arī mēs 
varētu atrisināt aktuālos jautāju-
mus sociālā dialoga ceļā, un mūs 
ņemtu vērā. 

Mēs varam sasniegt vairāk 
tikai pie viena nosacījuma – ir 
jābūt aktīviem pilsoņiem savā 
valstī. Nedrīkstam domāt, ka 
politika tiek veidota bez mums 
– Latvijas iedzīvotājiem – un ar 

mums nerēķināsies. Tā nedrīkst 
būt, un mēs nevaram to pieļaut! 
Tikai mēs paši ar savu godīgo 
attieksmi pret savu valsti va-
ram ietekmēt politikas veido-
šanos un būt laimīgi.

Nataļja Grjazeva, 
LIZDA ārējo sakaru  

koordinētāja
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JAUNATNES POLITIKA – 
PIEŅEMŠANA DARBĀ

20 procenti no visiem Norvēģijas izglī-
tības darbinieku arodbiedrības biedriem 
ir jaunāki par 36 gadiem. 2013. gadā 27 
procenti no mūsu biedriem, kas strādā 
pirmsskolas izglītības iestādēs, bija 
jaunāki par 36 gadiem, sākumskolā – 21 
procents, bet pamatskolā un vidusskolā 
– 10 procenti. Savukārt vēl pirms trim 
gadiem 40 procentus no organizācijas 
locekļiem varēja klasificēt kā jaunus.

GALVENIE IZAICINĀJUMI

Kopš 2004. gada vispirms nacionālā, 
bet pēc tam reģionālā līmenī arod-
biedrība ir strādājusi pie tā, lai padarītu 
organizāciju pievilcīgu gados jauniem 
cilvēkiem. Algu līmenis skolotājiem ir 

zemāks nekā līdzvērtīgas kvalifikācijas 
darbiniekiem citās nozarēs, un pētījumi 
paredz ievērojamu skolotāju trūkumu 
turpmākajos gados, tādēļ Norvēģijā liela 
nozīme tiek pievērsta skolotāju izglītības 
kvalitātei. Viena trešdaļa jauno skolotāju 
pamet profesiju pirmo piecu darba gadu 
laikā, un galvenie iemesli ir nepietieka-
mas sākotnējās darba apmācības, darba 
apstākļi, kā arī atalgojums.

RISINĀJUMI SAISTĪBĀ 
AR IZAICINĀJUMIEM

«Pedagogstudentene» ir asociācija 
studentiem, kas mācās par skolotājiem. 
Tā ir arodbiedrībai pakārtota organizā-
cija ar 15 000 biedru, kuras uzdevums 
ir uzlabot skolotāju izglītības kvalitāti 
un cīnīties par biedru tiesībām, kā arī 
palīdzēt viņiem atrast darbu. Svarīgi ir 

arī, lai studenti, kas atraduši darbu izglī-
tības iestādēs, būtu ne tikai šīs izglītības 
iestādes pārstāvji asociācijā, bet arī aso-
ciācijas pārstāvji šajās izglītības iestādēs, 
tādējādi piesaistot jaunus biedrus. 2013. 
gadā veiktā biedru aptauja parāda, ka 
jaunie skolotāji visvairāk ir neapmieri-
nāti ar algu un darba laika apstākļiem, 
turpretī vecākie organizācijas locekļi 
mazāk jūtas piederīgi arodbiedrībai 
un retāk kontaktējas ar organizācijas 
pārstāvi savā darba vietā nekā jaunie 
biedri. Izglītības darbinieku arodbiedrī-
ba ir izstrādājusi savu redzējumu, kā arī 
dokumentus iesniegšanai valdībā un 
centīsies panākt šādas izmaiņas: skolotā-
ja izglītībai jābūt talantīgākos studentus 
piesaistošai, izglītībai jābūt pielietojamai 
ikdienas dzīvē, jāveic sistemātiska jauno 
skolotāju darba uzraudzība/konsultēša-
na, jāpanāk algu palielinājums.

Norvēģijas arodbiedrības pieredze

Somijas arodbiedrības pieredze

Maltas arodbiedrības pieredze

Galvenais Somijas izglītības darbi-
nieku arodbiedrības (OAJ) uzdevums ir 
aizsargāt tās biedru intereses attiecībā 
uz algām un nodarbinātības nosacīju-
miem. Arodbiedrībai ir 120 000 biedru, 
kas ir aptuveni 95 procenti no valstī 
strādājošajiem skolotājiem, tādēļ tai ir 
liela ietekme uz lēmumiem saistībā ar 
darbinieku darba dzīvi.

DAŽĀDU SOMIJAS  
ARODBIEDRĪBU SASNIEGUMI

Sasniegumi ietver uzlabotus apstāk-
ļus bezdarba un slimības, kā arī pensijas 
laikā, pagarinātu bērna kopšanas 
atvaļinājumu mātei un šāda atvaļinā-
juma ieviešanu tēvam, kā arī uzlabotu 
likumdošanu par darba stundām, darba 
apstākļiem un darba drošību.

IZGLĪTĪBAS DARBINIEKU 
ARODBIEDRĪBAS SASNIEGUMI

Sasniegumi ietver aizliegumu atlaist 
skolotājus vasaras brīvlaikā, aizliegumu 
nemaksāt algu vasaras atvaļinājuma 
laikā, labvēlīga algas pieauguma garan-
tēšanu, atsevišķus noteikumus par darba 
stundām pirmsskolas skolotājiem, arod-

Arodbiedrībā pēdējo piecu gadu laikā novērots biedru skaita 
pieaugums par 25 procentiem. Veiksmīgu arodbiedrības darbību 
nodrošina šādi faktori: caurspīdīgums, neatkarība no politiskajām 

biedrības pārstāvja palīdzību sarunās ar 
darba devējiem un juridisko aizsardzību 
skolotājiem. Arodbiedrība ir apjomī-
ga un respektabla organizācija, tādēļ 
tai ir spēcīga pozīcija sarunās Somijas 
Arodbiedrību savienības ietvaros, kā arī 
ar valdību.

DALĪBAS PRIEKŠROCĪBAS

OAJ biedriem ir konkrēti finansiāli 
ieguvumi, ieskaitot atlaides noteiktām 
precēm, uzrādot arodbiedrības biedra 
karti. Skolotāju intereses tiek aizstāvē-
tas reģionālā līmenī ar arodbiedrības 
pārstāvja, kam ir zināšanas par vietējo li-
kumdošanu, noteikumiem un prasībām, 
palīdzību. Ja reģionālā līmenī strīdu 
par darba nosacījumiem nav iespējams 
atrisināt, tad tiek iesaistīts OAJ Interešu 
aizsardzības departaments.

BEZDARBS

Gadījumā, ja skolotājs palicis bez 
darba, viņš saņem līdzekļus no Skolotāju 
bezdarbnieku fonda – iemaksas šajā 
fondā ir daļa no OAJ biedra pienāku-
miem. Šādi bezdarba fondi Somijā 
pieder pie Somijas Bezdarba fondu 

asociācijas, un tās mājaslapā pieejama 
informācija par līdzekļiem atkārtotai 
apmācībai, pabalstiem, kā arī studiju 
mērķfinansējumu ilgtermiņa bezdarb-
niekiem.

APDROŠINĀŠANA

Katram OAJ loceklim, kas ir jaunāks 
par 68 gadiem, uz biedra kartes ir ap-
drošināšanas polises numurs, un maksa 
par apdrošināšanu ir daļa no OAJ biedra 
pienākumiem. Arodbiedrības apdrošinā-
šana (sadarbībā ar kompāniju «If») ietver 
brīvā laika negadījumu apdrošināšanu, 
ceļojumu apdrošināšanu (līdz 45 die-
nām), bagāžas apdrošināšanu. Tiesis-
kajā apdrošināšanā iekļautas traumas 
personām vai bojājumi lietām saistībā ar 
biedra darbu, kā arī juridiskā aizsardzība 
strīdu gadījumos.

Skolotāju profesijas galvenais žurnāls 
somu valodā «Opettaja magazine» 
(«Skolotājs») tiek izdots katru nedēļu, 
un tas ir pieejams gan elektroniski, gan 
tiek piegādāts biedriem pa pastu. OAJ 
piedāvā arī lieliskas atpūtas un brīvdienu 
iespējas skolotājiem daudzos «Holiday 
Club» galamērķos Somijā un OAJ brīv-
dienu centrā «Valkeala».

partijām, regulāra biedru uzklausīšana, saziņa caur elektroniska-
jiem sakaru līdzekļiem, uzlabotas pārrunu prasmes, cieņa pret 
citiem arodbiedrības biedriem un darba devēju pārstāvjiem.
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LIZDA UN IZM NOSLĒDZ VIENOŠANOS 
PAR SADARBĪBU SOCIĀLĀ DIALOGA 

VEICINĀŠANAI

Par prioritāti tika izvir-
zīta sociālā drošība, kas 
paredz vairākas LIZDA 
organizētas reģionālās 

konferences par pedagogu tie-
sībām un pienākumiem, kā arī 
sociālo garantiju noteikšana peda-
gogiem. Starp prioritātēm no-
teikta arī uzticēšanās, kas paredz 
ministrijas diskusijas ar arodbied-
rību par iecerētajām reformām 

pirms normatīvo aktu projektu 
tālākās virzīšanas, sociālo partne-
ru un ministrijas kopīgas mācības 
par sociālā dialoga nozīmi, kā arī 
LIZDA deleģēto pārstāvju pieda-
līšanās ministrijas organizētajos 
augusta semināros izglītības dar-
biniekiem par 2017./2018. mācību 
gada aktualitātēm. Par būtisku 
prioritāti tika izvirzīta motivācija, 
kas sevī ietver atbalsta program-

mas izstrādi jauno pedagogu mo-
tivēšanai darbam visās izglītības 
iestādēs, kā arī ministrijas līdzda-
lību un atbalstu Pasaules skolotāju 
dienas 2017 informatīvās kampa-
ņas aktivitātēs. 

Vienošanās izpildes progresa 
ziņojums būs jāsniedz nākama-
jā Izglītības līderu samitā ISTP 
2018. gada pavasarī Portugālē,

Lisabonā.

Starptautiskajā izglītības līderu samitā 2017. gada 31. martā Skotijā, Edinburgā, 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Izglītības un 
zinātnes ministrija (IZM) noslēdza vienošanos par sadarbību sociālā dialoga 
veicināšanai līdz nākamajam – 2018. – gadam.

UZZIŅAI
Starptautiskais izglītības līderu samits (International Summit on the Teaching Profession) pirmo reizi notika 

Ņujorkā 2011. gadā, un tas ir nozīmīgs forums, lai atklātu un konstruktīvu sarunu ceļā valdības, arodbiedrības un 
izglītības eksperti no visas pasaules diskutētu un apmainītos viedokļiem par efektīvu izglītības politiku un to īste-
nošanu. 

Sešu gadu laikā samits kļuvis par unikālu forumu, kurā ir iespēja apmainīties ar pasaules valstu izglītības minis-
triem un izglītības arodbiedrībām viedokļiem un dalīties ar labas prakses piemēriem. Forums dod mums iespēju 
atskatīties uz iepriekšējā gadā paveikto un atkal ar IZM vienoties par nākamā gada sadarbības prioritātēm. Ar starp-
tautisko partneru palīdzību mēs varam soli pa solim virzīties uz konstruktīvu sociālo dialogu starp LIZDA un IZM, 
jo demokrātijas tradīcijas Latvijā no politiķu puses vēl netiek pietiekami nopietni uztvertas un praktizētas.
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Pirms stundas pedagogam ir svarīgi koncen-
trēties darbam klusumā un mierā, tāpēc būtu vismaz 
10 minūtes jānomierinās, jāsakoncentrē domas nākamās stundas 
mērķim un auditorijai, kura nāks, jo katra auditorija var būt atšķi-
rīga gan pēc mācīšanās (uztveres) stila, gan pēc temata un citām 
īpatnībām (uzvedības).

Tāpat ir ieteikums savas izdegšanas profilaksei kopā ar skolas psihologu veikt 
katras klases mācīšanās stila izpēti (ir četri stili, kā bērni mācās: 1) aktīvais eksperimen-
tētājs; 2) pasīvais novērotājs; 3) teorētiķis; 4) pragmatiskais) un tādējādi plānot savu 
aktivitāšu samazināšanu stundā, bet vairāk likt pašiem skolēniem darboties (80 procen-
tus laika ir aktīvi skolēni, 20 procentus – skolotājs). Tas nozīmē, ka svarīgi ir katrai klasei 
iepriekš saplānot praktisku darbošanos, izpētes iespējas pašiem, grupu darbu, interak-
tīvās darbības, e-studiju vidi ar modernajām tehnoloģijām, projektus grupās, klausīša-
nos, rotaļas, spēles, mājasdarbu prezentācijas, sarunas aplī un tamlīdzīgas aktivitātes.

Ieteikums pirms mācību 
procesa uzsākšanas –  

iepazīties ar katras klases 
skolēnu mācīšanās 

vajadzībām un īpatnībām.

Mācību satura atlasē 
ņemt vērā konkrēto 

skolēnu intereses 
un mācīšanās 

īpatnības.

Katrai stundai plānot sasniedzamo 
rezultātu, nodrošinot ne tikai zināšanu, 

prasmju apguvi, bet arī skolēnu mācīšanās 
darbības prasmju apguvi 

un attīstības virzību.

Sadarbībā ar 
Autori: Dr.psych. profesore Guna Svence un Dr.paed. profesore Anita Petere

Kā pedagogam 
labāk sagatavoties 
pirms stundas?

Kā to panākt, ja ir jādežurē 
un ir citas aktivitātes starpbrīžos? 
Jābūt skolotāja palīgam, kurš no-
darbojas ar bērniem starpbrīžos, 
jābūt sistēmai  skolā, ka skolotāji 
nedežurē un netiek nodarbināti 
ar citām aktivitātēm starpbrīžos. 
Ja skolotājam neļaus starp stun-
dām atpūsties, kā liecina pētījumi, 
skolotāji, strādājot 6 – 8 stundas 
dienā bez starpbrīžiem, 10 gados 
izdeg.

Kāpēc ir svarīgi koncentrē-
ties? Ir pierādīts, ka tas ne tikai palīdz 
labāk sagatavoties tematam, bet arī stresa 
profilaksei, lai skolotājs neizdegtu. Ne 
mazāk kā 10 minūtes pavadot klusumā un 
ar sevi (saviem kārtojamajiem jautājumiem) 
starp divām stundām, smadzeņu viļņi no 
stresa ritma beta pārslēdzas uz mierīgāku 
ritmu alfa, kuru laikā smadzenes atpūšas 
un pārslēdzas no tikko bijušās aktivitātes 
(cita stunda, cits priekšmets, cita klase) uz 
mieru, un tad atkal ir spējīgas kļūt aktīvas.


