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• Tikai kopā varam 
sasniegt lielus mērķus

4.–5. lpp.
• Stājušies spēkā 
grozījumi Darba likumā

5. lpp.

• Pedagogi turpmāk 
varēs piedalīties savas 
izglītības iestādes 
profesionālās darbības 
novērtēšanas kārtības 
izstrādē

6.–7. lpp.
• Personība ar neizsīk-
stošu pozitīvisma un 
optimisma devu
 8.–9. lpp.
• Aktuālākās izmaiņas 
normatīvajos aktos 
par pedagogu darba 
samaksu

10.–11. lpp.
• LIZDA panāktais

11. lpp.
• Kopīgam arodbiedrību 
spiedienam ir rezultāts – 
darba samaksa augs

12.–13. lpp.
• Padomi izglītojamajiem 
un vecākiem

14. lpp.
• LIZDA karte – 
uzlabotas iespējas 
biedriem

15. lpp.

Viens no svarīgākajiem veiksmes 
principiem ir konkrēts mērķis, 
atvērtība un pozitīva domāšana.  
Tam kuģim, kuram nav galamērķa, 
nekad nepūtīs ceļavējš.

/Seneka/

Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrība sveic 

Pasaules Skolotāju dienā! 

Mācīšanas brīvība 
iedvesmo pedagogus 

Šogad Pasaules Skolotāju dienā (World Teachers’ Day), kuru visā pasaulē atzīmē 5. 
oktobrī, Pasaules izglītības darbinieku arodbiedrība (Education International - EI) 
akcentē to, ka politiskā iejaukšanās ikdienas darbā apdraud skolotāju un akadēmis
kā personāla profesionālo autonomiju un mācīšanas brīvību. EI uzsver – valdībai 
un darba devējiem ir pienākums nodrošināt, ka skolotāji un akadēmiskais personāls 
tiek cienīts un tiek respektēta viņu profesionālā brīvība. Visā pasaulē šī gada Pa
saules Skolotāju dienas tēma ir «Mācīšanas brīvība iedvesmo pedagogus». Latvijas 
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) šīs tēmas ietvaros pievēr
sīs īpašu uzmanību pedagoga tiesībām, mēģinot panākt pedagoga tiesību jautājuma 
aktualizēšanu visos līmeņos.

LIZDA šogad īstenos vairākas aktivitātes, lai veicinātu skolotāja profesijas nozī
mību sabiedrībā:

18.09.–20.10. – sabiedrības pētījums par pedagoga tiesībām Latvijā. 
02.10.–31.10. – deputātu Skolas dienas vizītes izglītības iestādēs visā Latvijā.
27.09. – konkurss izglītības iestādēm «Pedagogam draudzīgākā izglītības iestā

de 2017»; žūrijas vizītes plānotas oktobrī. 
02.10.–03.11. – konkurss pedagogiem «Caur ērkšķiem uz zvaigznēm»: pe

dagogi aicināti pastāstīt, kā atrisināja savu problēmu un sasniedza savu izvirzīto 
mērķi.

02.10.–13.10. – konkurss skolēniem un studentiem «Liec savam pasniedzē
jam pasmaidīt!». Šogad īpaši aicinām arī studentus pārsteigt savus pasniedzējus, 
apsveicot vai kā īpaši pārsteidzot darbavietā.

22.11. – lielā noslēguma konference «Mācīšanas brīvība iedvesmo pedagogus», 
kurā tiks prezentēti LIZDA veiktā pētījuma par pedagogu tiesībām rezultāti. 

Seko līdzi LIZDA aktivitātēm www.lizda.lv!
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Dārgie Latvijas skolotāji!
 Jūs ar savu nesavtīgo darbu ne 

tikai sniedzat zināšanas Latvijas 
bērniem un jauniešiem, bet arī vei
dojat stipru un zinošu Latviju. 

Spēja būt labam skolotājam 
ir gan īpašs aicinājums, gan arī 
izaicinājums, kas nav pa spēkam 
ikvienam. Skolotājs, kurš spēj ie
interesēt skolēnus apgūt jaunas 
zināšanas, būt radošiem, kā arī sasniegt jaunas virsotnes, 
iedvesmo cilvēkus arī ārpus skolas ēkas sienām. 

Šodienas mainīgajā pasaulē izglītības misija ir gan sniegt 
zināšanas, gan arī attīstīt daudzveidīgas kompetences un 
prasmes un palīdzēt katram skolēnam ceļā uz viņa indi
viduālo izcilību. Ticu, ka ārējās vides prasības strauji mai
nīties un pielāgoties neliks baidīties. Tieši otrādi – tās dos 
iespēju droši un pastāvīgi pilnveidot un pilnveidoties.

Kvalitatīva izglītība ir mūsu bērnu panākumu pamats. 
Jums ir jābūt stipriem un mērķtiecīgiem, lai jaunos, nebūt 
ne vienkāršos apstākļus pārvērstu par iespējām Jūsu darbā. 
Lai modernās ierīces skolēnu rokās nav tikai laika kavēklis, 
bet ērts palīgs, kas paver jaunu zināšanu apvāršņus. 

Lai Jums spēks, pacietība un izturība skolotāja 
darbā! Lai izdodas iedvesmot skolēnus viņu ceļā uz 
profesionālajiem un personiskajiem panākumiem!

Raimonds Vējonis, Valsts prezidents

Cienījamie Latvijas pedagogi!
Starptautiskā skolo

tāju diena visos laikos 
ir bijuši svētki, kas ne
vienam nav radījuši ne
kādas diskusijas – gan 
skolēniem, gan arī viņu 
vecākiem allaž ir bijis 
skaidrs, ka šī ir diena, kad iepriecināt savus pedagogus ar 
ziediem, ar laba vēlējumiem. Tā tam arī jābūt! 

Skolotājs vienmēr ir tas cilvēks, no kura darba ļoti lielā 
mērā ir atkarīga gan katra konkrētā bērna turpmākā kar
jeras izaugsme, gan arī visas tautas un valsts attīstības ie
spējas. Tieši skolotājs vienmēr ir bijis jaunu izaicinājumu 
priekšā. Tā tas ir arī šobrīd. 

Mūsu visu kopīgs uzdevums ir izveidot Latvijā tādu iz
glītības sistēmu, lai bērni visās skolās saņemtu vienlīdz 
augstas kvalitātes zināšanas. Visās skolās – gan Rīgā, gan 
arī citās pašvaldībās neatkarīgi no tā, cik tālu izglītības 
iestāde atrodas no galvaspilsētas. Tas iespējams, tikai strā
dājot mums visiem kopā. Esmu pārliecināts, ka kopīgiem 
spēkiem mums tas izdosies. 

Latvijas pedagogi, man ir liels gods un 
prieks sveikt Jūs Skolotāju dienā! 

Māris Kučinskis, Ministru prezidents

Godātie skolotāji!
Sirsnīgi sveicu Jūs Latvi

jas Skolotāju dienā, 1. ok
tobrī, un Pasaules Skolotāju 
dienā, 5. oktobrī! 

Skolotāja darba rezultāts 
nekad nav tikai novadīto 
stundu skaits vai atzīmes skolēna liecībā. Skolotāja darba 
rezultāts ir audzēkņu spēja atrast savu dzīves aicinājumu, 
piepildīt to un gūt gandarījumu kā sabiedrības loceklim. 

Nereti skolotāja darba mērs ir šķietami vienkāršs – tās 
ir sirsnīgas atmiņas par skolas laiku, ko gribas glabāt visu 
mūžu.

Jūsu darba galvenā jēga ir izaudzināt cilvēku, attīstīt viņa 
prātu un vienlaikus prasmi ļauties ideju lidojumam. 

Paldies, ka esat izvēlējušies darīt šo darbu, kas vienlai
kus ir Jūsu sūtība, Jūsu misija. Paldies, ka esat pašaizlie
dzīgi, aizrautīgi, gatavi arī paši visu mūžu mācīties un 
pilnveidoties.

Lai Jūs un Jūsu audzēkņus vienmēr iedvesmo mūsu 
vissvarīgākās vērtības – mīlestība pret neatkarīgu 

Latvijas valsti, mūsu tautu, kultūru un valodu!
Ināra Mūrniece, 12. Saeimas priekšsēdētāja

Cienījamie skolotāji 
un pedagogi!

No sirds vēlos pateikt paldies 
saviem skolotājiem, ikvienam, kas 
ar savām zināšanām, pieredzi, aiz
rautību, radošām idejām dalās ar 
saviem skolēniem, veidojot katra 
un mūsu valsts nākotni.

Skolotājiem līdzās ģimenei ir 
īpaša loma mūsu dzīvē. Savus sko
lēnus iedrošinot pirmajiem panā
kumiem, palīdzot pārvarēt grūtības, mācot atbildību, spē
ju pieņemt lēmumus, radot vajadzību pēc zināšanām visas 
dzīves garumā. 

Skolotājs rada un spēj veidot savos skolēnos vajadzību 
pēc zināšanām un Latvijas, audzinot savas valsts un savas 
tautas patriotus. Jūsu skolēni ir vajadzīgi Latvijai, lai mūsu 
valsts varētu droši raudzīties nākotnē.

Paldies par Jūsu darbu un pašaizliedzību. Lai pietiek 
enerģijas, mīlestības un pozitīvu emociju veikt nerimstošo 
skolotāja darbu, iedvesmojot un mācot skolēnus. 

No sirds sveicu un novēlu Jums priecīgu un 
saulainu Starptautisko skolotāju dienu!

Kārlis Šadurskis, 
Izglītības un zinātnes ministrs, profesors
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TIKAI KOPĀ VARAM 
SASNIEGT LIELUS MĒRĶUS

AKTUĀLI

Mēs varam sasniegt 
vairāk tikai pie 
viena nosacījuma 
– ir jābūt aktīviem 

pilsoņiem savā valstī. Nedrīkstam do
māt, ka politika tiek veidota bez mums 
– Latvijas iedzīvotājiem – un ar mums 
tāpat neviens nerēķināsies. Tā nedrīkst 
būt, un mēs nevaram to pieļaut! Tikai 
mēs paši ar savu godīgo attieksmi pret 
savu valsti varam ietekmēt politikas 
veidošanu. Strādājošajiem vairāk jāie
saistās arodbiedrību kustībā, tādējādi 
arodbiedrības būs stipras un valdības 
attieksme mainīsies. 

LIZDA ir lielākā nozaru arodbied-
rība Latvijā, aktīva arodbiedrība, pla-
ši pārstāvēta visā Latvijā, tajā ir biedri 
no pirmsskolas izglītības iestādēm 
līdz zinātniskajiem institūtiem. Laika 
gaitā esam panākuši, ka rēķināšanās ar 
mums ir lielāka, ka mūsos ieklausās ar
vien vairāk, informē un aicina vairāk, jo 
zina, ka mēs būsim klāt arī neaicināti, ja 
tas skars nozarē strādājošos. Kopā mēs 
esam SPĒKS, un tāds ir arī LIZDA vie
nojošais moto: «Tas spēks, kas niecīgs 
pilienā, top liels un varens kopumā!»

Aicinām ikvienu iesaistīties arod
biedrībā, būt aktīvam, neklusēt, nepa
likt malā! Mēs ticam, ka kopā varam ie
tekmēt politikas veidošanu. Lai mums 
izdodas sadoties rokās – būt vienotiem 
Latvijas izglītībai svarīgos brīžos!

LIZDA SVARĪGĀKĀS 
AKTIVITĀTES 

2017. GADA VASARĀ 
• Apstiprināta jauna pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes no
vērtēšanas organizēšanas kārtība (MK 
noteikumi Nr.501).
• Veikti grozījumi MK noteikumos 

Nr.445 «Pedagogu darba samaksas 
noteikumi».
• Veikti grozījumi MK noteikumos 

Nr.447 «Par valsts budžeta mērķ
dotāciju pedagogu darba samaksai 
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 

fesionālāk un aktīvāk varētu pārstāvēt 
biedru tiesības un intereses izglītības 
iestādēs.

LIZDA iesaistās arī tajās aktivi-
tātēs, kas attiecas uz kompetencēs 
balstītā vispārējās izglītības satura 
ieviešanu. Mēs redzam, ka pedagogi 
ir gatavi pārmaiņām un jau šobrīd 
izmanto jaunākās mācību metodes, 
mācību procesu padara skolēniem 
interesantu. Jaunā mācību satura 
aprobācijā piedalās 100 pilotskolas, 
no kurām 88 ir LIZDA arodorga-
nizācijas. Lai mums būtu vieglāk 
pārstāvēt biedru intereses, tiesības 
un diskutēt par jaunā mācību satura 
ieviešanas gaitu, esam lūguši arodor-
ganizācijām sniegt viedokli par jaunā 
mācību satura izstrādi, aprobāciju un 
plānoto ieviešanu (pozitīvos aspek-
tus, kā arī riskus un priekšlikumus tā 
pilnveidei).

LIZDA atbalsta pārmaiņas izglītības 
nozarē, un mēs modri sekosim līdzi, 
lai reformas tiek ieviestas korekti un 
ir izdiskutētas ar visām iesaistītajām 
pusēm.  

Pārmaiņām jābūt balstītām uz de
mokrātiskuma pamatprincipiem, tāpēc 
ikvienā sabiedrībā ārkārtīgi svarīga ir 
gara un intelekta brīvība, un to nevar 
īstenot, pārmērīgi reglamentējot pe
dagogu. Pasaules izglītības darbinieku 
arodbiedrība Pasaules Skolotāju dienai 
ir definējusi tēmu «Mācīšanas brīvība 
iedvesmo pedagogus», kurā uzmanī
bas centrā ir uzticēšanās, profesionālā 
autonomija, koleģialitāte, akadēmiskā 
brīvība, augstas kvalitātes sākotnējā 
apmācība un nepārtraukta profesionālā 
attīstība un atbalsts. 

un valsts augstskolu vis
pārējās vidējās izglītības 
iestādēs».
• Iebildām pret 

normatīvo aktu grozī
jumiem vasaras laikā, 
paužot viedokli Saeimas 
deputātiem, valdības 
pārstāvjiem.
• Nacionālās trīspusējās sadarbības 

padome lēma, ka pedagogu darba 
samaksas paaugstināšanas grafikam ir 
jābūt apstiprinātam Ministru kabinetā 
līdz 15.10.2017.
• Sociālā atbalsta programma 60+ 

jeb «sociālais spilvens» pedagogiem, 
kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā 
zaudēs darbu, tiks ieviesta no 2018. 
gada.
• Iestājāmies pret grozījumiem Iz

glītības likumā un Vispārējās izglītības 
likumā. Norādījām, ka Izglītības un 
zinātnes ministrijas rīcība ir nekorekta 
gan pret sociālajiem partneriem, gan 
nozarē strādājošajiem, jo tik būtiskus 
grozījumus, kas skar visu izglītības 
nozari, nav pieļaujams iesniegt valdī
bai vasarā, kad vairums pedagogu ir 
atvaļinājumā.
• No 2018. gada 1. janvāra par 10% 

tiks paaugstināta zemākā mēneša darba 
algas likme augstskolu mācībspēkiem.
• Panācām, ka varam piedalīties 

Pētniecības un inovācijas stratēģiskajā 
padomē kā novērotāji, bet ar tiesībām 
paust viedokli.
• Tikāmies ar Eiropas Komisijas 

ekspertiem zinātnes jautājumos, lai 
pārrunātu aktuālās problēmas un 
piedāvātu to risinājumus.
• Ņemot vērā, ka valdībā notiek 

darbs pie likumprojekta «Par valsts bu
džetu 2018. gadam» un likumprojekta 
«Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 
2018., 2019. un 2020. gadam», LIZDA 
nosūtīja aicinājuma vēstuli, norādot uz 
nozares prioritārajiem pasākumiem.
• Uzsāktas LIZDA pirmorganizāciju 

priekšsēdētāju apmācības, lai viņi pro
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Šie jautājumi cieši saistīti ar peda
gogu tiesībām, kurām LIZDA šogad 
pievērš pastiprinātu uzmanību, lai 
pedagogs savā darba vietā justos drošs 
un pasargāts. Sabiedrībā daudz tiek 
runāts par bērna tiesībām, par vecāku 
tiesībām, bet nepietiekami runājam par 
pedagoga tiesībām – tās nepārtraukti 
tiek ierobežotas. Aicinām ikvienu 
piedalīties LIZDA veiktajā pētījumā par 
pedagoga tiesībām, kura laikā mēģinā
sim panākt pedagoga tiesību jautājuma 
aktualizēšanu visos līmeņos.

Vasara arodbiedrībai ir bijusi spraigs 
darba laiks, bet līdz ar septembri  sācies 
jaunais darba cēliens. Mīlestības dar
bam nevajag ievadfrāzes vai ģenerālmē
ģinājumu, tas vienkārši notiek neatkarī
gi no gadalaika.  Lai darbs izglītības un 
zinātnes jomā ir mīlestības darbs! Lai 
netērējam daudz vārdu, bet satiekamies 
darbos, apliecinām sevi līdzdalībā!

Ja neesi arodbiedrības biedrs, vari par 
to kļūt, pievienojoties LIZDA pirm
organizācijai vai to izveidojot (skatīt 
mājaslapā www.lizda.lv). Kopā mēs 
esam spēks. Un spēks nepieciešams 
gan ikdienas darbos, gan iestājoties par 
pedagogiem un zinātniekiem svarīgo. 

Sveicam jūs visus jaunajā mācību 
gadā, vēlot ik dienas gūt gandarījumu 
par savu darbu, vairot gudrību. Nozarē 
strādājošajiem ir nepieciešams īpašs 
spēks. Dzejnieks Imants Ziedonis to 
sauc par TIK un TĀ spēku – tas ir 
tāds spēks, kas izrāpjas no jebkuras 
situācijas un sāk no izejas punkta atkal 
un atkal, ja tas nepieciešams. Gan 
arodbiedrības, gan izglītības iestāžu, 
gan zinātnisko institūciju darbā esam 
izjutuši šī spēka nepieciešamību un 
iedarbību. Lai mums visiem piemīt šis 
spēks!  Kopā mēs esam spēks. Būsim 
sabiedrotie gan notiekošajos procesos, 
gan rezultāta sasniegšanā, būsim dros
mīgi un apņēmīgi, būsim gatavi labām 
un pozitīvām pārmaiņām un būsim arī 
paši to ierosinātāji! 

Patiesā cieņā un pateicībā –
Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja,

Ilze Priževoite, 
LIZDA priekšsēdētājas vietniece 

Kā zināms, darba devējs ir tiesīgs 
darbinieku atstādināt no darba, 
neizmaksājot darba samaksu uz laiku 
līdz trim mēnešiem. Darba likuma 58. 
pants, kas reglamentē atstādināšanu 
no darba, papildināts ar septīto daļu: 
«Darba devējam ir tiesības uzteikt 
darba līgumu laikā, kad darbinieks ir 
atstādināts no darba.» Šī norma dod 
tiesības darba devējam gadījumā, ja 
atstādināšana ir bijusi pamatota un 
darbinieka nodarījums ir tik smags, lai 
darba devējs nolemtu uzteikt darbu, to 
darīt laikā, kad darbinieks ir atstādināts 
no darba. Uzteikuma pamatojums būs 
atkarīgs no iemesla, kāpēc darbinieks 
atstādināts no darba – tas var būt kāds 
pārkāpums. Tādā gadījumā uzteikuma 
pamats būs 101. panta pirmās daļas 
1. punkts. Ja darbinieks atstādināts 
saistībā ar atrašanos darbā alkohola vai 
narkotiku reibumā, uzteikuma pamats 
būs 101. panta pirmās daļas 4. punkts.

Likuma 91. pants, kas nosaka dar
binieka tiesības slēgt darba līgumu ar 
vairākiem darba devējiem, papildināts 
ar vārdiem «vai tikt citādi nodarbi
nātam», kas nozīmē, ka darbinieks ne 
tikai ir tiesīgs ar vēl vienu vai vairākiem 
darba devējiem noslēgt darba līgumu, 
bet var būt nodarbināts arī citādi, pie
mēram, būt pašnodarbināta persona.

Likuma 92. pants papildināts ar 2. 
daļu, kas nosaka, ka «darba devējam 
strīda gadījumā ir pienākums pierādīt, 
ka ierobežojums veikt blakus darbu ir 
attaisnojams ar darba devēja pama
totām un aizsargājamām interesēm».  
Tātad darba devējs nav tiesīgs aizliegt 
strādāt vēl citā darbā, nenorādot 
iemeslu, bet uzliek par pienākumu 
darba devējam gadījumā, ja darbinie
kam aizliegums veikt blakus darbu 
liekas bez pietiekama pamata, prasīt 
darba devējam pierādīt ierobežojuma 
veikt blakus darbu pamatotību vai viņa 

JURISKONSULTA KOMENTĀRS

interešu aizsardzības pamatotību.
Ir grozīts Darba likuma 103. pants, 

nosakot, ka turpmāk, uzsakot darbu 
gadījumos, kad darbinieks veselības 
stāvokļa dēļ nespēj veikt nolīgto darbu, 
darba devējs to veiks nekavējoties 
līdzšinējo 10 uzteikuma dienu vietā. Šis 
grozījums jāvērtē pozitīvi, jo likt dar
biniekam 10 dienas strādāt, ja saņemts 
atzinums no ārsta par nespēju darbu 
turpināt, ir nesamērīgi.

Darba likuma 145. panta 3. daļa 
papildināta ar teikumu: «Ja pārtrau
kuma laikā darbiniekam ir noteikts 
aizliegums atstāt savu darba vietu un 
darbinieks šo laikposmu nevar izman
tot pēc sava ieskata, šāds pārtraukums 
ieskaitāms darba laikā.» Likums līdz 
šim noteica, ka «pārtraukuma laikā 
darbiniekam ir tiesības atstāt savu 
darba vietu, ja darba līgumā, darba 
koplīgumā vai darba kārtības noteiku
mos nav noteikts citādi. Aizliegumam 
pārtraukuma laikā atstāt darba vietu 
jābūt pietiekami pamatotam». Tātad 
jaunā norma par iespējamu pārtrauku
ma ieskaitīšanu darba laikā ir piemēro
jama, teiksim, tajās izglītības iestādēs, 
kur pedagogiem nav iespējams atstāt 
bērnus arī pusdienošanas laikā vai 
klusajā stundā, kā tas ir pirmsskolas 
izglītības iestādē. Vienīgi jāatceras, ka 
pārtraukumu atļauts ieskaitīt darba 
laikā tikai tad, ja citādi to nav iespējams 
nodrošināt.

Grozījumos iekļautas tās normas, par 
kurām vienojusies Latvijas Brīvo arod
biedrību savienība (LBAS) un Latvijas 
Darba devēju konfederācija. Joprojām 
turpinās diskusijas par priekšlikumiem, 
kuriem LBAS nav devusi savu piekriša
nu, tostarp īpaši strīdīgo Darba likuma 
110. pantu.

Brigita Fricsone, 
LIZDA juriskonsulte

16. augustā stājās spēkā grozījumi Darba likumā. Šajā 
rakstā norādīšu uz tām likuma normām, kas var skart 
izglītības nozarē strādājošos, tāpēc jāņem vērā īpaši.
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PEDAGOGI TURPMĀK VARĒS 
PIEDALĪTIES SAVAS IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDES PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS 
NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBAS IZSTRĀDĒ

AKTUĀLI

Kopš 2015. gada decem
bra Izglītības un zināt
nes ministrijā (IZM) 
strādāja vairākas 

darba grupas, kurās diskutēja par 
iepriekšējās pedagogu profesionā
lās darbības novērtēšanas kārtības 
trūkumiem un kādai jābūt jaunajai 
novērtēšanas kārtībai. Kā būtiskā
kie iepriekšējās kārtības trūkumi 
tika minēti: pārlieku birokratizēta 
piešķiršanas kārtība; novērtēšanas 
kritēriju neatbilstība dažādām iz
glītības pakāpēm, veidiem; pienācī
gi nenovērtētais to pedagogu darbs, 
kas strādā ar skolēniem, kuriem 
ir mācību grūtības, un skolēniem, 
kuriem ir speciālās vajadzības. 
Šajā laikā IZM izstrādāja vairākus 
Ministru kabineta (MK) noteiku
mu projektus, kuros bija iekļautas 
gan pakāpju piešķiršanas kvotas 
pašvaldībās, gan absurdi nosacī
jumi iespējai pretendēt uz pakāpi. 
Piemēram, skolotājam būtu jāaplie
cina tas, ka viņš strādā klasē, kurā 
vidējais skolēnu skaits ir vienāds 
ar pašvaldībai noteikto normēto 
skolēnu un skolotāju likmju attie
cību. LIZDA iebilda un norādīja, 
ka tas nekādā veidā nav saistīts ar 
pedagoga darba kvalitāti.

Šobrīd stājušies spēkā norma-
tīvie akti, kas nosaka pedagogu 
profesionālās darbības jauno 
novērtēšanas kārtību. MK notei
kumu projekta saskaņošanas pro
cesā tika ņemti vērā vairāki LIZDA 
atzinumos izteiktie priekšlikumi, 
bet virkne būtisku priekšlikumu 
par finanšu jautājumiem netika ie
kļauti šajos noteikumos. Ministrija 
MK sēdē ziņoja, ka šī gada oktobrī 
tiks grozīti citi noteikumi, kuros 

būs noteikti ar pakāpēm saistītie 
finanšu jautājumi. 

Šī gada 10. augustā 
stājušies spēkā Izglītības 

likuma grozījumi, 
kuri PAREDZ, ka:

• izglītības iestādes līdz 2017. 
gada 30. novembrim, ievērojot nor
matīvo aktu noteikumus, izstrādā 
pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšanas kritērijus 
un kārtību;

• iesniegumus par profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanu 
pedagogi izglītības iestādei var 
iesniegt, sākot no 2017. gada 1. 
decembra;

• pamatojoties uz pedagoga 
profesionālās darbības kvalitā
tes novērtējumu, pedagogam var 
piešķirt vienu no trim pedagoga 
profesionālās darbības kvalitātes 
pakāpēm;

• pedagogiem, kuriem izsniegto 
profesionālās darbības kvalitātes 
apliecību termiņš beidzās 2017. 
gada 31. augustā, līdz 2018. gada 
31. augustam ir tiesības turpināt 
saņemt piemaksu par profesionā
lās darbības kvalitātes pakāpi tādā 
apmērā, kādā pedagogs to saņēmis 
līdz 2017. gada 9. augustam;

• pedagogiem, kuriem pakāpi 
apliecinošs dokuments ir spēkā 
šobrīd, līdz derīguma termiņa 
beigām ir tiesības turpināt saņemt 
piemaksu par profesionālās darbī
bas kvalitātes pakāpi tādā apmērā, 
kādā pedagogs to saņēmis līdz 
2017. gada 9. augustam. 

Izglītības likums nosaka, ka 
pedagogam ir tiesības, bet nav pie
nākums prasīt pedagoga profesio
nālās darbības kvalitātes novērtē
jumu – tā ir pedagoga brīvprātīga 
izvēle. 

1. septembrī ir stājušies spēkā 
MK noteikumi Nr.501 «Pedago
gu profesionālās darbības kvali
tātes novērtēšanas organizēšanas 
kārtība», kas nosaka novērtēša
nas organizēšanas kārtību, no
vērtēšanas virzienus un pakāpju 
aprakstu. 

Novērtēšanas procesā peda
gogam ir tiesības pretendēt uz 
jebkuru kvalitātes pakāpi, neievē
rojot pēctecīgumu. Atšķirībā no 
iepriekšējās kārtības pedagogam 
iesniegumā nav noteikti jānorāda, 
uz kuru kvalitātes pakāpi viņš vē
las pretendēt. Precīzākus nosacīju
mus var atrunāt izglītības iestādes 
izstrādātajā novērtēšanas kārtībā.

MK noteikumi paredz, ka 
kvalitātes pakāpe ir pedagoga 
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profesionālās darbības novērtēša
nas rezultāts un tā ir spēkā tikai 
tajā izglītības iestādē, kurā veikta 
pedagoga novērtēšana. Tas nozīmē: 
ja pedagogs strādā vairākās izglītī
bas iestādēs un viņš vēlas saņemt 
piemaksu par sava darba kvalitāti, 
tad viņa darba novērtēšana jāveic 
tajās visās.   

Pieteikties novērtēšanai var visi 
pedagogi, kuri īsteno vispārējās 
pirmsskolas izglītības program
mu vai vispārējās pamatizglītības 
programmu, vai vispārējās vidējās 
izglītības programmu, vai profesio
nālās izglītības, vai profesionālās 
ievirzes izglītības programmu, vai 
interešu izglītības programmu un 
kuru darba stāžs 
konkrētajā izglītības 
iestādē nav mazāks 
par vienu gadu.

Novērtēšanas 
process 

sastāvēs no:

• pedagoga pro
fesionālās darbības 
vērtējuma mācību 
stundās vai nodar
bībās, izmantojot 
mācību stundu vai 
nodarbību vērošanas un novērtē
juma lapas, kas ir MK noteikumu 
pielikumā (pozitīvi, ka pielikumā 
ir pirmsskolas rotaļnodarbību 
vērošanas lapas, jo iepriekš tādas 
nebija un bija problēmas ar kritēri
ju piemērošanu);

• pedagoga darba pašvērtējuma, 
kuru izstrādā izglītības iestāde 
atbilstoši šo noteikumu II nodaļā 
noteiktajiem vērtēšanas virzieniem.

Normatīvie akti paredz, ka 
izglītības iestādes kolektīvam jā-
izstrādā pedagogu profesionālās 
darbības novērtēšanas kārtība, 
kas jāsaskaņo ar savas izglītības 
iestādes dibinātāju un jāapstipri
na izglītības iestādes vadītājam. 

Pašvaldība var noteikt vienotus no
sacījumus, kuri izglītības iestādēm 
jāiekļauj novērtēšanas kārtībā.

Kārtībā saskaņā ar 
MK noteikumos 

minētajiem novērtēšanas 
virzieniem jāiekļauj:

• pedagoga profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšanas kritēriji; 

• pedagoga pašvērtējums; 
• vērojamo mācību stundu/no

darbību skaits; 
• lēmuma apstrīdēšanas kārtība; 
• nosacījumi pakāpes piešķiršanas 

termiņam un piemaksas apmēram.

Ļoti svarīgi, lai, izstrādājot novēr
tēšanas kārtību izglītības iestādē, 
iesaistītos visi pedagogi un veidotu 
objektīvu, izglītības iestādes izvir
zītajiem mērķiem atbilstošu, visiem 
saprotamu un pietiekami vienkāršu 
novērtēšanas procesu. Jo vairāk 
izdiskutēta un skaidra būs novērtē
šanas kārtība, jo mazāk būs dom
starpību novērtēšanas un lēmuma 
pieņemšanas procesā.

Jaunajā kārtībā pakāpes varēs 
salīdzināt tikai vienas izglītības ies
tādes ietvaros, jo tās tiks piešķirtas 
atbilstoši katras izglītības iestādes 
pakāpei, tipam un tās izvirzītajiem 
attīstības mērķiem.

Izglītības iestādes vadītājs 
izveidos novērtēšanas komisiju 

vismaz triju cilvēku sastāvā un 
apstiprinās komisijas darbības 
kārtību, kurā būs jāietver novērtē
šanas norises un laika plānojums, 
rezultātu apkopošanas un lēmuma 
pieņemšanas procedūra. Komi
sijas sastāvā varēs iekļaut izglītī
bas iestādes vadītāja vietniekus, 
pedagogus, mācību priekšmetu 
vai izglītības jomas metodiķus, 
pedagogu sabiedrisko organizā
ciju pārstāvjus (LIZDA deleģē
tus pārstāvjus), kā arī izglītības 
iestādes dibinātāja pārstāvjus. 
Pedagoga profesionālās darbības 
novērtēšanai mācību stundās vai 
nodarbībās varēs pieaicināt ārējos 
vērtētājus.

Izglītības iestādēm būs 
liels izaicinājums īsā laikā 
paralēli mācību proce
sam izveidot pedagogu 
profesionālās darbības 
novērtēšanas kārtību, tādēļ 
aicinām dalīties ar labās 
prakses piemēriem – ar 
pašvērtējuma paraugiem, 
novērtēšanas kritērijiem, 
nosacījumiem pakāpes pie
šķiršanas laikam. LIZDA 
plāno apkopot labās prak
ses piemērus un nosūtīt tos 
visām izglītības iestādēm, 
kurās ir arodorganizācijas.

Noslēgumā vēlos uzsvērt, ka jau
nā novērtēšanas kārtība neveicinās 
pedagogu profesionālo izaugsmi, ja 
pedagogiem nebūs iespējas saņemt 
kvalitatīvu metodisko atbalstu un 
apmeklēt pedagoga vajadzībām 
atbilstošus kvalitatīvus tālākizglītī
bas kursus. 

Par jautājumiem, kas saistīti ar 
pedagogu profesionālās darbī-
bas novērtēšanu, arodbiedrības 
biedri bez maksas var saņemt 

konsultāciju pie LIZDA ekspertes 
vispārējās izglītības jautājumos 

Irinas Avdejevas.

Irina Avdejeva, 
LIZDA eksperte vispārējās 

izglītības jautājumos 

AKTUĀLI
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PERSONĪBA AR NEIZSĪKSTOŠU 
POZITĪVISMA UN OPTIMISMA DEVU 
Svetlana Orlova ir latviešu valodas skolotāja un jau 30 gadus mazākumtautību 
skolēniem māca latviešu valodu J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā. Divus gadus 
viņa arī vada Daugavpils pilsētas arodorganizāciju. Svetlanai ir divi burvīgi bērni – 
dēls, kurš ir šefpavārs vienā no Daugavpils restorāniem, un meita, kura arī strādā 
restorānā – par administratori. Meitai apprecoties, kāzās znotam solījusi, ka būs laba 
sievasmāte. Ģimene ir dzīvnieku mīlētāji, un tajā draudzīgi sadzīvo jauka kaķenīte, 
kuru meita pirms diviem gadiem paglāba no ziemas sala, un divi pundurpapagailīši. 
Svetlana brīvajā laikā labprāt lasa, min krustvārdu mīklas un strādā dārzā.

KĀ TU NONĀCI LĪDZ 
DARBAM ARODBIEDRĪBĀ? 

LIZDA esmu no pirmsākumiem – 
jau 27 gadus. Līdz tam, jau kopš 1981. 
gada, kad iestājos Daugavpils Peda
goģiskajā institūtā, biju arodbiedrības 
biedre. Laikam tas ir liktenīgi, jo mans 
tētis savā laikā bija sovhoza arodbied
rības pirmorganizācijas priekšsēdētājs, 
mamma arī. 1993. gadā skolā vienā no 
kopsapulcēm mani ievēlēja par J.Raiņa 
Daugavpils 6. vidusskolas pirmorgani
zācijas priekšsēdētāju.

Sākumā bija pagrūti – daudz ne
skaidrību, vēl vairāk jautājumu. Taču 
man paveicās. Daugavpilī arodorga
nizāciju vadīja burvīgs cilvēks – Anna 
Junele, un pie viņas varēja nākt jebkurā 
laikā, viņa vienmēr pamācīja, deva 
padomu. Vēl man ļoti paveicās ar 
skolas direktori – Larisa Koževņikova 
vienmēr atbalstīja arodbiedrību, teica, 
ka tas ir skolotāju spēks. Laikam arī 
tāpēc manis vadītajā pirmorganizācijā 
95 procenti strādājošo bija arodbiedrī
bas biedri. Laiks gāja, pieredze krājās, 
un 2015. gadā, A.Junelei aizejot pensijā, 
mani ievēlēja par Daugavpils pilsētas 
arodorganizācijas līderi.

KĀDS IR TAVS KĀ 
ARODORGANIZĀCIJAS

VADĪTĀJAS IKDIENAS DARBS?
Daugavpilī ir gana liela organizāci

ja, tie ir 1325 biedri – gan pedagogi, 
gan tehniskie darbinieki. Apzinos, ka 
galvenais ir komunikācija ar cilvēkiem. 
Pirmais, pie kā viņi iet grūtā brīdī, ir 
pirmorganizācijas priekšsēdētājs izglītī

bas iestādē. Ja viņš nevar palīdzēt, mē
ģinām to darīt kopā. Konsultēju darba 
jautājumos, mēģinu izskaidrot likumus. 
Cits atnāk vienkārši parunāt par to, 
kas uz sirds. Ļoti svarīga ir sadarbība ar 
izglītības iestāžu vadītājiem, izglītības 
pārvaldes vadību un, protams, pilsētas 
vadību. Darbā, pašai mācoties un kon
sultējot citus, laiks paskrien ļoti ātri. 

VAI, TAVUPRĀT, IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDĒS PEDAGOGA TIESĪBAS 
TIEK PIETIEKAMI IEVĒROTAS?

Beidzot arī Izglītības likumā runā par 
to, ka skolēnam ir ne tikai tiesības, bet 
arī pienākumi. Ikdienā skolēns pedago
gu var apsaukāt, apmelot, piedraudēt, 
ka skolotājs dabūs no vecākiem, un 
panākt, ka pedagogu atlaiž no darba. 
Konfliktu risināšanā starp skolotāju, 
skolēnu un vecākiem liela loma ir skolas 
administrācijai, direktoram. Protams, 
izglītības iestādēs, kur ir arodbiedrība, 
parakstīti koplīgumi, pedagogi ir vairāk 
pasargāti. Bieži vien pedagogi nezina 
likumus, tāpēc arī viņu tiesības pārkāpj. 

Par to noteikti ir jārunā – nez kāpēc 
vienmēr tiek pasargātas skolēnu tiesības 
(kaut vai situācija ar pirmssvētku darb
dienu saīsināšanu), bet par skolotāju 
tiesībām aizmirstam – mums ir tikai 
pienākumi.

KĀ SPĒJ SAGLABĀT SAVU 
POZITĪVISMU? 

Mūsu darbā ir dažādas situācijas – 
tevi nedzird, nesaprot, neklausās. Bet 
tad ir jāsaņemas un jāmēģina vēlreiz! 
Kurš cits, ja ne es?! Esmu piedzimusi 
optimiste, un mana mamma arī ir tāda. 
Es vienmēr zināju, ka, atverot skolas 
durvis, viss sliktais jāatstāj uz ielas. Ne 
skolēns, ne kolēģis nav vainīgs, ka tev ir 
problēmas. Tagad, kad daudz intere
santa, filozofiska var izlasīt sociālajos 
tīklos – es runāju par egrāmatām –, 
esmu pārliecinājusies, ka daru pareizi: 
ir jāsmaida, jo daudziem ikdienā ir vēl 
sliktāk. Ja cilvēkam teiksi labus vārdus, 
viņam būs vieglāk. Man ļoti patīk lasīt 
līdzības, no tām es daudz mācos, un 
mans dzīves moto ir: viss būs labi!
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Rubriku «Mūsu personība» veidosim arī turpmā
kajos «LIZDA Vēstneša» numuros. Palīdzi mums 
to veidot, iesakot kādu, kura viedokli, dzīves piere
dzi augstu vērtē un kuru labprāt redzētu nākamajā 

žurnāla numurā! Sūti savu ieteikumu 
pa epastu: aksels@lizda.lv

MŪSU PERSONĪBA

KĀ IKDIENĀ TIEC GALĀ AR  
LIELO DARBA UN INFORMĀCI-

JAS APJOMU, STRESU?
Atkal jāsaka: man ir paveicies! Pro

tams, apkārt ir ļoti dažādi cilvēki – gan 
optimisti, gan pesimisti –, taču spēku 
dod tas, ka katrā situācijā cenšos saska
tīt pozitīvo. Man ir brīnišķīga ģimene, 
man ir pasaulē vislabākās draudzenes, 
ar kurām var parunāt, padiskutēt un 
kuras ir blakus gan laimes, gan bēdu 
brīžos. Man ir superīgi pirmorganizāci
ju priekšsēdētāji, kuri atbalsta mani, arī 
J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā man 
ir brīnišķīgi kolēģi. LIZDA vadība ir tik 
enerģiska, ka pašam visu laiku gribas 
būt aktīvam. Ja apkārt ir tik daudz pozi
tīva, par kādu stresu var būt runa?!

KĀ JUMS SAVĀ  
ARODORGANIZĀCIJĀ IZDODAS 
PIESAISTĪT JAUNUS BIEDRUS? 
Svarīgākais posms šajā stāstā ir 

pirmorganizācijas priekšsēdētājs – cik 
aktīvi viņš strādā, tik biedru arī būs 
pirm organizācijā. Tāpēc pirmorga
nizāciju priekšsēdētājiem mums ir 
izstrādāta motivācijas sistēma, savukārt 
katrā pirmorganizācijā priekšsēdētājs 
izdomā savu sistēmu. Mūsdienās cilvē
kus vairāk interesē materiālā puse, un 
viņi jautā: kas man par to būs? Turklāt 
vēlams šodien un uzreiz. Bieži vien viņi 
pat neiedomājas par to, ka arodbied
rība cīnās katru dienu, bet lēmumus 
diemžēl pieņem valdība. Es pildu arī 
dalīborganizācijas kasiera pienākumus, 
tāpēc man izdodas parunāt ar katru 
biedru, uzzināt, kas viņus priecē un kas 
uztrauc.

VAI DARBĀ IR SAVI ĪPAŠIE  
RITUĀLI?

Katru padomes sēdi sākam ar jubi
lāru sveikšanu. Noslēdzot kalendāro 
gadu un arī mācību gadu, rīkojam pa
domes izbraukuma sēdes. Mācību gada 
beigās priekšsēdētāji var ņemt līdzi arī 
bērnus un mazbērnus. Parasti pavasara 
brīvlaikā notiek apmācības pirmorgani
zāciju priekšsēdētājiem – šogad tie bija 
12 stundu komunikācijas kursi. 

Mana darba diena parasti sākas ar 
epasta izpēti, atbildēšanu uz saņemta

jām vēstulēm un, protams, rīta kafiju.

KAS, TAVUPRĀT, IR LIELĀKAIS 
IEGUVUMS NO DALĪBAS  

ARODBIEDRĪBĀ? 
Spēja komunicēt ar cilvēkiem, mācī

ties no neveiksmēm un pat visgrūtāka
jās situācijās būt optimistam un ticēt, 
ka pēc negaisa noteikti uzspīdēs saule. 
Arodbiedrībā galvenais ir cilvēks, nevis 
politiskās ambīcijas. Tā ir organizācija, 
kura uzņemas palīdzēt savam biedram 
jebkurā jautājumā. Tā ir draudzības 
sajūta. Tā ir pieredze. Tā ir iedvesma.

KĀDA IR NĀKOTNES AROD-
BIEDRĪBAS LOMA, UN KĀDAI 

TAI VAJADZĒTU BŪT?
Centrā neapšaubāmi ir cilvēks, kurš 

jāizglīto, kuram jāstāsta par viņa tiesī
bām. Gribētos, lai cilvēki arī saprastu, 
ka arodbiedrībai ir jācīnās tikai par 
saviem biedriem, nevis par visiem. 
Bieži vien ir situācijas, ka cilvēks iestājas 
arodbiedrībā tikai tad, kad nojauš – labi 
nebūs. Arī pirmorganizācijas bieži vien 
tā tiek dibinātas. Gribētos, lai cilvēki ie
stātos arodbiedrībā, apzinoties, ka mēs 
esam spēks. Jo vairāk arodbiedrībā būs 
biedru, jo vairāk mēs varēsim panākt.

KĀ ARODBIEDRĪBAS BIEDRUS 
SAORGANIZĒT KOPĪGAM  

MĒRĶIM?
Kā jebkurā dalīborganizācijā, arī 

Daugavpilī ar cilvēkiem ir jārunā, 
jāstāsta, jāskaidro. Ļoti daudz izman
toju epastu, pat apzinoties, ka ne visi 
to atvērs un izlasīs. Ja redzu, ka cilvēks 
epastu joprojām nav izlasījis, sūtu 
intriģējošu īsziņu. Taču primārais ir 
runāt, izskaidrot, slavēt par paveikto. 
Mācu arī sadarboties ar kolēģiem, tas 
ir, ar citu pirmorganizāciju priekšsēdē
tājiem. Dalāmies pieredzē, kuram kas 
labāk padodas. Daudz kas atkarīgs arī 
no iestādes direktora, vadītāja. Dau
gavpils pilsētas arodorganizācijā no 
48 pirmorganizācijām 33 direktors vai 
vadītājs ir arodbiedrības biedrs. 

KAS IR LABAIS UN SLIKTAIS 
TAVĀ DARBĀ? 

Sākšu ar labo: izdevās kādam 
palīdzēt – prieks, bija jauka pieredzes 
apmaiņa – prieks, uzzināju kaut ko jau
nu – prieks, LIZDA kaut ko panāca – 
prieks, cilvēks pasaka paldies – prieks!

Sliktais ir pasakāms tikai vienā teiku
mā: bieži cilvēki – nav pat svarīgi, kas 
viņi ir, – aizmirst par to, ka katram no 
mums ir savs atbildības lauciņš.

Redziet, cik daudz ir prieka un tik 
maz sliktā!

KĀDS IR TAVS NOVĒLĒJUMS 
KOLĒĢIEM JAUNAJĀ  

MĀCĪBU GADĀ?
Novēlu, lai ikdienā nepamet opti

misms! Smaidiet, un pasaule uzsmaidīs 
arī jums! Saglabājiet spēju saprast, 
mīlēt, mainīties! Lai bērni kopā ar jums 
nebaidās būt tie, kas vēlas. Novēlējumu 
papildināšu ar Alfrēda Krūkļa vārdiem:

Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
ne upe, ne jūra, ne krasts.

Katram mirklim, stundai un dienai
piemīt kas savs un neparasts.

Katrs smilšu graudiņš, 
katrs gliemežvāks,

vētru un viļņu glaudīts, 
mirdz savādāks.

Katrs cilvēks pasaulē plašā
ir tik dažāds, kā cits neviens.
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AKTUĀLĀKĀS IZMAIŅAS 
NORMATĪVAJOS AKTOS PAR 
PEDAGOGU DARBA SAMAKSU
Ministru kabinets (MK) 2017.  gada 25. jūlijā apstiprināja Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotos grozījumus MK noteikumos «Pedagogu 
darba samaksas noteikumi», «Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu 
darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs», «Speciālās izglītības 
iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības 
klašu (grupu) finansēšanas kārtība» un «Kārtība, kādā valsts finansē darba 
samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs».

Nozīmīgākie grozījumi MK no-
teikumos Nr.445 «Pedagogu darba 
samaksas noteikumi»

LIZDA atbalstīja grozījumus, kas 
paredz, ka vispārējās izglītības, profe
sionālās izglītības un interešu izglītības 
iestāžu struktūrvienību vadītājiem 
mēneša darba algas likmi nosaka izglī
tības iestādes vadītājs ne mazāk kā 60% 
apmērā no izglītības iestādes vadītājam 
noteiktās zemākās mēneša darba algas 
likmes.

Kopš 2009. gada 1. septembra, kad 
pedagogu darba samaksa tiek aprēķi
nāta pēc finansēšanas modeļa «nauda 
seko skolēnam», LIZDA nav atbalstījusi 
pedagogu darba samaksas diferenci
āciju starp lielo, vidējo un mazo lauku 
skolu pedagogiem un atbalstīja grozī
jumus, kuri ierobežo izglītības iestādes 
vadītāju, atļaujot noteikt tikai līdz 50% 
augstāku pedagoga mēneša darba algas 
likmi par šajos noteikumos noteik
to zemāko pedagoga mēneša darba 
algas likmi. Izglītības iestādes vadītājs, 
nosakot mēneša darba algas likmi, var 
ņemt vērā pedagoga pedagoģiskā darba 
stāžu. 

MK noteikumu grozījumos tiek 
precizēts, ka piemaksu par papildu pe
dagoģisko darbu nosaka tikai par pie
nākumiem, kas nav iekļauti pedagoga 
amata aprakstā, un, veicot pārtarifikā
ciju, piemaksu iekļauj izglītības iestādes 
pedagogu tarifikācijas sarakstā.

Grozījumi paredz, ka no valsts 
budžeta mērķdotācijas izmaksāto 
prēmiju un naudas balvu kopējais 
apjoms kalendāra gada laikā varēs būt 
līdz 120% no pedagoga mēneša darba 
algas, bet kopējais kalendāra gada laikā 
izmaksāto prēmiju un naudas balvu ap
joms – līdz 175% no pedagoga mēneša 
darba algas. Vadītājiem apmēru nosaka 
izglītības iestādes dibinātājs, pārējiem 
pedagogiem – iestādes vadītājs saskaņā 
ar apstiprināto naudas balvu vai prēmi
ju piešķiršanas kārtību.

Lai izglītības iestādēm mazinātu 
birokrātisko slogu, izglītības iestādes 
vadītājam tarifikācija būs jāveic vienu 
reizi gadā – uz 1. septembri, no notei
kumiem izslēdzot pienākumu to darīt 
arī uz 1. janvāri. Taču saistībā ar tarifi
kācijas aprēķināšanu noteikumi papil
dināti ar punktu, kas nosaka: pedagoga 
mēneša darba samaksas noteikšanas 
nosacījumiem mainoties, izglītības 
iestādē pedagoga darba pārtarifikācija 
veicama piecu darbdienu laikā.

Līdz šim pagarinātās dienas grupas 
skolotājam bija noteikta 30 stundu dar
ba nedēļa, saņemot par to atalgojumu 
680 eiro mēnesī. Savukārt jaunie notei
kumi, neraugoties uz LIZDA atkārto
tajiem iebildumiem, paredz 40 stundu 
darba nedēļu par identisku atalgoju
mu – 680 eiro mēnesī, kas veido 25% 
stundas tarifa likmes samazinājumu. 
Arodbiedrībai izdevās panākt vēlāku 

normas stāšanos spēkā – no 2018. gada 
1. janvāra. IZM izmaiņu nepieciešamī
bu skaidro ar to, ka pagarinātās dienas 
grupas skolotājs galvenokārt nodro
šina bērnu pieskatīšanu pēc mācību 
stundām un sniedz atbalstu ģime
nēm, rūpējoties par bērnu drošību un 
nodarbinātību pēc mācību stundām. 
Tomēr LIZDA fokusē uzmanību uz to, 
ka Vispārējās izglītības likuma 1. panta 
9. daļā definēts: «Pagarinātās dienas 
grupa – izglītības iestādes nodrošināta 
iespēja izglītojamajiem saņemt pedago
ģisku palīdzību un organizēti pavadīt 
brīvo laiku ārpus obligātajām mācību 
stundām.» IZM akcentē, ka 1.–6. klašu 
skolotājiem mācību stundu slodze 
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Arodbiedrības neatlaidīgās rīcības 
rezultātā tiek panākti nozīmīgi lēmumi 
izglītības nozarē.

Atskatoties uz kopīgi paveikto 
2016./2017. mācību gadā, kā arī turp
mākajiem izaicinājumiem, jāsecina, 
ka joprojām arodbiedrības prioritāte 
ir panākt izglītības un zinātnes dar
binieku atalgojuma paaugstināšanu 
atbilstoši Ministru kabineta rīkoju
ma projektam «Par pedagogu darba 
samaksas pieauguma grafiku laika 
periodam no 2018.  gada 1. septem
bra līdz 2022. gada 31. decembrim».  

LIZDA vairākkārt neatlaidīgi rosināja 
Nacionālās trīspusējās sadarbības pado

un tām atbilstošie papildpienākumi 
neveido pilnu darba slodzi, kas atbilst 
mēneša darba algas likmei, līdz ar to 
IZM iesaka iekļaut darba stundas, ko 
skolotāji pēc mācību stundām strādā 
ar pagarinātās darba dienas grupu 
izglītojamiem, viņu darba slodzē, nevis 
tarificēt kā atsevišķu amatu.

LIZDA 2017. gada septembrī vērsās 
pie visām pašvaldībām ar lūgumu, lai 
pagarinātās dienas grupas skolotājiem 
netiktu pasliktināta situācija saistī
bā ar darba slodzi un tam sekojošo 
atalgojumu.

Nozīmīgākie grozījumi MK no-
teikumos Nr.447 «Par valsts budže-
ta mērķdotāciju pedagogu darba 

samaksai pašvaldību vispārējās iz-
glītības iestādēs un valsts augstskolu 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs» 

Pozitīvi ir vērtējams IZM uzstādī
jums, ka pedagogiem atalgojumā ir 
jāsaņem viss valsts piešķirtais finansē
jums un tam pilnā apmērā jāatspoguļo
jas tarifikācijā. Tāpēc grozījumi paredz, 
ka novadu un republikas pilsētu 
pašvaldību izglītības iestāžu kopējais 
pedagogu tarifikācijās uz kārtējā gada 1. 
septembri neatspoguļotais finansējums 
nedrīkstēs pārsniegt 2% no pašvaldībai 
piešķirtās mēneša mērķdotācijas. Ja 
pašvaldība gada beigās būs izveidojusi 
neizlietotās valsts mērķdotācijas uzkrā
jumu, kas lielāks par 1%, tad nākamajā 

periodā ministrija attiecīgi samazinās 
mērķdotāciju pārsniegtās summas 
apmērā.

 LIZDA atbalsta arī to, ka pašvaldība 
nevarēs pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas iemak
sām apstiprināto finansējumu novirzīt 
uzturēšanas izdevumu segšanai vai arī 
veikt pretēju darbību – uzturēšanas 
izdevumiem apstiprināto finansējumu 
novirzīt pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksām. 

Anda Grīnfelde, 
LIZDA eksperte sociāli 

ekonomiskajos jautājumos

mes (NTSP) sēdē iekļaut vairākus ak
tuālus jautājumus saistībā ar izglītības 
reformu un pedagogu darba samaksu. 
2017. gada 24. augustā notika sēde, kurā 
tika pieņemti lēmumi, kas attiecas uz iz
glītības nozari:

• pamatojoties uz Izglītības likuma 
53. panta otro daļu, pedagogu darba sa
maksas paaugstināšanas grafiku apstip
rināt Ministru kabinetā līdz 15.10.2017.;

• izveidot NTSP Izglītības un no-
darbinātības apakšpadomi, kura 
turpmāk izskatītu visus jautājumus, kas 
skar reformas izglītības jomā, un citus 
izglītības nozarē aktuālos jautājumus;

• tuvākajā NTSP sēdē izskatīt jau-

tājumu par pirmsskolas izglītības 
pedagogu darba samaksas nodroši-
nāšanu no valsts budžeta. Uz sēdi tiks 
aicināti pārstāvji no Latvijas Pašvaldību 
savienības, Lielo pilsētu asociācijas un 
Reģionālo attīstības centru apvienības;

• atbalstu darbu zaudējušajiem pe-
dagogiem jeb «sociālo spilvenu» ieviest 
no 2018. gada. 

LIZDA pauž gandarījumu par NTSP 
sēdes laikā pieņemtajiem lēmumiem. 
LIZDA atbalsta Izglītības un zinātnes 
ministrijas noteiktās prioritātes 2018. 
gadam – tādas kā «sociālais spilvens» 
un augstskolu mācībspēku atalgojuma 
paaugstināšana par 10%.

LIZDA PANĀKTAIS
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AKTUĀLI

KOPĪGAM ARODBIEDRĪBU 
SPIEDIENAM IR REZULTĀTS – 
DARBA SAMAKSA AUGS
Šīgada prioritātes Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darbībā ir 
bijusi cīņa par strādājošajiem un arodbiedrību biedriem pēc iespējas labvēlīgāku 
nodokļu reformu un darba samaksas pieaugumu, kā arī svarīgu arodbiedrību un 
darbinieku tiesību noturēšana Darba likumā. 

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns atzīst: «Mūsu 
lielākais panākums, uz kuru mērķtiecīgi gājām, ir  
reāls darba samaksas pieaugums darbiniekiem, ko 
mūsu stratēģiski svarīgajās nozarēs, tostarp izglītībā 
un veselībā, izdevies panākt. Tika piepildīti arod
biedrību izvirzītie mērķi: plānoto nodokļu reformu 
sasaistīt ar darba samaksas un nozaru finansējuma 
pieaugumu. Sākotnēji šie uzdevumi šķita gandrīz 
nepaveicami, sarunas bija smagas, taču nepārtraukta 
arodbiedrību spiediena rezultātā un konstruktīvā 
sociālajā dialogā mums ir izdevies pārliecināt valdību 
un darba devējus par mūsu prasību izpildi.» 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 
(NTSP) sēdē 24. augustā LBAS un dalīborganizā-
cijas panāca arodbiedrībām pozitīvus stratēģiski 
svarīgus risinājumus jautājumos par pedagogu 
darba samaksas grafiku un veselības aprūpes fi-
nansējumu. Tika izteikts atkārtots atbalsts veselības 
aprūpes finansējuma palielinājumam, 2020. gadā sa
sniedzot 4% no IKP, nodrošinot ievērojamus finanšu 
līdzekļus veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 
uzlabošanai, rindu mazināšanai un valsts kompensē
tajiem medikamentiem.

LBAS PANĀKTAIS:
✔ minimālās algas pieaugums no 380 uz 430 eiro 

(neto algas pieaugums par 20,36%);
✔ reālo (neto) ienākumu pieaugums, jo izcīnīts:
• neapliekamā minimuma pieaugums no 115 eiro 

uz 200 eiro 2018. gadā, uz 230 eiro 2019. gadā, uz 250 
eiro 2020. gadā;
• neapliekamā minimuma par apgādībā esošu bēr

nu paaugstināšana no 175 eiro uz 200 eiro 2018. gadā, 
uz 230 eiro 2019. gadā, uz 250 eiro 2020. gadā;
• iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšana no 

23% uz 20%.

DARBA SAMAKSAS PIEAUGUMS 
PĒC NODOKĻU REFORMAS 2018. GADĀ

2017.
 Neto 1 apgā-

dājamais
2 apgā-
dājamie

Minimālā alga 
380 EUR (bruto)

275,68 328,56 338,2

Alga 680 EUR 
(bruto)

503,16 538,16 573,16

2018.
Minimālā alga 
430 EUR (bruto)

346,16 382,7 382,7

Alga 680 EUR 
(bruto)

515,36 554,56 594,56

Starpība – ieguvums 2018. gadā (neto) 
Minimālā alga 
430 EUR (bruto) 

70,48 54,14 44,5

Alga 680 EUR 
(bruto)

12,2 16,4 21,4

Jāpiebilst, ka reālās (neto) darba samaksas pieau
gums 2019. un 2020. gadā vēl palielināsies, jo tiks 
paaugstināts gan ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
neapliekamais minimums, gan neapliekamais mini
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mums par apgādībā esošu bērnu.
LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns norāda: «Minimā

lās algas paaugstināšana ar laiku pakāpeniski ietek
mēs visu algu skalu, kas nozīmē arī lielākus ieņēmu
mus valsts budžetā un iespēju palielināt atbalstu no 
valsts budžeta finansētajām nozarēm, tostarp izglītī
bai. Turklāt LBAS kopā ar dalīborganizācijām strādā 
pie vairāku nozaru ģenerālvienošanās noslēgšanas, 
un, piemēram, būvniecībā plānots ar šo vienošanos 
noteikt nozarē minimālo algu, kas būtu divas reizes 
lielāka par valstī noteikto minimālo darba samaksu. 
Tas veicinās ēnu ekonomikas samazināšanos un atkal 
papildinās valsts ieņēmumus, kas izglītības nozarē 
strādājošajiem ir ļoti svarīgi.»

LBAS ir panākusi, ka no 2017. gada 1. janvāra kop-
līgumā paredzētās sociālās garantijas neapliek ar 
papildu darbaspēka nodokļiem. Pagaidām tā ir tikai 
ēdināšana darbavietā, bet šī iniciatīva tiks papildi
nāta arī ar citām koplīgumā iekļautajām garantijām, 
piemēram, izglītības iegūšanu, veselības apdrošināša
nu, transportu no un uz darba vietu. Turklāt plānots, 
ka šīs nodokļu atlaides koplīguma garantijām varētu 
attiekties arī uz valsts un pašvaldību institūcijām un 
kapitālsabiedrībām. Šis jautājums tiek aktualizēts gan 
darba grupu sanāksmēs, gan NTSP Budžeta un no
dokļu politikas apakšpadomē, taču izšķirošās sarunas 
par to notiks nākamgad. 

DARBA LIKUMS
16. augustā tika pieņemti grozījumi Darba likumā. 

LBAS ir izdevies panākt, ka joprojām tiek noturē-
tas arodbiedrību biedriem tik svarīgās garantijas 
Darba likuma 110. pantā, kas nosaka, ka arodbiedrī

bas biedru nevar atbrīvot no darba bez saskaņošanas 
ar arodbiedrību. Jāatzīst, ka darba devēju pretspie
diens šai garantijai ir milzīgs un turpinās – tāpat kā 
par Darba likuma 68. pantu, kas nosaka virsstundu 
apmaksu 100% apjomā.

Šajos grozījumos Darba likumā 
LBAS ir panākusi, 

ka tiek atbalstītas mūsu idejas par:
✔ darba koplīgumu nozarē slēgšanas paplašināju

mu;
✔ darba devēja pienākumu pierādīt blakus darba 

ierobežojuma tiesiskumu;
✔ virsstundu kompensēšanas ar atpūtas laiku 

sabalansētu regulējumu;
✔ to, ka, ja pārtraukuma laikā darbiniekam ir 

noteikts aizliegums atstāt savu darba vietu un darbi
nieks šo laikposmu nevar izmantot pēc sava ieskata, 
šāds pārtraukums ieskaitāms darba laikā;

✔ aizliegumu darba līgumā iekļaut klauzulu par 
piekrišanu veikt virsstundu darbu.

Visi grozījumi Darba likumā ir pieejami interneta 
vietnē https://likumi.lv/ta/id/292584grozijumidar
balikuma 

Sagatavoja Sanita Birkenfelde,
LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste

Aprēķinus veica Mārtiņš Svirskis,
LBAS eksperts tautsaimniecības jautājumos
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PADOMI IZGLĪTOJAMAJIEM UN VECĀKIEM

• vai izglītojamais no izglītības iestādes ir atskaitīts tiesiski;
• vai personas uzņemšanas procesā ir ievērotas normatīvo aktu prasības;
• vai pedagogs ievērojis izglītojamo drošības noteikumus;
• vai izglītojamais pilnā apjomā apgūst licencēto izglītības programmu.

• vai izglītojamā pārbaudes darbu saturs atbilst valsts standarta prasībām 
(šajā jautājumā var vērsties Valsts izglītības satura centrā);
• vai pedagogs ir ievērojis ētikas normas (šajā jautājumā var vērsties pie 
izglītības iestādes direktora ar lūgumu izvērtēt konkrētā pedagoga rīcību);
• vai pret izglītojamo pedagogs piemērojis emocionālo un/vai psiholoģisko 
vardarbību (šajā jautājumā var vērsties Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā). 

PROBLĒMJAUTĀJUMU RISINĀŠANAS SHĒMA

KONTAKTINFORMĀCIJA
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica 
bulvāris 14, Rīga, LV-1050
E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv

Kvalitātes dienests 
VAR izvērtēt:

Kvalitātes dienests 
NEVAR izvērtēt:

Tālrunis: +371 67222504, fakss: +371 67228573
Uzticības tālrunis: +371 67358075 
(automātiskais atbildētājs)
Mājaslapa: www.ikvd.gov.lv 

PROBLĒMA

PEDAGOGS

KLASES AUDZINĀTĀJS

DIREKTORS;
DIREKTORA VIETNIEKS

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES 
VALSTS DIENESTS

IZGLĪTĪBAS UN 
ZINĀTNES MINISTRIJA

ATRISINĀJUMS

ATRISINĀJUMS

ATRISINĀJUMS

ATRISINĀJUMS

ATRISINĀJUMS

NĒ

NĒ

NĒ

NĒ

NĒ
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LIZDA KARTE – UZLABOTAS 
IESPĒJAS BIEDRIEM

Pieteikt ITIC karti var individuāli mājaslapā www.ISIC.lv vai centralizēti – caur darbavietas arodorganizāciju.
«Swedbank» ITIC lietotāji pēc kartes derīguma termiņa beigām var pieteikt ITIC karti bez piesaistes bankas 
kontam tādā pašā kārtībā kā līdzšinējie plastikāta ITIC karšu lietotāji.
Ar ITIC pieteikšanas kārtību LIZDA biedriem var iepazīties LIZDA mājaslapā vai sazinoties ar «ISIC Latvia».

ITIC kartes priekšrocības
1. Starptautisks pedagoga statusa identifikācijas dokuments

2. Aktuālas atlaides gan Latvijā, gan ceļojot
3. Derīga līdz 16 mēnešiem (09/2017 – 12/2018)

4. Īpašā cena LIZDA biedriem – 5 EUR

 «ISIC Latvia» piedāvā noformēt starptautisko pedagoga identifikācijas karti (ITIC), kas  
noderēs, iegūstot atlaides* uz teātriem un koncertiem, kafejnīcās, grāmatnīcās un citviet.

*Uzzināt atlaižu piedāvājumu saņemšanas nosacījumus un citas atlaides var mājaslapā www.ISIC.lv.

ATLAIŽU GROZS
Izdevīgas atlaides visdažādākajām precēm un pakal
pojumiem visā Latvijā, uzrādot derīgu LIZDA biedra 
karti.

SKOLU KRĀJAIZDEVUMU SABIEDRĪBA
Biedriem ir iespēja ar izdevīgām procentu likmēm 
saņemt īstermiņa patēriņa kredītus – nenodrošinātos 
aizdevumus un aizdevumu pret galvojumu.

NELAIMES GADĪJUMU FONDS
LIZDA fonds ir iespēja strādājošajiem arodbiedrības 
biedriem gūt materiālo palīdzību līdz 2500 eiro, ja 
biedrs cietis nelaimes gadījumā Latvijas teritorijā.

BIEDRU INTEREŠU AIZSTĀVĪBA
Arodbiedrība biedru intereses pārstāv:
• Eiropas Savienības līmenī;
• Saeimas līmenī;
• valdības līmenī;
• Izglītības un zinātnes ministrijas līmenī;
• Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības līmenī u.c.

EKSPERTU KONSULTĀCIJAS
LIZDA birojā bezmaksas konsultācijas biedriem sniedz:
• juriskonsults;
• eksperts vispārējās izglītības jautājumos;
• eksperts sociāli ekonomiskajos jautājumos;
• eksperts augstākās izglītības un zinātnes jautājumos. 

JAUNUMS! 
«MOBILAIS JURISTS» – jaunais pakalpojums 

nodrošina biedru interešu pārstāvību tiesā darba 
strīdu gadījumos. 

ATBALSTS DARBA VIETAS MEKLĒŠANĀ PE-
DAGOGIEM, kuri meklē jaunu darbu saistībā ar skolu 
tīkla optimizāciju.

LIZDA karte apliecina personas piederību arodbiedrī
bai un sniedz iespēju biedram izmantot uzlabotus «At
laižu groza» piedāvājumus, apmeklēt kultūras un sporta 
pasākumus, saņemt konsultācijas par darba tiesībām un 
juridiskajiem jautājumiem, naudas aizdevumus Krājaiz
devumu sabiedrībā, nelaimes gadījumu apdrošināšanu 
un citus arodbiedrības pakalpojumus. Par visiem jautāju
miem saistībā ar jaunajām biedra kartēm un biedra iesnie
gumu veidlapām aicinām sazināties ar arodbiedrības dar
ba koordinētāju LIZDA birojā Irinu Kostecku – tālrunis 
27897708, 67270273, epasts irina.kostecka@lizda.lv.

Uzzini vairāk: www.lizda.lv

Līga Mūrniece, direktore SIA «ISIC.lv»
Tālrunis: 67223000 Audēju iela 15,
E-pasts: Rīga, 
liga.murniece@isic.lv LV-1050

   

Jāņa Rozes 
grāmatnīcas

Latvijas Nacionālais 
teātris

Vidzemes 
koncertzāle «Cēsis» «Oriflame»

«Vaide» Optika «Metropole» «Lieliska Dāvana» «CitrusSpa»
«Multilukss» Jaunais Rīgas teātris

Starptautiskā ITIC karte LIZDA biedriem
International Teacher Identity Card




