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• Mūsu arodbiedrībai 
ir kā vējā augušam 
kokam stipras saknes

4. lpp.

• LIZDA panāk, ka pe-
dagogu darba samak-
sas paaugstināšanas 
grafiks tiks pildīts

5. lpp.

• Kas būs izglītības ies-
tādes darba kvalitātes 
indikatori vidusskolām, 
un kā tos mērīsim?

6.–7. lpp.

• Līvija Baļčūne – per-
sonība, kas ar nebei-
dzamu pozitīvismu 
un sirds mīlestību var 
atmaidzināt pat rūdītā-
ko pesimistu
 8.–9. lpp.

• Ko izglītības un zināt-
nes nozarei sola partiju 
vēlēšanu programmas?

10.–11. lpp.

• Zinātnes problēmjau-
tājumi Latgalē – vai tie 
paši, kas galvaspilsētā? 
Jā, bet vēl kritiskāki!

12.–14. lpp.

• Skolu krājaizdevu sa-
biedrības piedāvājums

15. lpp.

• LIZDA karte – uzlabo-
tas iespējas biedriem

15. lpp.

Cienījamie Latvijas pedagogi, 
sirsnīgi sveicu Jūs Skolotāju dienā!

Mūsdienu mainīgajā pasaulē izglītības galvenais uzdevums ir ne 
tikai sniegt zināšanas, bet arī attīstīt prasmes un veidot personību. 
Vienlaikus tas ir arī liels izaicinājums skolotājiem – sagatavot bērnus 
un jauniešus nākotnes nezināmajiem un neparedzamajiem apstāk
ļiem.

Paldies katram no Jums par darbu, ko ik dienas veicat skolēnu per
soniskās izaugsmes veicināšanā, sniedzot arvien jaunas zināšanas 
un motivējot sasniegt arvien jaunus mērķus! Ar savu devumu Jūs veidojat uz zināšanām 
balstītu sabiedrību, kas stiprina mūsu valsti.

Es novēlu zinātkāri saglabāt un izkopt arī pašiem skolotājiem. Jūsu personības lielums būs 
tas, kas atspoguļosies Jūsu audzēkņos. Jūsu aizrautība būs paraugs, kas liks iemīlēt zināšanas 
un jauniešiem sekot tām visas dzīves laikā, kļūstot par vēl spējīgāku, atbildīgāku un patrio
tiskāku Latvijas paaudzi.
Mūsu valsts simtgades gadā novēlu gandarījumu par paveikto, lai spēks un pacietība 

izvirzīt un sasniegt jaunus mērķus! Lai Jūsu dotās zināšanas un prasmes sniedz iegul-
dījumu mūsu brīvās, demokrātiskās valsts attīstībā un ir ceļamaize jauniešiem viņu 

ceļā uz iedvesmojošiem sasniegumiem! 
Raimonds Vējonis, Valsts prezidents

Mācīties nozīmē atklāt to, ko tu jau zini,
Darīt nozīmē apliecināt to, ko tu zini,

Mācīt nozīmē atgādināt citiem,
ka viņi zina tikpat labi kā tu.

Mēs visi esam skolnieki un skolotāji.
(Ričards Bahs)

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrība sveic Pasaules Skolotāju dienā!

PROFESIONĀLS PEDAGOGS – PAMATVĒRTĪBA IZGLĪTĪBĀ
Šogad Pasaules Skolotāju dienā (World Teachers’ Day), kuru visā pasaulē atzīmē 5. oktobrī, Pasaules izglītības 

darbinieku arodbiedrība (Education International) vēlas akcentēt, ka, lai gan pasaulē netiek noliegta pedagoga no-
zīme nākotnes sabiedrības veidošanā un attīstībā, skolotāju loma vēl netiek pietiekami novērtēta. Tajā pašā laikā 
ilgtspējīgas attīstības mērķi līdz 2030. gadam nosaka, ka pedagogam ir jānodrošina atbalsta sistēma, profesionālā 
kvalifikācija un konkurētspējīgs atalgojums. LIZDA šīs tēmas ietvaros īpašu uzmanību pievērsīs pedagoga pro-
fesijas novērtējumam sabiedrībā, mēģinot panākt pedagogiem svarīgu jautājumu aktualizēšanu visos līmeņos.

LIZDA šogad īstenos vairākas aktivitātes, lai veicinātu skolotāja profesijas nozīmību sabiedrībā.
• 02.10.–31.10. – Skolas dienas aktivitātes un deputātu vizītes izglītības iestādēs visā Latvijā. 
• 20.09.–12.10. – konkurss izglītības iestādēm «Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2018»; žūrijas 
vizītes plānotas oktobra beigās. 
• 02.10.–03.11. – konkurss pedagogiem «Mācot mācos pats»: pedagogi aicināti pastāstīt, ko jaunu un noderī-
gu ir iemācījušies no saviem skolēniem, kolēģiem u.c. 
• 02.10.–13.10. – konkurss skolēniem un studentiem «Liec savam pasniedzējam pasmaidīt!»: šogad īpaši 
aicinām arī studentus pārsteigt savus pasniedzējus, apsveicot vai izglītības iestādē kā īpaši pārsteidzot Pasaules 
Skolotāju dienā, 5. oktobrī. 
• 28.11. – lielā noslēguma konference, kurā tiks apbalvoti konkursa «Pedagogam draudzīgākā izglītības 
iestāde 2018» laureāti un citu konkursu laureāti.

Seko līdzi LIZDA aktivitātēm www.lizda.lv!
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 Augsti godājamie pedagogi 
visā Latvijā!

Ar patiesu cieņu pret ikvienu, kura 
labklājība ir valdības rokās, es vēršos 
pie pedagogiem. 

Ar vārdiem «Labdien, skolotāj, at
vainojiet par kavējumu!» es sveicinā
jos, kad ienācu klasē, mazliet nokavē
jis stundas sākumu, savā skolas laikā. 
Tad zināju, ka skolotāja mani gaida, taču neapzinājos, ka pa
tiesībā jau raizējas, kur kavējos… Arī tagad es saku «Labdien, 
skolotāj!», zinot, ka Jūs gaidāt. Gaidāt ar labām ziņām un iz
pildītiem mājasdarbiem… 

Šobrīd esmu gatavs izstāstīt, kas šīs valdības divu ar pusi 
gadu darbības laikā ir izdarīts tieši izglītības jomā. 

Esam noteikuši, ka viena no trim prioritātēm ir izglītība. 
Tas nozīmē, ka tiek īstenots darbs, lai palielinātu pedagogu 
algas, lai panāktu cienīgu atalgojumu jau tuvākajos gados.

Esmu pārliecināts, ka vispusīgi attīstīta jaunā paaudze ir 
stabils pamats mūsu valsts attīstībai vismaz nākamajos 100 
gados, tāpēc jautājums par skolu tīkla sakārtošanu nodots 
pašvaldību ziņā, jo lielākā daļa vispārizglītojošo skolu ir paš
valdību dibinātas. Tas ļaus pašvaldībām izvērtēt situāciju vis
tuvāk Jums – skolotāji, skolēni un arī vecāki.

Man ir lepnums par to, ka šogad ir izdarīts tas, kas nebija 
izdevies daudzus gadus iepriekš, – pieņemts vēsturisks lē
mums par mācībām latviešu valodā.

Skolotāju diena nenoliedzami ir svētki, un vissiltākie mani 
novēlējumi pedagogiem, kas skolotāja profesiju nes cauri pa
audzēm. 

Un labas sekmes mācībās Jūsu audzēkņiem!
Māris Kučinskis, Ministru prezidents

Mīļie skolotāji! 
No sirds sveicu Jūs Skolotāju die

nā! Lai prieks un gandarījums, svēt
kus sagaidot, lai piepildījums darbā 
un skolēnu mīlestība visa mācību 
gada garumā! 

Paldies visiem Latvijas skolotājiem 
par pašaizliedzīgo ikdienas darbu 
un izturību! Paldies par atbildības izjūtu un misijas apziņu, 
paldies, ka mācāt saviem audzēkņiem mīlēt savu dzimto 
novadu, savu tautu, zemi un valsti! Zināšanas, ko Jūs snie
dzat audzēkņiem, un viņu vērtību sistēma noteiks, cik stip
ra, gudra un cilvēcīga turpmāk būs Latvija.

Konfūcijs ir teicis: «Ja tu domā par gadu ilgu termiņu – ie
sēj sēklu. Ja domā par 10 gadiem – stādi kokus. Ja domā par 
100 gadiem – māci cilvēkus!» Latvijas valsts šogad sagaida 
savu simtgadi, un, raugoties nākamo 100 gadu virzienā, mēs 
ticam un paļaujamies uz skolotājiem. 

Veiksmi Jūsu cēlajā un nozīmīgajā darbā!  
Ināra Mūrniece, 

12. Saeimas priekšsēdētāja

Cienījamie skolotāji!
Vēl pirms paaudzes varējām sagai

dīt, ka skolā gūtās zināšanas būs ak
tuālas visu mūžu. Tagad katrs jauns 
rīts piesaka pārmaiņas it visās dzī
ves jomās, un ikvienam jāsastopas 
ar nepieredzētiem izaicinājumiem. 
Pašlaik skolotājam katru dienu nāk 
jauna informācija un jāgatavo skolēni  vēl nezināmiem nā
kotnes izaicinājumiem.

Vai viegli izglītības procesā savienot modernās zināšanas 
un tradicionālo mācību ritmu un formu, paturēt redzeslokā 
skolēna personīgās ieceres un spējas, virzīties uz sabiedrības 
mērķiem, saglabāt un pilnveidot vietējās vērtības un respek
tēt globālās perspektīvas?

Pedagoga atbildību un sarežģīto darba procesu pilnībā 
spēj apzināties tikai tas, kurš pats ir nostājies klases vai audi
torijas priekšā. Neskaitāmiem cilvēkiem skolotājs, pedagogs 
ir skaistāko dzīves posmu – bērnības un jaunības – stāsta 
līdzautors.

Pateicoties visiem skolotājiem, pedagogiem par viņu vei
kumu, novēlu ikvienam, lai izdodas saglabāt dzīvesprieku, 
uzturēt sevī pozitīvo gara spēku un izturību, radot skolē
niem interesantu un aizraujošu mācīšanos, pilnveidot un at
jaunot savu pedagoģisko meistarību, gūt darbā gandarījumu 
un sagatavot skolēnus viņu nākotnei, kas viņiem dos iespēju 
veidot labāku nākotni mums visiem! 

Mums visiem jāapzinās, ka tā ir viena no cienījamākajām 
profesijām!

Sveicu visus Skolotāju dienā!
Aldis Adamovičs, 12. Saeimas Izglītības, kultūras 

un zinātnes komisijas priekšsēdētājs

Cienījamie skolotāji un pedagogi!
No sirds vēlos pateikt paldies sa

viem skolotājiem, ikvienam, kas ar 
savām zināšanām, pieredzi un aiz
rautību dalās ar saviem skolēniem, 
veidojot katra un mūsu valsts nā
kotni.

Skolotājs, dodot no sevis labāko, 
iedvesmo bērnus mācīties un palīdz viņiem piepildīt savus 
sapņus. Manās acīs skolotājs ir cilvēks, kas veido pamatu Lat
vijas nākotnei. Tās nav tikai zināšanas un prasmes, bet arī 
vērtības un attieksme, kas vajadzīga katram drošas un pārti
kušas Latvijas veidošanai.  

Paldies par Jūsu darbu un pašaizliedzību! Lai pietiek ener
ģijas, mīlestības un pozitīvu emociju veikt nerimstošo sko
lotāja darbu, pamodinot savos skolēnos aizrautību radošai 
izpausmei un kārei pēc zināšanām! 

No sirds sveicu un novēlu 
Jums priecīgu Starptautisko skolotāju dienu!

Kārlis Šadurskis, Latvijas Republikas 
izglītības un zinātnes ministrs profesors
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MŪSU ARODBIEDRĪBAI IR KĀ VĒJĀ AUGUŠAM 
KOKAM STIPRAS SAKNES

Reiņa Kaudzītes atziņa «Vējā augušam kokam 
stipras saknes» ir pilnībā attiecināma uz LIZDA, 
jo esam sajutuši gan ziemeļu vēju, gan dienvidu 

vēju, gan lielas vētras, gan sīkas vēja pūsmiņas. Vēja stipru
mu un biežumu ietekmējis izglītības un zinātnes politikas 
dienaskārtībā esošo reformu daudzums un smagums, kā arī 
pašvaldības, katras izglītības iestādes un zinātniskā institūta 
dzīves ritms šo visu pārmaiņu ietvaros. LIZDA to visu ir 
izturējusi savā vairāk nekā 28 gadu darbības laikā un izturēs 
arī turpmāk, jo mēs joprojām esam lielākā nevalstiskā orga
nizācija Latvijā. Mēs apvienojam vairāk nekā 25 000 izglītī
bas un zinātnes nozarē strādājošo visā Latvijā, un mums ir 
pārstāvniecības apmēram 1700 izglītības un zinātnes insti
tūcijās. Jā, mums ir stipras saknes, un mums tas jāatceras arī 
ikdienas darba solī!

LIZDA SPĒKU IETEKMĒ ikviens biedrs un terito
riālo arodorganizāciju vadītājs ar savu pārliecību, kāpēc ir 
arodbiedrībā. No šīs pārliecības ir atkarīgs, vai un kā tiks 
pārvarēti lokālie vēji un vai būs iespējams nodrošināt arī 
bezvēja periodu. To apliecina ikdienā notiekošie procesi, 
kad jāiestājas par biedru tiesībām un interesēm, jāmāk rast 
kompromisus, jānotur biedri un jāpiesaista jauni, jāmāk 
sadarboties ar citām institūcijām. 

LIZDA SPĒKU RISINĀT aktuālos jautājumus nacionā
lā līmenī ietekmē arī LIZDA padomes pārstāvju un biroja 
ekspertu pieredze, profesionalitāte, aktivitāte, drosme, māka 
meklēt kompromisus, neatlaidība, kā arī pirmorganizāciju 
biedru uzticēšanās. 

Lai arī kādi vēji ir pūtuši, mēs, sadarbojoties ar citām in
stitūcijām (Latvijas Pašvaldību savienību, Saeimu, Ministru 
kabinetu, Izglītības un zinātnes ministriju, Finanšu minis
triju u.c.), esam panākuši, ka:

• beidzot sāk realizēt pedagogu darba samaksas paaugsti
nāšanas grafiku;

• pedagogiem ir pieejama sociālā atbalsta programma, ja 
zaudē darbu izglītības iestādes slēgšanas, reorganizēšanas 
gadījumā;

• pedagogiem sociālās garantijas nostiprinātas Izglītības 
likumā;

• nozaru ministrijām jānodrošina finansējums valsts 
pētījumu programmām;

• 75 % apmērā nodrošināts avansa maksājums pedagogu 
atalgojumam, lai laicīgi var izmaksāt algas par septembri; 

• par gadu atlikta kompetencēs balstīta mācību satura 
ieviešanas uzsākšana, lai visas iesaistītās puses šai reformai 
var profesionālāk sagatavoties;

• sešgadniekiem nebūs obligāti jāuzsāk mācības 1. klasē;
• LIZDA pārstāvji varēs piedalīties izglītības iestāžu akre

ditācijā ar novērotāja statusa tiesībām;

• netiek publiskotas skolotāju algas, jo spēkā esošie norma
tīvie akti to nepieļauj;

• internātskolu pedagogiem tiek izmaksāts atlaišanas 
pabalsts, neraugoties uz to, vai darba gaitas tiek turpinātas 
citā izglītības iestādē;

• līdz 01.10.2019. varēsim pilnveidot jaunos Ministru ka
bineta noteikumus, kas nosaka kvantitatīvos un kvalitatīvos 
kritērijus vidējās izglītības posmā. 

LIZDA VIENREIZĪGO SPĒKU, saliedētību, spēju īsā 
laikā mobilizēties un iegūt atbalstītājus pierādīja kampaņa 
«Vienaldzība izmaksā vairāk nekā izglītība!», kuras gaitā 
divu nedēļu laikā savācām 42,5 tūkstošus parakstu, lai 
panāktu pirmsskolas pedagogu nevienlīdzības mazināša
nu un izdienas pensiju risināšanu trīs pedagogu grupām 
(pirmsskolas, speciālās izglītības un sporta pedagogiem). 
Tas pierāda, ka sabiedrība izprot problēmu aktualitāti un ir 
gatava nākt palīgā.

Gatavi nākt palīgā LIZDA ir arī 30 biedri, kuri no da
žādām partijām kandidē 13. Saeimas vēlēšanās, pārstāvot 
visus reģionus. Tas ir ļoti būtiski, lai mums ir atbalsta plecs 
lēmējvarā un lai vieglāk risināt biedriem aktuālos jautāju
mus nacionālā līmenī. Tādēļ lūgums šajās vēlēšanās atbalstīt 
savējos – LIZDA biedrus – ceļā uz 13. Saeimu, vēlēšanu 
biļetenā viņiem ieliekot «+». Tas stiprinās mūsu saknes!

Pēdējo gadu laikā ir pūtis spēcīgs, auksts, brīžam ne
prognozējams ziemeļvējš un pat orkāns, kas nav saudzējis 
izglītības un zinātnes nozari. Stiprās saknes ir palīdzējušas 
noturēties, neraugoties uz to, ka vējā kāda lapa un zars 
norauts. Vējš ir vajadzīgs, pat ļoti vajadzīgs, bet tam ir jābūt 
ceļavējam – tādam, kas palīdz izglītības un zinātnes nozarē 
strādājošajiem iet uz priekšu, augt uz augšu, attīstīties. Ja sāk 
iegriezties vēsākas vēja plūsmas, tad sociālajiem un sadarbī
bas partneriem jāsadodas rokās, lai kopā šo vēju pārvarētu, 
nevis jāļauj, lai katru aizpūš uz savu pusi. 

Lai mums visiem jaunajā mācību gadā un pēc 
13. Saeimas vēlēšanām ir silts un stabils ceļavējš! 

Inga Vanaga, LIZDA 
priekšsēdētāja

Ilze Priževoite, LIZDA 
priekšsēdētājas vietniece
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LIZDA PANĀK, KA PEDAGOGU DARBA 
SAMAKSAS PAAUGSTINĀŠANAS 

GRAFIKS TIKS PILDĪTS 

Pēc LIZDA daudzkārt rosi
nātajām diskusijām 2018. 
gada 9. janvāra Ministru 

kabineta (MK) sēdē tika apstip
rināts pedagogu darba samaksas 
pieauguma grafiks laika perio
dam no 2018. gada 1. septembra 
līdz 2022. gada 31. decembrim. 
Tas paredz pakāpeniski palielināt 
pedagogu zemākās mēneša darba 
algas likmes vispārējā izglītībā, 
pirmsskolā, profesionālajā izglītībā, 
interešu izglītībā, kā arī augstskolās 
un koledžās (skatīt att.). 

Līdz 2018. gada janvārim netika 
pildīta minētā Izglītības likuma 
norma, jo nebija MK apstiprināta 
pedagogu darba samaksas paaug
stināšanas grafika. Tas paredz arī 
augstskolu un koledžu mācīb
spēku zemākās mēneša darba 
algas likmes pakāpenisku 
palielināšanu laikā no 2018. 
līdz 2022. gadam.

MK rīkojuma plānotais gro
zījumu projekts paredz zemā
kās mēneša darba algas likmes 
paaugstināšanu no 680 eiro, 
kas noteikta MK 2016. gada 5. 
jūlija noteikumos Nr. 445 «Pe
dagogu darba samaksas no
teikumi», uz 710 eiro (pieau
gums – 4,4 %), sākot no 2018. 
gada 1. septembra. Atbilstoši 
tam grozījumos paredzēts 
palielināt arī izglītības iestāžu 
vadītāju, arodizglītības vai 
profesionālās vidējās izglītības 

programmas īstenojošas koledžas 
struktūrvienības vadītāju izglītības 
iestādē (koledžas struktūrvienībā), 
kā arī izglītības metodiķu zemākās 
mēneša darba algas likmes.

2018. gada 11. septembra MK 
sēdē pēc ilgas un neatlaidīgas 
LIZDA cīņas tika apstiprināti 
grozījumi MK noteikumos Nr. 
445 «Pedagogu darba samak-
sas noteikumi». Pieņemtie MK 
noteikumi paredz, ka no 2018. gada 
1. septembra 50 208 vispārējās 
izglītības, pirmsskolas izglītības, 

profesionālās izglītības, interešu 
izglītības un profesionālās ievirzes 
izglītības pedagogu mēneša mini
mālā alga tiek palielināta līdz 710 
eiro par likmi (skatīt att.). 

 Jāatgādina, ka arī augstskolās strā
dājošajiem pedagogiem no 2019. gada 
1. janvāra plānots darba samaksas 
palielinājums par 10 % attiecībā pret 
2016. gada likmi.

Papildus iegūtais finansējums 
pedagogu mēneša minimālās algas 
likmes paaugstināšanai 2018. gadā 
ir 6,1 miljons eiro, 2019. gadā – 17,6 
miljoni eiro. Lai 2018. gadā nodrošinā
tu finansējumu pedagogu minimālās 
algas likmes palielināšanai līdz 710 
eiro, sākot no 2018. gada 1. septembra, 
paredzēts, ka Finanšu ministrija no 
valsts budžeta programmas 02.00.00. 
«Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem» 
Izglītības un zinātnes ministrijai (62. 
resors «Mērķdotācijas pašvaldībām») 
piešķir 2 844 345 eiro, Labklājības mi
nistrijai – 10 128 eiro, Tieslietu minis
trijai – 1407 eiro, Kultūras ministrijai 
– 467 824 eiro 2018. gadam. Izglītības 
un zinātnes ministrija sava budžeta 
ietvaros 2 844 345 eiro apmērā veic 
pārdali starp budžeta programmām, 
apakšprogrammām un pasākumiem. 
Papildu finansējuma aprēķins veikts, 
pamatojoties uz izglītojamo skaitu un 

struktūru 2017. gada 1. septembrī. 
2018. gada 1. septembrī prognozēts 
izglītojamo skaita pieaugums par 
3362 skolēniem, kam indikatīvi 
2018. gadā nepieciešams papildu 
finansējums 1 056 516 eiro, 2019. 
gadā un turpmāk ik gadu – pa  
3 169 548 eiro.

Paldies visiem 42 549 arod-
biedrības biedriem un atbalstī-
tājiem, kas parakstījās LIZDA 
kampaņā «Vienaldzība izmaksā 
vairāk nekā izglītība!». Turpinā-
sim būt tikpat vienoti un neatlai-
dīgi, sasniedzot kopīgus mērķus!

Tikai kopā mēs esam spēks!
Anda Grīnfelde, 

Dr. oec. LIZDA eksperte sociāli 
ekonomiskajos jautājumos

 Pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšana laika perio-
dā no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim (eiro)

Pedagogu zemākās mēneša darba algas lik-
mes palielināšana no 2018. gada 1. septembra, 

% (iekavās – skaits)     Avots: IZM
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KĀDI BŪS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA 
KVALITĀTES INDIKATORI VIDUSSKOLĀM, 

UN KĀ TOS MĒRĪSIM?

6 AKTUĀLI

Saeimas Koalīcijas sadarbības padomes 
sēdē 28. augustā piedalījās LIZDA priekš-
sēdētāja Inga Vanaga, Cēsu starpnovadu 
arodorganizācijas priekšsēdētāja Ausma 
Klētniece, Jēkabpils starpnovadu arodor-
ganizācijas priekšsēdētāja Inga Ermanso-
ne, Talsu starpnovadu arodorganizācijas 
priekšsēdētāja Inta Libreiha un Jūrmalas 
pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētājs 
Sandis Bērziņš. Sēdē tika panākta vienošanās par pedagogu darba samaksas pa-
augstināšanas grafika izpildi – pedagogu zemākās darba algas likmes paaugstinā-
šanu no 680 uz 710 eiro un kā kompromisu par noteikumu «Kritēriji un kārtība, kādā 
valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā 
vidējās izglītības pakāpē» vienlaicīgu virzīšanu.

programmas izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucēju
miem, somatiskajām saslimšanām, valodas traucējumiem, 
mācīšanās traucējumiem tiks īstenotas iekļaujoši – vis
pārizglītojošo skolu speciālo klašu vai grupu veidā, kā arī 
izglītojamie tiks integrēti vispārējās izglītības klasēs. Šobrīd 
netiek paredzēti papildu resursi un ieguldījumi kvalitatīvu 
un individualizētu atbalsta pasākumu nodrošināšanai 
izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanai vispār
izglītojošās izglītības iestādēs. Tas ietekmēs izglītojamo 
mācību sasniegumus un centralizēto eksāmenu rezultātus. 
Likumprojektā un tā sākotnējās ietekmes novērtējumā 
netika minēti nepieciešamie pasākumi un resursi kvalitatī
vas un pieejamas iekļaujošās izglītības īstenošanai vispār
izglītojošās izglītības iestādēs. Īstenojot šādas pārmaiņas, 
vajadzīgi papildu resursi, lai nodrošinātu nepieciešamo 
aprīkojumu, veiktu vides pielāgošanu, nodrošinātu pedago
gu profesionālo pilnveidi un papildu nepieciešamo atbalsta 
personālu – logopēdus, psihologus, speciālos pedagogus, 
sociālos pedagogus, pedagogu palīgus un asistentus. Tas 
var demotivēt izglītības iestādes iekļaut vispārējās vidējās 
izglītības posmā izglītojamos ar speciālām vajadzībām; 

5) situācijā, kad valsts uzņemas finansēt tikai tās izglī
tības iestādes, kuras uzrāda augstus kvalitātes rādītājus, 
nepieciešams definēt mērķi vispārējai vidējai izglītībai;

6) šobrīd nav informācijas par to, kā kompetencēs balstī
tajā mācību saturā tiks vērtēti izglītojamo mācību sasniegu
mi eksāmenos, apgūstot mācību priekšmetu pamatkursus 
un padziļinātos kursus, un kā tie būs savstarpēji salīdzi
nāmi. Izglītības iestādes kvalitātes rādītājos neparādās arī 
jaunajā saturā definētās caurviju prasmes – pašvadība, 

IEPAZĪSTOTIES AR NOTEIKUMU  
PROJEKTU, LIZDA SAVĀ ATZINUMĀ  

PAUDA VAIRĀKUS IEBILDUMUS: 

1) 2018. gada 19. jūnijā Saeimas Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas sēdē vienbalsīgi tika atbalstīts priekš
likums Izglītības likuma 14. panta 41. punkta formulēju
mam, kas paredz, ka Ministru kabinets nosaka minimāli 
pieļaujamo izglītojamo skaitu un kritērijus maksimāli 
pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai klasē vai klašu 
grupā vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts augst
skolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs. Aicinām 
Ministru kabineta noteikumos, nosakot kritērijus izglītoja
mo skaitam, ievērot Saeimas sēdē panākto vienošanos;

2) ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu, LIZDA 
uzskata, ka nevar liegt pašvaldībām un privātajām izglītī
bas iestādēm, kuras atrodas republikas un novadu pilsētās, 
tāpat kā augstskolu dibinātām izglītības iestādēm, speciali
zēties kādā no programmu virzieniem un katrā klašu grupā 
atvērt vienu paralēlklasi;

3) uzskatām, ka obligāto centralizēto eksāmenu (OCE) 
indeksā nevar iekļaut datus, kurus izglītības iestāde nevar 
ietekmēt (izglītojamo skaits, kas nekārto centralizētos ek
sāmenus, un izglītojamo skaits 12. klasē, kas ievadīts VIIS 
iepriekšējā gada 1. septembrī). Izglītības iestāde nepieņem 
lēmumu par izglītojamo atbrīvošanu no eksāmeniem un 
nevar ietekmēt izglītojamo un viņu ģimenes pieņemto 
lēmumu pārtraukt mācības vidusskolā;

4) 2020. gada septembrī stāsies spēkā Vispārējās izglī
tības likuma grozījumi, kas nosaka, ka speciālās izglītības 



7AKTUĀLI

domāšana un radošums, sadarbība un līdzdalība, digitālās 
prasmes; 

7) nepieciešams izvērtēt risku, ka izglītojamie no sociāli 
nelabvēlīgām ģimenēm, kuri netiks uzņemti vispārējās 
vidējās izglītības iestādēs, varētu neturpināt mācības pro
fesionālajās izglītības iestādēs, jo nevarēs atļauties finansēt 
ceļa izdevumus uz tām un uzturēšanās izmaksas;

8) LIZDA vērš uzmanību, ka centralizētie eksāmeni 
tika veidoti kā atlases kritērijs uzņemšanai budžeta grupā 
augstākās izglītības iestādēs. Sarūkot absolventu skaitam 
un palielinoties vietu skaitam augstskolās, centralizētie 
eksāmeni praktiski zaudējuši savu jēgu, jo vietu skaits ir tik 
liels, ka augstskolas tās nespēj aizpildīt. Izglītojamo motivā
ciju ietekmē augstskolas, kuras nosaka ļoti zemu iestājpār
baudījumu slieksni, tādēļ izglītojamie nav motivēti uzrādīt 
augstus sasniegumus centralizētajos eksāmenos. Uzska
tām, ka nepieciešama diskusija par centralizēto eksāmenu 
saturu un mērķi;

9) LIZDA uzskata, ka vajadzīgs papildu laiks, lai izglītības 
iestādes varētu aprēķināt un izanalizēt OCE indeksa rezul
tātus, izvērtēt aprēķinā izmantotos datus, prasību samēro
jamību ar reālo situāciju un izglītības iestādēm pieejamos 
un nepieciešamos resursus mācību procesa uzlabošanai. 
Visām iesaistītajām pusēm konstruktīvi jāizvērtē noteiku
mu projekts, jāapzina riski un jāvienojas par to novēršanu.

Šā gada 4. septembra Ministru kabineta sēdē priekšsēdē
tāja Inga Vanaga pauda LIZDA viedokli. Ministru kabinets 
nolēma jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2018. 
gada 11. septembra sēdē un Izglītības un zinātnes ministrijai 
organizēt tikšanos ar Latvijas Pašvaldību savienības, LIZDA 
un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjiem, lai atkārtoti 
izvērtētu noteikumu projekta diskutablos jautājumus. 

PROJEKTA SASKAŅOŠANAS  
SANĀKSMĒ PANĀKTAS  

BŪTISKĀKAS IZMAIŅAS:

• izglītojamo skaitu noteiks tikai vidējās izglītības pakā
pes klašu grupā, nevis klasē; OCE indeksu līdz 2023. gada 
31. jūlijam aprēķinās, ņemot vērā vidējo no matemātikas, 
latviešu valodas, svešvalodas OCE vērtības, nevis mazāko, 
kā bija plānots projektā;

• noteikumi stāsies spēkā 2020. gada 1. augustā, nevis 
2018. gada 1. septembrī;

• kvantitatīvie un kvalitatīvie kritēriji stāsies spēkā vien
laicīgi gan privātajām, gan pašvaldību un valsts augstskolu 
dibinātajām izglītības iestādēm. 

Ministru kabineta 11. septembra sēdes protokollēmu-
mā noteikts, ka līdz 2019. gada 1. oktobrim Izglītības 
un zinātnes ministrijai Ministru kabinetā jāiesniedz 
informatīvais ziņojums par izglītības kvalitātes moni-
toringa sistēmas izveidi, tajā skaitā pilnveidojot kvalitā-
tes kritērijus.  

LIZDA no izglītības iestāžu pedagogiem, vadītājiem 
un pašvaldību pārstāvjiem turpina saņemt viedokļus par 
pieņemtajiem noteikumiem un neskaidros jautājumus. 
LIZDA secina, ka noteikumos iekļautie izglītības kvali
tātes indikatori aptver tikai nelielu daļu no visa izglītības 
iestādes darba, centralizēto eksāmenu saturs un veidošanas 
pamatprincipi liedz tos savstarpēji salīdzināt pa gadiem 
un starp priekšmetiem. Piemērojot šos noteikumus, netiks 
celta izglītības kvalitāte un netiks risinātas Latvijas izglītī
bas sistēmā esošās problēmas. Izglītības iestādēm ir daudz 
neskaidrību par OCE indeksa aprēķinu, piemēram, nav 
skaidrs, kā formulā tiks iekļauti to izglītojamo mācību sa
sniegumi, kas svešvalodās kārto nevis centralizēto eksāme
nu, bet pārbaudījumu, lai saņemtu starptautisko sertifikātu, 
kā rīkoties, ja viens izglītojamais kārto eksāmenu divās 
svešvalodās, un citi jautājumi.

LIZDA uzskata, ka nepieciešama profesionāla, argumen
tēta un konstruktīva diskusija un vienošanās par izglītības 
kvalitātes indikatoriem – kā tos mērīt un kā nodrošināt 
profesionālu un pieejamu nepieciešamo atbalstu izglītības 
iestādēm, kurām tas ir un būs vajadzīgs. Būtiski ir katram 
izglītības sistēmas dalībniekam godprātīgi uzņemties atbil
dību par saviem pienākumiem. 

UNESCO globālajā izglītības monitoringa ziņojumā 
minēts, ka no 11 PISA valstīm, kas izmanto uz pārbaudīju
miem balstītas atskaites sistēmu, piecās tika novēroti mā
cību kvalitātes uzlabojumi laikā no 2003. līdz 2015. gadam, 
kamēr sešās rezultāti pavājinājās.

Ziņojumā teikts, ka skolēnu pārbaudījumu rezultāti jāiz
manto, lai uzlabotu mācību procesa un izglītības kvalitāti, 
nevis atalgotu vai negatīvi vērtētu skolotājus un skolas. Ne
pieciešams nodrošināt atbalstu mazāk veiksmīgām skolām 
un izvairīties no to sodīšanas. 

Irina Avdejeva, LIZDA eksperte 
vispārējās izglītības jautājumos
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LĪVIJA BAĻČŪNE – PERSONĪBA, KAS AR 
NEBEIDZAMU POZITĪVISMU UN SIRDS MĪLESTĪBU 

VAR ATMAIDZINĀT PAT RŪDĪTĀKO PESIMISTU
Līvija Baļčūne ir ilggadēja Rīgas 13. pirmsskolas izglītības 
iestādes «Ābecītis» pedagoģe, LIZDA padomes locekle un 
ekspertu komisijas locekle, grāmatu autore, mamma 
un vecmāmiņa, kura mīl jokot un ar īpašu sirsnību 
bērniem izskaidrot pat pašu sarežģītāko uzdevumu. 
Tie, kas pazīst Līviju, atzīst, ka ar viņu var iet izlūkos, 
jo uzticēto darbu izdarīs par visiem simts, grūtā brī-
dī ar savu aso prātu un pareizo vārdu spēs palīdzēt 
komandai atrast risinājumu un no bezcerīgākās si-
tuācijas iziet ar trāpīgu joku un smaidu sejā. Viņas 
mīļākā nodarbe jebkurā gadalaikā – pastaiga gar 
jūru. Ieteikums citiem – vajag gribēt darīt, tad šodien 
izdosies tas, kas vakar nesanāca, un rīt – arī tas, kas 
šodien prasīja pūles! 

MŪSU PERSONĪBA  

KĀ TU ATRADI CEĻU LĪDZ 
DARBAM BĒRNUDĀRZĀ? 

Neteikšu, ka darbs bērnudārzā bija 
mans aicinājums, jo man vienkārši 
nebija pieredzes, kas ir bērnudārzs, es 
biju mājas bērns. Kā daudzas meite
nes bērnībā sapņoju kļūt par aktrisi vai 
skolotāju. Paldies manai skolotājai Ilgai, 
kura parādīja taisnāko ceļu, kā ātrāk ap
gūt profesiju un sākt strādāt, pēc tam 
neklātienē iegūstot augstāko izglītību. 
Mūs divas 8. klasi beigušas meitenes 
aizveda uz Rīgas Pedagoģisko skolu, 
kur dokumentus iesniedzām bērnu
dārza audzinātāja specialitātē, kas šķita 
tā – formalitātei, jo tāpat jau pēc tam 
strādāsim skolā. Taču tā tas bija līdz pir
majai prakses dienai, kad sapratu: es te 
palikšu! Mans pirmais un vienīgais ir 
Rīgas 13. bērnudārzs, kur visas pirmās 
vecāku sapulces uzsāku ar vārdiem, ka 
bērnudārzs ir izglītības sistēmas pir
mais posms, tātad pats pamats. 

UN KĀ NONĀCI LĪDZ DAR-
BAM ARODBIEDRĪBĀ?

Arodbiedrībā darbojos jau sen, grūti 
pateikt pašu sākumu. Kā zināms, sa
biedriskie pienākumi nu reiz ir tie, pēc 
kuriem neviens īsti netiecas, un visi ir 
laimīgi, kad kārtējā pirmorganizācijas 
priekšsēdētāja pārvēlēšana ir garām un 
esi ticis cauri sveikā – lai taču labāk kāds 
cits, ko tad es! Bet vienu reizi man nepa-

veicās – ievēlēja mani. Tas bija 80. gadu 
beigās. Ko darīsi – kas jādara, jādara! 
Brīvās Latvijas laiks jau no pašiem sāku
miem man saistās ar darbu arodbied
rībā – vispirms pirmorganizācijā, tad 
Līvija Marcinkēviča pamazām ieaicinā
ja LIZDA Rīgas pilsētas padomē, vēlāk 
arī LIZDA padomē… Joprojām dziļā 
cieņā noliecu galvu Astrīdas Harbacē
vičas priekšā – tik gudru, līdzsvarotu, 
pārliecinošu un jebkurā situācijā ar vēsu 
prātu spriest spējīgu līderi neesmu vairs 
sastapusi. Lai spēks un izturība mūsu 
tagadējai vadībai, jo cīņa, kā saprotam, 
nebeigsies nekad! 

Atceros, reiz kā pirmsskolas pārstāve 
biju paaicināta uz tikšanos, kur bija LIZ
DA vadība, Izglītības un zinātnes mi
nistrijas pārstāvji un mēs – profesionāļi. 
Kad beidzot tikām līdz pirmsskolai, es 
pat lāga muti nepaspēju atvērt, kad mi
nistrijas pārstāvei jau viss bija skaidrs, un 
viņa tad ņēmās mūs pārliecināt par to, 
kas notiek (vai drīzāk nenotiek), jo pašai 
bērni ejot vienā no bērnudārziem. Lai
kam jau tieši tas bija viens no izšķiroša
jiem brīžiem, kad sapratu: visur iešu un 
runāšu, jo nevar pieļaut, ka uz viena ne
veiksmīgas sadarbības piemēra veidojas 
viedoklis par visu sistēmu pēc principa 
«viena tante teica». Brāķis var gadīties 
jebkurā vietā, taču tāpēc nedrīkst ne
novērtēt tos, kuri ar pilnu atdevi un no 
sirds dara savu darbu! 

KĀDS IR TAVS IKDIENAS 
DARBS KĀ PIRMORGANIZĀCI-

JAS VADĪTĀJAI?  
KAS IR TAS ĪPAŠAIS,  

KAS JŪS VISUS VIENO?
Esam neliels kolektīvs – kopā ap 40 

cilvēku. Šobrīd man ir 38 arodbiedrī
bas biedri. Kolektīvs pamatā nemai
nās, līdz ar to tradīcijas ir stabilas un 
ikdienā atcerēties, ka esmu arodbied
rības līdere, nākas vien tad, kad eju par 
kaut ko cīnīties vai, tieši otrādi, valdība 
par kaut ko stīvējas un nevar panākt 
kompromisu. Tad gan iznāk padisku
tēt, uzklausīt un izteikt savas domas. 
Pārējais ir izcils komandas darbs – 
tas patiešām ir svarīgi. Bija laiks, kad 
diezgan daudz darīju pati un, protams, 
izjutu arī gandarījumu, ja cilvēkiem 
darītais patika. Bet tad pamazām arī 
citus sāku pieradināt pie atbildības – 
aizbraucot pieredzes apmaiņā uz Run
dāles pusi – bērnudārzu «Mārpuķīte» 
–, pēc tam pie Bauskas pilsdrupām, 
gandrīz vai Mūsas un Mēmeles sate
kā, kolēģiem darīju zināmu, ka šī bija 
pēdējā manis organizētā ekskursija un 
kādam šī misija jāuzņemas, protams, 
ar pārējo atbalstu. Cilvēks atradās, un 
nu jau daudzus gadus es tikai pakon
sultēju. Un kas tā par brīnišķīgu sajū
tu! Tieši tāpat ar jubilejām, ko svinam, 
– tur mums ir savs grāmatvedis, teāt
riem – atkal cits, ejam spēlēt boulingu, 
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kas arī jau ir daudzu gadu tradīcija, un 
to atkal organizē konkrēts cilvēks. Ar 
svētkiem, kolektīva ballēm ir tieši tā
pat – kāds uzņemas galveno iniciatīvu, 
un tad jau rīcības komanda izveidojas 
automātiski – viens var to, cits kaut ko 
citu. Viss notiek! Nezinu, vai daudzi 
kolektīvi organizē slēpošanas dienu 
vai ekskursiju kā sendienās – ar vil
cienu uz Siguldu pretī zelta rudenim. 
Mums tas viss notiek, turklāt notiek 
nepiespiesti, pašsaprotami. Pienāk īs
tais brīdis, un pasākums top. Šovasar, 
piemēram, «Cinevillā» uzņēmām paši 
savu filmu, vēl jāorganizē kopīga ska
tīšanās, jo pēc ekskursijas uzreiz sākās 
atvaļinājumi. 

VAI PEDAGOGS APZINĀS SA-
VAS PROFESIJAS SVARĪGUMU, 

UN KĀ VARĒTU PAAUGSTINĀT 
PRO FESIJAS PRESTIŽU?

Savulaik Olmanis no manis aizņē-
mās teicienu, ka arodbiedrība esam 
mēs paši. To es teicu vienā no Rīgas pil
sētas konferencēm. Bieži dzird sakām: 
nu, ko tad tā arodbiedrība dara? Bet 
kas tad ir arodbiedrība? Tie esam mēs 
paši! Ja es nedaru neko, tu nedari neko 
un arī kaimiņš, tad kas darīs?! Nevar 
kāds cits mums visu ideāli sakārtot. 
Cits nemaz nevar zināt, kas mums ir 
ideāli. Toreiz biju lepna, kad tieši šos 
manis apmēram tā teiktos vārdus vē
lāk dzirdēju jau no līdera mutes. 

Tieši tāpat ir ar skolotāja prestižu 
– neviens nevar atnākt un uz mistis
kas skalas parādīt, kurā tieši vietā tas 
stāv, kas ir zemāks, kas vēl augstāks. 
Tikai un vienīgi mēs paši varam darīt 
tā, lai mūsu sirdsapziņa būtu tīra. Ja 
to nenovērtē, protams, ir žēl, bet mēs 
zinām, ka tie, kuru labā mēs patiešām 
esam darījuši visu, kas mūsu spēkos, 

mūs ciena un bieži arī apbrīno par to. 
Darām, jā! Un darīsim! Jo tieši šeit ir 
mūsu vieta. Nekad mūsu profesijā ne
esmu pacietusi garāmgājējus – ja tas 
nav tavs, nemoki sevi un citus! Meklē 
savu vietu citur! Šeit ir jāstrādā tiem, 
kam šī ir īstā vieta. Tieši tāpēc arī šie 
cilvēki jānovērtē.

AR KO PIRMSSKOLAS PE-
DAGOGI, TAVUPRĀT, IR ĪPAŠI 

IZCEĻAMI? 
Mēs, pedagogi, visi esam īpašas mi

sijas cilvēki, galu galā mūsu rokās lie
lā mērā ir mūsu nākotne. Kaut te var 
pasmieties, ka daudzus gadus esam 
strādājuši slikti, jo, re, kā mums neiet 
un neiet ar tām gudrajām galvām.

Es strādāju tiešām ilgi un daudz 
esmu bijusi klāt dažādās vietās un lie
tās, kur ir gan vieni, gan otri – pirms
skolas un skolas pedagogi. Skolotāji no 
skolām ir ieturētāki, atturīgāki, sajūta 
tāda, ka visu laiku, pirms kaut ko dara, 
jau paspēj padomāt: kā tas izskatīsies, 
ko par to teiks? Savukārt pirmsskol-
nieki ir kā bērni – atraktīvi, atklāti un 
bērnišķīgi šī vārda vislabākajā nozīmē. 
Es domāju, ka galvenokārt iemesls ir 
tas, ka pirmsskolas skolotājam ikdie
nā nav jādomā par autoritāti, viņam 
ir jāapmīļo, jārūpējas un jāciena ma
zais cilvēks, tad arī bērns atbildēs ar to 
pašu. Varbūt skolotājam traucē tas, ka 
viņš grib būt autoritāte jau no pirmās 
dienas un stundas. Es, protams, zinu 
arī daudzus skolotājus, kuri nebūt ne
atbilst šim stereotipam. 

Taču, ja nopietni, tad pirmsskolas 
skolotāja darbs viennozīmīgi ir daudz 
grūtāks, atbildīgāks un nogurdino
šāks. Tas ir darbs bez pārtraukuma, 
bez stundām un starpbrīžiem, visu 
laiku uzmanības centrā ir bērni, katru 

brīdi ir jābūt klāt, jābūt atvērtam uz
klausīt, samīļot un arī parāt varošam 
un gribošam. Mums ir bijusi pieredze, 
kad skolotāji mēģinājuši pastrādāt bēr
nudārzā un tūlīt arī teikuši – nē! Pārāk 
daudz jādara un pārāk maz maksā. 

KĀPĒC IR VĒRTS KĻŪT PAR 
PEDAGOGU? 

To laikam grūti pateikt un ieteikt. To 
vajag just. Sajust sevī to trauslo noti, ka 
spēsi saprast un cienīt ne tikai to bēr
nu, kurš ir jauks kā eņģelītis, bet arī to 
mazo nejaucēnu, kurš nedodas rokā 
nevienam un neklausa nevienu. Kāds 
psihologs reiz teica, ka nav pareizi teikt: 
es mīlu bērnus. Jo mēs nevaram mīlēt 
citu bērnus, tos mīl vecāki, mēs varam 
viņus vien cienīt, respektēt un darbo
ties viņu interesēs. Neņemos strīdēties, 
vai tas ir precīzi teikts vai ne, bet starpī
ba tajā, ko jūtu pret saviem bērniem vai 
mazbērniem un ko pret visiem, kuri 
apkārt, noteikti ir. Varu teikt, ka mīlu 
viņus visus, bet pateikt, ka jāmīl bērni, 
lai strādātu ar viņiem, tomēr laikam 
neņemšos. Vēlreiz saku: ja jūti sevī to 
dziņu, ka gribi un varēsi, – nāc! 

KĀDU STEREOTIPU PAR 
ARODBIEDRĪBU GRIBĒTU 

MAINĪT?
Nevajadzētu būt tā, kā ir tagad, kad 

mūs uzskata par strīdniekiem sliktā 
nozīmē: dari, ko gribi, viņiem nekas 
nav labi. Mēs jau paši zinām, kas un 
kāpēc pie vainas, bet vajadzētu, lai visi 
tomēr saprot, ka tas, ko darām, nav 
kaš ķis kašķa pēc, bet mūsu biedru tie
sību un interešu aizstāvība, lai arī cik 
tas skaļi skan. Mana bērnudārza moto 
ir strādāt tā, lai mūsu bērni, viņu vecāki 
un mēs paši te justos labi.  Ar arodbied
rību ir tāpat – mēs vispirmām kārtām 
esam tāpēc, lai jebkurš no biedriem 
savā darbavietā varētu justies labi un 
droši. Arodbiedrība ir atbalsts, palīgs, 
padomdevējs un starpnieks starp dar
ba devēju, likumdevējiem, politikas 
virzītājiem un cilvēku, kurš vienkārši 
no sirds dara savu darbu. 

KĀDS IR TAVS NOVĒLĒJUMS 
KOLĒĢIEM PASAULES  
SKOLOTĀJU DIENĀ?

Vairosim smaidu! 
Pilns intervijas teksts: www.lizda.lv

MŪSU PERSONĪBA 
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KO IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES NOZAREI SOLA 
PARTIJU VĒLĒŠANU PROGRAMMAS?

LIZDA 2018. gada 19. septembrī organizēja politisko partiju debates par Latvijas Re-
publikas 13. Saeimas risināmajiem jautājumiem izglītības un zinātnes nozarē. Debašu 
mērķis – nodrošināt pedagogiem un izglītības iestāžu darbiniekiem, zinātniekiem un 
akadēmiskajam personālam diskusiju platformu, kurā būtu iespējams veidot dialogu 
ar politisko spēku pārstāvjiem un iepazīties ar politisko partiju un partiju apvienību 
redzējumu un plāniem, kas attiecas uz izglītības un zinātnes nozares izaugsmi Latvijā.

LIZDA debatēs tika aicinātas piedalīties tās politiskās par
tijas, kas ir pārstāvētas 12. Saeimā un, pēc pētījumu centra 
«SKDS» veikto pirmsvēlēšanu aptauju rezultātiem, saņem 
vairāk nekā 2 % vēlētāju atbalstu. Debašu vadītājs žurnālists 
Arnis Krauze sākotnēji LIZDA padomes locekļus iepazīsti
nāja ar nozīmīgākajām tēzēm, kuras katra no uzaicinātajām 
partijām ietvērusi savā 4000 zīmju programmā saistībā ar 
solījumiem izglītības un zinātnes nozarē. Partiju pārstāvji 
tika aicināti komentēt vienu izcelto tēzi, par ko sniedza īsu 
komentāru. 

JAUNĀ KONSERVATĪVĀ PARTIJA
• Finansējums zinātnei – 1,5 % no IKP.
• Valsts un pašvaldību finansētajās mācību iestādēs mācību 
valoda – valsts valoda.
• Saglabāsim mazās skolas un ieviesīsim taisnīgu skolu fi
nansējumu. 
• Atbalsts Letonikas programmai. Latgaliešu valodas, Lat
gales novada mācības pasniegšana Latgales skolās.
• Starptautiska mācībspēku piesaiste augstskolās, starptau
tiska līmeņa IKT augstskolas izveide.

Jānis Ozols: «Jautājums jau ietver atbildi. Var saglabāt 
mazās skolas, ja tiek nodrošināts taisnīgs finansējums. At-
ceramies, ka liela problēma ir tā, ka nav caurspīdīgas saim-
nieciskās darbības. Šobrīd nevar redzēt, cik naudas aiziet 
betonam un cik – cilvēkiem. Tas ir tikai mīts, ka nevar pa-
stāvēt mazās skolas. Jāpieiet jautājumam fleksibli, jāveido 
alternatīvas, jāiesaista sabiedrība, un mēs to atrisināsim.»

NACIONĀLĀ APVIENĪBA «VISU LATVIJAI!»-
«TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK»

• Turpināsim pāreju uz mācībām valsts valodā visos izglītī
bas līmeņos, sākot ar bērnudārzu. 
• Nodrošināsim Satversmes vērtību ietveršanu jaunajā kom
petenču izglītībā. Izglītības saturā balstīsimies uz skolēnu 
personības attīstību, prasmi domāt kopsakarībās, mērķtie
cību un radošumu.
• Izglītības politikas īstenošanā aktīvi iesaistīsim biedrības, 
kas pārstāv bērnus ar īpašām vajadzībām. Mērķtiecīgu at
balstu sniegsim arī īpaši talantīgajiem bērniem.
• Lai palielinātu piemērotību nākotnes darba tirgus izaici
nājumiem, attīstīsim skolēnu motivāciju mērķtiecīgāk apgūt 
eksaktos priekšmetus. 
• Vienlaikus visos izglītības līmeņos un zinātnē iestāsimies 
arī par līdzsvarotu atbalstu humanitāro zinātņu attīstībai.
• Izveidosim Latvijas inovāciju fondu, valsts līdzekļus iegul
dot uz tautsaimniecības izaugsmi vērstas zinātnes attīstībā.

Ritvars Jansons: «Jaunais mācību saturs nosaka, ka tiek 
attīstītas radošas personības. Īpaši talantīgi bērni ir pelnīju-

ši šo attieksmi, ka viņus gatavo olimpiādēm, savlaicīgi orien-
tē uz studijām. Protams, tas ir jādara par papildu samaksu 
skolotājiem. Runājot par bērniem ar īpašām vajadzībām, 
nav jāstāsta par to, ka netiek nodrošināta pārvietošanās 
skolā. Ir nepieciešams vecāku atbalsts bērnam, kam piešķir 
noteiktus pabalstus. Un skolotājiem, kuri strādā ar šādu 
bērnu, ir nepieciešama piemaksa par to.»

«NO SIRDS LATVIJAI»
• Paaugstināsim skolotāju prestižu sabiedrībā, tai skaitā jau 
līdz 2020. gadam palielinot pedagogu zemāko mēneša dar
ba algas likmi no 680 EUR līdz 910 EUR.
• Atbalstīsim valsts apmaksātas augstākās izglītības studijas 
tiem vietējiem un ārvalstu studentiem, kuri vismaz 4 gadus 
pēc studijām strādās Latvijā savu studiju nozarē.

Frančeska Ģēvele: «Mēs saskatām, ka valsts attīstība ir 
saistīta ar augstākās izglītības un zinātnes attīstību. Līdz ar 
to ieguldījums, ko sniegtu studenti, jau esot augstskolā un 
virzot pētījumus Latvijā atsevišķās nozarēs, viņi būtu viens 
no virzītājspēkiem arī turpmākajā Latvijas attīstībā. Mūsu 
un ārvalstu studenti, kuri paliek Latvijā, būtu milzīgs poten-
ciāls ieguldījums, lai valstī virzītos attīstība noteiktu nozaru 
vajadzību apmierināšanai.»

SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ PARTIJA «SASKAŅA» 
• Iestāsimies par mūsdienu izglītības saturu un vidi, kuras 
centrā ir bērns.
• Palielināsim izglītības finansējumu ilgtermiņā līdz 6 % no 
IKP. 
• Izvērtēsim un pārskatīsim iepriekšējo valdību nesagatavo
tās reformas.
• Ieviesīsim trilingvālu izglītību. 
• Visi skolēni brīvi pārvaldīs latviešu valodu, mazākumtau
tību skolēni – dzimto valodu un vienu vai divas svešvalodas. 
• Īstenosim jaunu pieeju skolotāju sagatavošanai, būtiski 
ceļot skolotāja profesijas prestižu, autonomiju un darba sa
maksu. 
• Skolām – lielāku atbildību un autonomiju.
• Augstskolām noteiksim starptautiskās konkurētspējas, 
eksportspējas un reģionu attīstības mērķus.
• Profesionālajā izglītībā veicināsim darba vidē balstītas mā
cības. Veidosim augstākās izglītības eksporta centru.

Evija Papule: «Par jaunu pedagogu izglītošanas pieeju 
mēs diskutējām ar kādas augstskolas rektori par daudzām 
lietām: 1) saturs; 2) skolotāju atlase; 3) mācību garums; 4) 
1., 2. kurss kad pabeigts, var strādāt, jo darba vidē balstītas 
studijas varam atbalstīt. Šobrīd mēs varam runāt par sko-
lotāju krīzi visās skolās un vietās. Arī par pedagogu presti-
žu, pats par sevi saprotams, ja jau jauniešu un skolēnu vidū 
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saistībā ar karjeras izglītību arī tagad jau būtu skolā iesais-
tīti skolēni. Bet, par skolotāju prestižu runājot, kā nākošais 
ir jāatzīmē, ka labi, ja skolotājs stāsta, cik forša ir skolotāja 
profesija. Kā nākamais jāmin sabiedrības attieksme, mediju 
attieksme un, protams, pedagogu atalgojums.»

«ATTĪSTĪBAI/PAR!»
• Visiem ir pieejama laba izglītība vienotās skolās, kurās visu 
tautību un vajadzību bērni mācās kopā.
• Viņi gūst nākotnei svarīgākās kompetences un iemācās 
vismaz trīs valodas. 
• Par skolotājiem kļūst labākie, viņi ir meistarīgi, cienīti un 
pienācīgi novērtēti.
• Pilnveidot skolu tīklu, celt skolotāju meistarību un atalgo
jumu.
• Atvērt augstskolas profesoriem un zinātniekiem no visas 
pasaules.
• Reformēt un koncentrēt zinātnisko darbību, trīskāršot tās 
finansējumu.

Juris Pūce: «Zinātniskās darbības finansējuma problēma 
ir smaga, mums zināma, kur valsts iegulda līdzekļus, zinot, 
ka pieaugs atdeve no tiem. Daudz pētījumu, kuri pierāda, ka 
zinātne ļauj paaugstināt valsts ekonomiku. Kamēr pastāvēs 
arguments, ka 2/3 Latvijas zinātnes institūciju starptautis-
kajā vērtējumā tiek atzītas par vājām, mēs nevarēsim pār-
liecināt sabiedrību, ka ievērojami ir jāpalielina finansējums 
zinātnei. Mēs esam par to, ka, ka finansējumam zinātnei ir 
strauji jāpieaug, lai valsts finansējums trīskāršotos, neieskai-
tot struktūrfondu finansējumu. Zinot struktūrfondu finan-
sējumu, mēs sasniegsim to 1 procentu no IKP.»

LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA
• Pamatskolas – tuvāk mājām, augstskolas – pasaules līme
ņa zināšanām. Profesionālās izglītības ciešāka sasaiste ar 
darba tirgu. 
• Atbalsts zinātnes sasaistei ar uzņēmējdarbību.
• Latvijas Policijas akadēmijas atjaunošana.

Ulrika Auniņa: «Šobrīd jau redzam, ka darba tirgū 
pietrūkst profesionālu izglītotu cilvēku gan vidējās profesio-
nālās izglītības līmenī, gan augstākās izglītības līmenī, un 
tāpēc uzskatām, ka lielāks uzsvars ir jāliek uz profesionālo 
augstāko izglītību, lai nebūtu augsti izglītoti speciālisti ar 
akadēmisko grādu, kas arī ir spējīgi veikt savu darbu, tomēr 
svarīgi, lai tiktu sagatavoti darba devēju prasībām, kā arī Ei-
ropas darba tirgus prasībām atbilstoši speciālisti. Jāizmanto 
ES struktūrfondi modernas darba vides attīstībai. Profesio-
nāļi ir jāiesaista izglītības iestāžu konventos, lai tādējādi tu-
vinātu darba devēju un darba ņēmēju.»

«JAUNĀ VIENOTĪBA»
Zināšanu ekonomika    

• Sākumskola un pamatskola tuvu mājām.
• Kvalitatīva 10.–12. klašu un profesionālā izglītība visā Lat
vijā.
• Zināšanu un augstskolu resursu konsolidācija studiju kva
litātei un valsts spējai pretendēt uz ES fondiem zinātnei.
• Izglītības programmu saturs atbilstoši darba tirgum.
• Viena no Latvijas universitātēm starp 100 labākajām ES, 
vēl divas – prestižāko sarakstā.

Aldis Adamovičs: «Augstākajā izglītībā nepieciešams 
papildu finansējums. Paralēli jādomā par studiju program-
mu konsolidēšanu, jo šobrīd ir jau pāri pa 900 program-

mām. Izglītība ir vienīgā nozare, kurai Saeima apstiprina 
stratēģiju un pamatnostādnes. Tāpēc vajag tiekties uz Tartu 
Universitātes kvalitātes rādītājiem. Latvijā ir trīs augstāk 
novērtētās augstskolas: Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas 
Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Tāpēc nepiecie-
šams, lai šīs trīs universitātes Latvijā tuvinātos prestižāka-
jām augstskolām Eiropā.»

POLITISKĀ PARTIJA «KPV LV»
• Apvienot valsts augstskolas vienā Latvijas Nacionālajā 
universitātē, novēršot programmu pārklāšanos un resursu 
neefektīvu izmantošanu.
• Pārņemt visas valsts skolas valsts pārziņā, lai izglītības re
formas neapstājas diskusijās ar pašvaldībām.
• Pārņemt valsts bērnudārzus valsts pārziņā, lai likvidētu 
rindas uz bērnudārziem un nodrošinātu visiem bērniem 
vienlīdzīgas sākumizglītības iespējas latviešu valodā.

Atis Zakatistovs: «Latvijā šobrīd ir demogrāfiskā krīze, 
un jādara viss iespējamais, lai vecākiem būtu pieejams bēr-
nudārzs, arī tiem, kuri gribētu atgriezties Latvijā. Diemžēl 
Latvijā valda haoss bērnudārzu jomā, un pašvaldības ar 
to netiek galā. Tajā brīdi, kad valsts netiek galā ar valsts 
izveidoto bērnudārzu sistēmu, tad valsts garantē vietu bēr-
nudārzā, ļaujot attīstīties privātajiem bērnudārziem, un 
izstrādā to apmaksas sistēmu. Un izglītībai bērnudārzā ir 
jābūt vienotai visā sistēmā un tikai latviešu valodā.»

ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
• Izglītības kvalitātes paaugstināšanai īstenosim pakāpe
nisku izglītības reformu, nodrošinot augsta līmeņa vidējās, 
augstākās un profesionālās izglītības, kā arī interešu izglītī
bas iespējas skolas vecuma bērniem visā valsts teritorijā. 

Česlavs Batņa: «Izglītības nozarē ir daudz dažādu refor-
mu, ko nespēj apgūt. Bet izglītības sistēmā galvenais ir bērns, 
kuram jānodrošina kvalitatīva izglītība. Ir nepieciešama 
jauna organizatoriskā struktūra, lai varētu reformas kvali-
tatīvi realizēt. Piemēram, par sešgadniekiem runājot, netika 
kvalitatīvi izstrādātas vadlīnijas. Ja pateiktu pašvaldībām, 
kā šo satura reformu var īstenot, tad to arī darītu. Bet Izglī-
tības un zinātnes ministrija pateica, ka pašvaldībām jātiek 
pašām galā ar visu. Visa pamatā ir kvalitatīva organizato-
riskā struktūra. Mēs pagaidām runājam tikai par pirmssko-
las un vidējās izglītības līmeņiem, bet ļoti svarīga šobrīd ir 
augstskolu programmu digitalizācija.»  

Diskusijas dalībnieki apliecināja, ka turpmāk, runājot par 
pedagoģiju, svarīgi domāt ne tikai par atalgojumu, bet arī 
profesijas prestižu, profesionālo brīvību, pilnveidi un citiem 
aspektiem, uz ko LIZDA jau ilgstoši ir norādījusi. 

Noslēgumā LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga atgādināja 
par parakstītajiem vienošanās protokoliem par sadarbību ar 
partijām, jo 12. Saeimas darbības laikā arodbiedrība stingri 
uzraudzīja par tajos iekļauto uzdevumu izpildi. I.Vanaga 
informēja, ka ar daļu no klātesošajām partijām jau ir no
slēgta sadarbības vienošanās arī 13. Saeimas ietvaros, bet ar 
pārējām vēl plāno noslēgt vienošanos līdz vēlēšanu dienai. 
Priekšsēdētāja arī vēlēja veiksmi vēlēšanās un aicināja uz 
sadarbību un kompromisu meklēšanu, lai no tā visa iegūst 
izglītības sistēma kopumā. 

Anda Grīnfelde, Dr. oec. LIZDA eksperte 
sociāli ekonomiskajos jautājumos

Uzzināt vairāk par politiķu solīto var www.lizda.lv.
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ZINĀTNES PROBLĒMJAUTĀJUMI LATGALĒ – VAI TIE 
PAŠI, KAS GALVASPILSĒTĀ? JĀ, BET VĒL KRITISKĀKI! 
Lai noskaidrotu reālo situāciju, ar kādu ikdienā saskaras zinātnieki, LIZDA organizēja 
diskusiju Daugavpils Universitātē (DU), kurā piedalījās profesors Dr. phys. Edmunds 
Tamanis, Tehnoloģiju departamenta vadītāja p.i., Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts, 
DU; profesors Dr. biol. Artūrs Škute, Ekoloģijas departamenta vadītāja p.i., Dzīvības zinātņu 
un tehnoloģiju institūts, DU; pētniece Dr. philol. Ilze Kačāne, Kultūras pētījumu centra vadītāja 
p.i., Humanitāro un sociālo zinātņu institūts, DU.

Kā jūs raksturotu savu darbu DU? Kādā zinātnes jomā 
veicat pētījumus? Kādi ir galvenie rezultāti, sasniegumi 
pēdējo gadu laikā? Vai, jūsuprāt, ir būtiskas atšķirības zi-
nātnes darbā pa reģioniem Latvijā? Kādas problēmas rak-
sturīgas zinātnes darbam Daugavpilī?

E.Tamanis: DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta 
sastāvā ir Biosistemātikas, Biotehnoloģiju, Ekoloģijas un Teh
noloģiju departaments. Veicam gan akadēmisko, gan zināt
nisko darbu. Tehnoloģiju departamenta zinātniskais darbs 
koncentrējas uz nanotehnoloģijām, tiek pētīti nanostruktu
rēti funkcionāli materiāli, un pētniecības rezultāti izmantoja
mi gan reģionāla, gan nacionāla līmeņa ražošanā. Pētījumus 
materiālu apstrādes jomā, dažādas robotu tehnoloģijas izstrā
dājam, lai attīstītu vietējo ražošanu. Uzskatu, ka viens no gal
venajiem zinātniskajiem rezultātiem ir starptautiski citējamas 
publikācijas, kurās mēs parādām augstu līmeni – mums ir 
publikācijas starptautiski atzītos zinātniskos žurnālos. Daudz 
strādājam projektos, bet mums raksturīga reģiona specifika – 
uzskatu, ka grūtāk sevi kā zinātnieku pierādīt ir reģionā, nevis 
Rīgā. Ļoti bieži kolēģi galvaspilsētā nevar pat iedomāties, ka 
mēs šeit, Daugavpilī, nodarbojamies ar augsta līmeņa starp
tautiski atzītiem pētījumiem. Pastāv stereotips, ka Latgalē un 
citos reģionos zinātni nevar pietiekami attīstīt. Dažreiz kolēģi 
no Rīgas ir izbrīnīti, ka mums ir tik attīstīta STEM (science, 
technology, engineering, mathematics) jomas programmu 
materiāltehniskā bāze, ka mēs savos pētījumos sadarbojamies 
ar zinātniekiem gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. At
bilstoši ģeogrāfiskajam novietojumam cieši sadarbojamies ar 

Lietuvu, Ukrainu, Krieviju, Baltkrieviju – šajās valstīs ir aug
sta līmeņa speciālisti, zinātniskie darbinieki. 

I.Kačāne: DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūtu 
veido Kultūras pētījumu centrs, Ilgtspējīgas izglītības pētī
jumu centrs, Sociālo pētījumu centrs un reģionālo studiju 
centrs «Latgales pētniecības institūts». Līdzīgi kā Dzīvības 
zinātņu un tehnoloģiju institūtā, daudz iesaistāmies projektu 
izstrādē un īstenošanā, ir arī neliels akadēmiskā darba stundu 
skaits. Piekrītu kolēģim, ka reģionā ir grūtāk gan sevi pierādīt 
kā zinātnieku, gan arī piesaistīt finansējumu. Atbalstu ideju, 
ka reģionālām augstskolām, aprēķinot valsts finansējumu, va
jadzētu piešķirt papildu koeficientu. Dažos rādītājos, piemē
ram, publikācijas starptautiski atzītos un datubāzēs iekļautos 
izdevumos un dalība starptautiskos projektos, esam sevi ļoti 
labi parādījuši. Šobrīd darbojamies ES pētniecības un inovā
cijas programmas «Apvārsnis 2020» divos projektos, kuros 
sadarbojamies ar vairāk nekā 10 ES valstu zinātniskajām vai 
akadēmiskajām institūcijām. Būtībā apmēram 10 procenti no 
visiem zinātniskajā institūtā izstrādātajiem projektiem tiek 
atbalstīti. Mēs piedalāmies starpdisciplināros longitudinā
los pētījumos par bērnu veselību un labklājību Eiropā, lai ar 
iegūto datu palīdzību un informāciju par bērnu veselības un 
labklājības attīstību veicinātu Eiropas politikas veidotāju lē
mumu pieņemšanas procesus. Bērnu un jauniešu labklājības 
longitudināli pētījumi ir nepieciešami, lai izprastu, kā rīcības 
plānu daudzveidība ietekmē dažādas bērnu grupas atšķirīgos 
viņu dzīves posmos. Šāds Eiropas mēroga pētījums mainīs ne 
tikai bērnu un jauniešu politiku, bet arī uzlabos bērnu dzīves 
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kvalitāti Eiropā. Tāpat iesaistāmies citos salīdzināmos pētīju
mos par kultūras izglītību un citām tēmām Eiropā.

Uzskatu, ka problēmas pētnieciskajā darbā rada projek
tu darba pārrāvumi, bieži ir tā, ka projekta izstrāde aizņem 
vairākus mēnešus, un šajā laika posmā saņemam minimālu 
atalgojumu. Mēs ieguldām apjomīgus laika un citus resursus, 
lai izstrādātu starptautiskus projektus, taču vietējā un nacio
nālajā līmenī pētnieka darbs nesaņem pietiekamu atbalstu.  

A.Škute: Ekoloģijas departamentā mums ir vairākas labi 
aprīkotas laboratorijas – iekārtas iepirkām, izmantojot projek
tu finansējumu. Projektu izstrāde, īstenošana ir ļoti apjomīgs 
process, turklāt gan projektu izstrādei, gan dalībai pētniecībā 
mums pietrūkst cilvēkresursu. Jaunie doktori negrib iesais
tīties pētniecībā, jo ir mazs atalgojums, piemēram, ja dokto
rants Eiropas Sociālā fonda projektā vairākus gadus saņēmis 
zinātniskajam darbam adekvātu finansējumu, tad, grantam 
beidzoties, institūtā mēs līdzvērtīgu atalgojumu nevaram pie
dāvāt. Jā, jaunajam pētniekam es varu piedāvāt darbu projektā 
uz trīs gadiem, bet ko pēc tam? Nestabilitāte, neskaidrība par 
finansējumu – tās ir problēmas, kas atbaida jaunos pētniekus. 
Zinātnē nevar dzīvot tikai no projekta līdz projektam, kā mēs 
to pārsvarā darām. Ir jābūt adekvātam, pastāvīgam, stabilam 
atalgojumam. Projekti var būt tikai kā papildu finansējums 
bāzes finansējumam. 

E.Tamanis: Pastāv problēmas ar projektu noteikumiem 
gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Piemēram, man pro
jektā ilgi vajadzēja pierādīt, ka profesors ir zinātnieks. Tāpat 
projektos ir astoņu stundu darba laika ierobežojums, kā arī ie
robežojums atalgojumam. Netiek piemēroti atvieglojumi, kas 
man pienāktos kā LIZDA biedram atbilstoši koplīgumam, 
piemēram, papildu brīvdienas, atvaļinājuma dienas, jo pro
jektos tās ir neattiecināmās izmaksas. 

I.Kačāne: Piekrītu par problēmām projektu noteikumos. 
Cita problēma – pastāv diskusijas, vai pētnieks ir akadēmis
kais personāls. Algu pieauguma grafiks (domāts 2018. gada 
9. janvārī Ministru kabinetā apstiprinātais pedagogu darba 
samaksas pieauguma grafiks – aut.) attiecas tikai uz akadē
misko personālu, tajā nav minēti pētnieki. Tātad pētnieks un 
vadošais pētnieks vispār tiek atstāts novārtā. 

E.Tamanis: Viena no problēmām universitātē – nepastāv 
sasniegumu kritēriji, kas nosaka pētnieku algas. Pētnieku at
algojums ir reāla un ļoti sāpīga problēma. Mums ir pētnieki, 
kuri saņem mazāku atalgojumu nekā valstī noteiktā mini
mālā alga. Līdzīgas problēmas ir zinātnes administratīvajam 
personālam – mazs atalgojums un pārslodze projektu darbā, 
jo vienlaicīgi ir jāveic vairāku projektu administrēšana. Aizka
vējamies ar iepirkumu veikšanu projektos un citiem adminis
tratīvajiem uzdevumiem. 

Viena no problēmām šeit, reģionā, ir tā, ka augsta līmeņa 
speciālistiem, arī pētniekiem, nav pieejamas adekvātas dar
bavietas, ja sanāk zaudēt darbu universitātē. Galvaspilsētā 
jebkurš doktors atradīs labi atalgotu darbu, bet šeit tā neno
tiks, jo darba tirgus ir ļoti ierobežots, šaurs. Zināmā mērā tas 

arī universitātes vadībai dažreiz ļauj būt ciniskai pret saviem 
darbiniekiem, jo speciālistam nav iespējas izvēlēties citu dar
bavietu pilsētā. No vienas puses, mums speciālistu trūkst, 
bet, no otras puses, kvalificēti darbinieki aiziet no darba vai 
tiek atlaisti, pamatojoties uz struktūru optimizāciju vai lik
vidāciju. Apsveicami, ka samazinājies profesora amata kon
taktstundu skaits vienas slodzes ietvaros – no 1000 stundām 
uz 900 stundām. Pirmskrīzes laikā (pirms 2009. gada sociāl
ekonomiskās krīzes Latvijā – aut.) tās gan bija tikai 500–600 
stundas, kas, manuprāt, ir pareizāk, jo profesora amatā vai
rāk jādarbojas pētniecībā. Ja mēs skatāmies profesora mi
nimālo atalgojumu par likmi (atbilstoši Ministru kabineta 
apstiprinātajam grafikam mēneša zemākā darba algas likme 
profesoram 2018. gadā ir 1411,76 eiro – aut.), izskatās labi, bet 
gandrīz neviens no akadēmiskā personāla nestrādā pilnas 
slodzes darbu.   

Kāda, jūsuprāt, ir zinātnes darba un sasniegumu nākot-
ne Daugavpilī, Latgales reģionā? 

A.Škute: Strādāsim tāpat kā līdz šim, rakstīsim un realizē
sim projektus. Cīnīsimies par adekvātu valsts finansējumu 
zinātniekiem. 

E.Tamanis: Zinātnē un pētniecībā ir augsti kritēriji, kurus 
reģionā ne vienmēr iespējams sasniegt. Piemēram, mums ir 
ierobežotas iespējas projektos piesaistīt starptautiskos partne
rus, jo nav tik plaša spektra ar studējošajiem un kolēģiem no 
citām valstīm. Pamatā jau augstskolas izmanto kontaktus no 
ārzemju studējošajiem un pasniedzējiem. 

Sadarbojamies ar Lietuvu, Baltkrieviju, pamazām gūstam 
panākumus starptautiski. Ieguldījumi STEM jomas infra
struktūrā un tehnoloģijas dod ieguldījumu ilgtermiņā. Sā
kumā tās ir labākas publikācijas, jo iespējams kvalitatīvs pēt
nieciskais darbs, bet vēlākos gados būs vairāk starptautisko 
partneru, kuri iepazīs un izmantos mūsu pētniecības infra
struktūru.

Ir ļoti liela neskaidrība par personāla, pētnieku tālāko zi
nātnisko darbību. Piemēram, man visa pētnieku grupa strādā 
projektā līdz 2020. gadam. Kas būs tālāk? Ja gadu būs pārtrau
kums projektos, ja nebūs adekvāta bāzes finansējuma, cilvēki 
aizbrauks uz galvaspilsētu vai ārzemēm. 

A.Škute: Rīgā vieglāk noturēt speciālistus, ir vairāk darba
vietu. Šeit uzņēmumiem drīzāk nepieciešami metinātāji, ne
vis nanotehnoloģiju pētnieki. Ir daži uzņēmumi, piemēram, 
stikla šķiedras ražošanas uzņēmums, kurš labprāt pieņemtu 
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darbā zinātniekus, bet nespēj nodrošināt samaksu. Būtībā tas, 
ka mēs zaudējam pētniekus, ir valsts līmeņa zinātnes politikas 
ilgtermiņa sekas. 

Kādi ir jūsu ieguvumi kā LIZDA biedram, un ko per-
spektīvā vairāk gribētu sagaidīt no LIZDA kā organizāci-
jas?

E.Tamanis: LIZDA biedriem jābūt aktīviem un jāprot pār
stāvēt savas intereses un vajadzības augstskolā. Diemžēl visi 
mēs esam cilvēki, un vietējo arodbiedrību dažreiz var viegli 
ietekmēt. Uzskatu, ka mums vairāk būtu nepieciešams ārē
jais atbalsts, lai katrs LIZDA ierindas biedrs sajustu, ka, ne
spējot atrisināt problēmas vietējā līmenī, ir iespēja vērsties 
pēc palīdzības LIZDA birojā. Mēs no LIZDA sagaidām darba 
tiesisko aizsardzību, arī informāciju par labās prakses piemē
riem, kuri apliecina, ka iespējama darba tiesiskā aizsardzība 
ierindas biedram. Dažreiz darbinieku var viegli ietekmēt, pat 
manipulēt. LIZDA biedrs var nezināt, kā rīkoties, ja viņu grib 
atlaist no darba. Ja būs informācija un iespējas aizstāvēt savas 
tiesības, neviens no darba netiks atlaists. Piekrītu, ka mums 
pašiem kā LIZDA kodolam jābūt spēcīgiem iekšēji, ar spēcīgu 
arodorganizācijas priekšsēdētāju.  

I.Kačāne: Mūsu institūts piedalās starptautiskā zināt
niskā pētījumā par attiecībām starp dažādu profesiju darba 
devējiem un darba ņēmējiem vairākās valstīs. Anketēšanas 
un intervēšanas rezultātā mēs iegūstam datus par to, kādas 
izmaiņas ir notikušas uzņēmumu personāla politikā pēdējo 
gadu laikā, ar kādiem darba devēju pārkāpumiem, kas saistīti 
ar darba vienošanos, darbinieki saskaras. Latvijā ļoti daudzus 
uztrauc un ir personīgi skāruši vadības lēmumi, kas ir nelab
vēlīgi ietekmējuši viņu labklājību, fizisko un psiholoģisko ve
selību. Darbinieki ir stāstījuši par to, kādu apdraudējumu viņi 
saredz savā darbavietā, kādā veidā vajadzējis īpaši rīkoties, 
lai saglabātu darbu, piemēram, jāpilda pienākumi, kas neie
tilpst amata aprakstā, jāpiedalās negodīgā konkurencē starp 
kolēģiem, jāpilda neētiski vadības rīkojumi. Arī vietējā līmenī 

saskaramies ar šīm problēmām, un es vēlētos aktīvāku arod
biedrības iesaistīšanos jautājumos, kas skar darbinieka darba 
tiesisko attiecību aizsargāšanu.

E.Tamanis: Bieži darba devēji atrunājas, ka nav naudas. 
Tā ir tāda kā pamattēze. No vienas puses, valsts finansējums 
augstākajā izglītībā un zinātnē ir nepietiekams, bet, no otras 
puses, universitātē strādājošo skaits ir samazinājies, bet valsts 
finansējums pēdējos gados nedaudz palielinājies. Uzskatu, ka 
cīņa par finansējuma palielināšanu ir pamatota, tomēr bieži 
finansējuma problēmu gaisotnē novārtā tiek atstāts pats cil
vēks. Kāda ir attieksme pret darbinieku, kā viņš tiek novēr
tēts – šie ir jautājumi, kas mums jārisina, jo visa pamatā ir 
cilvēkresursi. 

Noteikti gribam sagaidīt vairāk informācijas un rīcību dar
ba tiesiskās aizsardzības jomā, atbalstu, pārliecību, ka neesi 
viens. Patīkami, ka iespējams saņemt finansiālo atbalstu, ja 
ir notikusi kāda nelaime. Patīk arodbiedrības pasākumi, ko
pības un saliedēšanās sajūta. Taču gribētu vairāk izjust arod
biedrības spēku, spēju ietekmēt procesus. Varētu uzskaitīt 
piemērus, kādos gadījumos arodbiedrība palīdzējusi. Varbūt 
LIZDA varētu darboties arī kā akadēmiskā darba birža – pa
līdzēt atrast darbu biedriem, ja tas zaudēts. 

A.Škute: Esmu arodbiedrības biedrs jau no studiju laikiem. 
Patīk, ka varam kopīgi īstenot dažādus pasākumus – tie sti
mulē, uzmundrina, jo bieži ikdienā netiekamies, esam noslo
goti savos darbos. Varam izrunāt gan profesionālas, gan soci
ālas tēmas. Ir kopības sajūta.

Paldies par atklāto sarunu!
Dita Štefenhagena, Dr. sc. admin. 

LIZDA augstākās izglītības un zinātnes eksperte

LIZDA konkursā «Atspēriens» piedalīties aicināti 
akreditētu augstākās izglītības iestāžu studenti un ab
solventi, kuri izstrādājuši savus noslēguma darbus stu
dijām 1. līmeņa augstākās izglītības (koledžas studiju), 
bakalaura, maģistra vai doktora darbus par konkrētiem 
tematiem izglītības sistēmas pilnveidei. Konkursam 
drīkst iesniegt arī iepriekšējā gadā izstrādātus noslē
guma darbus (kvalifikācijas, bakalaura, maģistra vai 
doktora darbus). 

Labākā darba autors saņems naudas balvu – 
350 eiro par bakalaura darbu, 450 eiro par maģistra 

darbu, 550 eiro par doktora darbu. 

Konkursa «Atspēriens» mērķis ir veicināt Latvijas 
valsts augstskolu studentu līdzdalību izglītības 

sistēmas pilnveidē, arodbiedrības darbības popula-
rizēšanā un tās darba kvalitātes uzlabošanā. 

Konkursā piešķir vienu balvu par pilnībā pabeigtu 
studiju noslēguma darbu (kvalifikācijas/bakalaura/ma
ģistra/doktora). Balvu piešķir, izvērtējot iesniegtā darba 
kvalitāti un darba tēmas atbilstību noteiktajai tematikai. 

Lai pieteiktos konkursam, studentam līdz 2019. gada 
1. augustam (ieskaitot) elektroniski jāaizpilda anketa 
mājaslapā www.lizda.lv un darbs jānosūta LIZDA biro
jam pa epastu atsperiens@lizda.lv.

KONKURSS STUDENTIEM «ATSPĒRIENS»
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LIZDA KARTE – UZLABOTAS IESPĒJAS BIEDRIEM

 3 «ATLAIŽU GROZS»
Izdevīgas atlaides visdažādākajām precēm un pakalpoju-

miem visā Latvijā, uzrādot derīgu LIZDA biedra karti.

 3 BIEDRU INTEREŠU AIZSTĀVĪBA
Arodbiedrība biedru intereses pārstāv: 

• ES līmenī; 
• Saeimas līmenī; 
• Valdības līmenī; 

• Izglītības un zinātnes ministrijas līmenī; 
• Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības līmenī u.c. 

 3 EKSPERTU KONSULTĀCIJAS
LIZDA birojā bezmaksas konsultācijas biedriem sniedz: 

• juriskonsults; 
• eksperts vispārējās izglītības jautājumos; 

• eksperts sociāli ekonomiskajos jautājumos; 
• eksperts augstākās izglītības un zinātnes jautājumos.

 3 ATBALSTS DARBA VIETAS  
        MEKLĒŠANĀ PEDAGOGIEM,

kuri meklē jaunu darbu saistībā ar skolu tīkla optimizāciju. 

 3 «MOBILAIS JURISTS»
Nodrošina biedru interešu pārstāvību tiesā darba strīdu gadījumos.

 3 SKOLU KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA
Biedriem ir iespēja ar izdevīgām procentu likmēm saņemt 
īstermiņa patēriņa kredītus – nenodrošinātos aizdevumus 

un aizdevumus pret galvojumu.

 3 NELAIMES GADĪJUMU FONDS 
Iespēja strādājošajiem arodbiedrības biedriem gūt ma-
teriālo palīdzību līdz 2500 eiro, ja biedrs cietis nelaimes 

gadījumā Latvijas teritorijā.

Uzzini vairāk – www.lizda.lv!

LIZDA biedri izmanto kooperatīvās sabiedrības «Skolu krājaizdevu sabiedrība» finanšu pakalpojumus jau 20 gadus. 
GALVENAIS PAKALPOJUMA VEIDS – BIEDRU KREDITĒŠANA. 

Kooperatīvās sabiedrības «Skolu krājaizdevu sabiedrība» 
grāmatvede – Iveta Flesnere, tālrunis 27897783, 27897784,

 e-pasts skolu.ks@lizda.lv.

Informācija par Skolu krājaizdevu sabiedrību, kontakti, darba laiks, veidlapas un 
dokumenti pieejami LIZDA mājaslapā www.lidza.lv, sadaļā «Biedriem», 

apakšsadaļā «Biedru IESPĒJAS», «Skolu krājaizdevu sabiedrība». 

Skolu krājaizdevu sabiedrība piedāvā šādus kredīta veidus
KREDĪTS «VESELĪBA» – 

jūsu vai ģimenes locekļu veselības uzlabošanai
Maksimālā summa – 3000 EUR, procentu likme – 16,2 %, termiņš – līdz 24 mēnešiem. 
Aizdevumam virs 1000 EUR kā nodrošinājums kalpo ģimenes locekļa galvojums.
Komisija par noformēšanu – 2 % no kredīta summas (minimālā summa – 10 EUR).

KREDĪTS «IZGLĪTĪBA» – 
jūsu vai ģimenes locekļu izglītības iegūšanai

Maksimālā summa – 3000 EUR, procentu likme – 16,2 %, termiņš – līdz 24 mēnešiem. 
Aizdevumam virs 1000 EUR kā nodrošinājums kalpo ģimenes locekļa galvojums.

Komisija par noformēšanu – 2 % no kredīta summas (minimālā summa – 10 EUR).

KREDĪTS «SKOLA» –  
jūsu bērnu (vai mazbērnu) sagatavošanai skolas gaitām
Maksimālā summa – 500 EUR, procentu likme – 17,5 %, termiņš – līdz 12 mēnešiem. 

Kredītu izsniedz laikā no 1. jūlija līdz 31. oktobrim.
Komisija par noformēšanu – 2 % no kredīta summas (minimālā summa – 5 EUR).

PĀRKREDITĒŠANĀS –
 iespēja sakārtot finanšu saistības, tās pārkreditējot
 Maksimā summa – līdz 1500 EUR, termiņš – līdz 24 mēnešiem, procentu likme – 

19,50 %, nepieciešams galvotājs. Komisijas maksa par kredīta izsniegšanu – 
2 % no kredīta summas (minimālā summa – 10 EUR).

NODROŠINĀTAIS PATĒRIŅA KREDĪTS
Maksimālā summa – 3000 EUR, procentu likme – 18 %, termiņš – līdz 24 mēnešiem. 

Kā nodrošinājums kalpo ģimenes locekļa galvojums.
Komisija par noformēšanu – 2 % no kredīta summas (minimālā summa – 10 EUR).

NENODROŠINĀTAIS PATĒRIŅA KREDĪTS
Maksimālā summa – EUR 1000, procentu likme – 21 %, termiņš – līdz 12 mēnešiem. 

Komisija par noformēšanu – 2 % no kredīta summas (minimālā summa – 10 EUR).

LIZDA karte apliecina personas piederību arodbiedrībai un sniedz iespēju 
biedram izmantot uzlabotus «Atlaižu groza» piedāvājumus, apmeklēt kultūras 

un sporta pasākumus, saņemt konsultācijas par darba tiesībām un juridiska-
jiem jautājumiem, naudas aizdevumus Skolu krājaizdevu sabiedrībā, nelaimes 

gadījumu apdrošināšanu un citus arodbiedrības pakalpojumus. 

Par visiem jautājumiem saistībā ar jaunajām biedra kartēm un biedra 
iesniegumu veidlapām aicinām sazināties ar arodbiedrības darba koordinētāju 

LIZDA birojā Irinu Kostecku 
(tālrunis 27897708, 67270273, e-pasts irina.kostecka@lizda.lv).



 

(Turpinājums. Sākums – iepriekšējā numurā)
Zinātniskajos pētījumos tiek norādīts: ja bez pārtraukuma sēžot tiek pavadītas vairāk nekā četras stundas, pastāv risks iegūt diabētu, 
hipertoniju, sirds un asinsvadu slimības, balsta-kustību sistēmas saslimšanas, vēnu varikozi (biežāk sievietēm). Sēdoša darba darītāju 
biežākās sūdzības ir par sāpēm sprandā un jostas rajonā, gūžas locītavā – cirksnī, ceļu locītavās, plecu, elkoņu un plaukstas pamatnes 

locītavās. Sūdzas arī par galvas reiboņiem, roku tirpšanu, vēdera piepūšanos, aizcietējumiem, samazinātu plaušu tilpumu.

Tāpēc svarīgi darba laikā ievērot atpūtas pauzes – vismaz ik pēc divām stundām 
atļauties 5–10 minūšu pārtraukumu, kad ieteicams veikt fiziskos vingrinājumus, 

kuri atbrīvo sasprindzināto muskulatūru, veicina mikrocirkulāciju, kā arī uzlabo mobilitāti locītavās. 

VINGROŠANA SĒDOŠA DARBA DARĪTĀJIEM 
(PEDAGOGIEM, STUDENTIEM UN SKOLĒNIEM)

9. VINGRINĀJUMS – 
pirkstu locītavu 

mobilitātei 
• Sēdi taisnu muguru, skats uz 
priekšu, rokas elkoņu locītavās 
saliektas, roku pirksti taisni. 
• Veic roku pirkstu saliekšanu 
un iztaisnošanu. 
• Izpildi vingrojumu desmit reizes.

13. VINGRINĀJUMS – 
sēžas muskulatūras 

atbrīvošanai
• Sākuma stāvoklis – pamatstāja.
• Saglabājot taisnu muguru, veic sa-
liektas kājas pievilkšanu pie vēdera, 
paturi 10–30 sekundes, tad atgrie-
zies sākuma stāvoklī.
• Izpildi vingrojumu 2–5 reizes uz 
katru pusi.

14. VINGRINĀJUMS – 
augšstilba četrgalvainā 
muskuļa atbrīvošanai

• Sākuma stāvoklis – pamatstāja.
• Saglabājot taisnu muguru, veic sa-
liektas kājas pievilkšanu pie sēžam-
vietas, paturi 10–30 sekundes, tad 
atgriezies sākuma stāvoklī.
• Izpildi vingrojumu 2–5 reizes uz 
katru pusi.

15. VINGRINĀJUMS – 
diafragmālā elpošana

• Sēdi ērti uz krēsla, vienu roku 
novieto uz krūtīm, otru uz vē-
dera.
• Veic dziļu ieelpu, vēderu pie-
pūšot kā balonu, veicot dziļu 
izelpu, vēders saraujas uz iekšu.
• Izpildi vingrojumu 3–5 reizes 
uz katru pusi.

10. VINGRINĀJUMS – 
sānu muskulatūras atbrīvošanai

• Sēdi taisnu muguru, skats uz priekšu, kreisā 
roka augšā.
• Sēžamvietu no krēsla neatraujot, veic ķermeņa 
noliekšanos pa labi, papildus labo roku virzot uz 
leju, paturi 15–30 sekundes, tad atgriezies sāku-
ma stāvoklī.
• Izpildi vingrojumu piecas reizes uz katru pusi.

12. VINGRINĀJUMS – 
pēdas, apakšstilbu mus-
kulatūras atbrīvošanai

• Sēdi taisnu muguru, skats uz priek-
šu, kājas taisnas, ar papēžiem fiksē-
tas pie grīdas.
• Veic ar pēdām apļveida kustības pa 
labi, pēc tam pa kreisi.
• Izpildi vingrojumu piecas reizes uz 
katru pusi.

Vingrojiet un esiet veseli! 
Materiālu sagatavoja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

Dr. paed. docente fizioterapeite Zinta Galeja, foto: Andris Pimenovs

11. VINGRINĀJUMS – 
pēdas un apakšstilbu 

muskulatūras atbrīvošanai
• Sēdi taisnu muguru, skats uz priekšu, kājas 
taisnas, ar papēžiem fiksētas pie grīdas.
• Veic ar pēdām kustības, it kā tās pietuvinot pie 
apakšstilbiem un attālinot.
• Izpildi vingrojumu piecas reizes uz katru pusi.


