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IKVIENS LIZDA BIEDRS IR ARODBIEDRĪBAS SPĒKS
CEĻĀ UZ KOPĪGIEM PANĀKUMIEM

2018. gads ir klāt ar pavisam jauniem izaicinājumiem un arī gadiem aktuāliem jautājumiem, kas pārmantojas no iepriekšējā darba cēliena un arī turpmāk jārisina tikpat neatlaidīgi kā līdz šim. LIZDA aizvadītais gads bija gana
spraigs – ar savām veiksmēm un neveiksmēm.

VEIKSMES 2017. GADĀ:
1. pēc ilgas un neatlaidīgas cīņas,
panācām, ka 09.01.2018. beidzot MK
tiek apstiprināts pedagogu darba sa
maksas paaugstināšanas grafiks;
2. 2017./2018. mācību gadā papildus
pedagogu darba samaksas paaugstinā
šanai piešķirti 47 miljoni eiro;
3. panākts, ka no 01.01.2018. sāk
darboties sociālā atbalsta programma
pedagogiem vecumā 60+, kuri skolu
tīkla optimizācijas rezultātā zaudēs
darbu;
4. panākts, ka no 01.01.2018. aug
stākās izglītības iestāžu mācībspēku
atalgojumam piešķirti 3,7 miljoni eiro;
5. panākts, ka internātskolu darbī
bas nodrošināšanai 2018. gada budžetā
paredzēti 2,4 miljoni eiro;
6. nodrošinātas mācības praktiski
visiem pirmorganizāciju vadītājiem
(apmēram 1000);
7. notika LIZDA rudens konference,
kuras laikā prezentēts pētījums par pe
dagogu darbu un tiesībām, 9 izglītības
iestādēm piešķirts pedagogam draudzī
gākās izglītības iestādes statuss;
8. Nacionālajā trīspusējās sadarbī
bas padomē atsevišķi izskatīts jautā
jums par finansējumu zinātnei, kā
arī esam ieguvuši novērotāja statusu
Pētniecības un inovācijas stratēģiskajā
padomē;
9. piedalījāmies nodokļu politikas
reformas izstrādē. Minimālā darba
samaksa paaugstināta no 380 līdz 430
eiro, un no LIZDA biedru loka visvai
rāk tas skar tehnisko personālu;
10. nodibinātas 5 jaunas pirmorga
nizācijas.
Jāuzsver, ka ceļā uz šiem sasniegu
miem būtiski ir arī sadarbības partneri
– Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas
studentu apvienības, UNESCO.

LIZDA TURPINĀS STRĀDĀT,
LAI 2018. GADĀ:
1. tiktu pilnveidoti normatīvie akti,
kas paredzētu visiem pedagogiem
sociālo garantiju nodrošināšanu;
2. likumprojekts par izdienas pen
sijām pirmsskolas, sporta un speciālās
izglītības pedagogiem tiktu skatīts
atbilstošās Saeimas komisijās. Šobrīd
tas nodots Saeimas Analītiskajam
dienestam, lai izvērtētu likumprojekta
tālākās virzības pamatotību;
3. tiktu panākta pakāpeniska
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksas nodrošināšana no
valsts budžeta;
4. sekotu līdzi darba grupu apsprie
dēm, kurās tiek skatīti jautājumi par
reformām – internātskolas, skolu tīkla
optimizācija, konceptuāli jauna skolotā
ju izglītības sistēma;
5. uzlabotu sociālo dialogu – sa
darbība un komunikācija ar IZM nav
būtiski uzlabojusies, neraugoties uz to,
ka LIZDA atbalsta virkni reformu, bet
norāda, ka katrā reformā jānodrošina
atbalsta mehānismi pedagogiem, zināt
niekiem, kuri tās realizē.
Lai 2017. gada neveiksmes pārtaptu
par 2018. gada veiksmēm un lai mēs
varētu risināt aktuālos jautājumus
izglītības iestādes, zinātniskās institū
cijas, pašvaldības un nacionālā līmenī,
ir ļoti svarīgs ikkatrs biedrs, pirmorga
nizācijas priekšsēdētājs, dalīborgani
zācijas priekšsēdētājs un LIZDA birojs.
Mums ir 1186 pirmorganizācijas, un
katras spēks atkarīgs no tās biedru
skaita un aktivitātes, savukārt tas ir
svarīgi ikdienas darbā dalīborganizāci
jas priekšsēdētājam, LIZDA padomei,
valdei un birojam. Rakstnieka Robina
Šarma atziņa vēsta: «Nekas varens

netiek sasniegts vienatnē. Jo lielāks
sapnis, jo svarīgāka komanda.» Jā, mēs
esam liela un stipra komanda! Mēs
esam lielākā arodbiedrība Latvijā, un
mums jābūt vēl stiprākiem, mums ir
ar ko lepoties savā darbībā, un mūs
sagaida arī jauni izaicinājumi, tāpēc
katrs no biedriem tiek aicināts uzrunāt
savu kolēģi pievienoties LIZDA. Jo lie
lāka un stiprāka būs LIZDA komanda,
jo vieglāk būs īstenot mūsu lielos un
mazos sapņus – vieglāk pārstāvēt un
aizstāvēt biedru ekonomiskās, sociālās
un tiesiskās intereses, veidojot sociālo
dialogu visos līmeņos.
Paldies ikvienam, kurš gadiem ir
uzticīgs LIZDA, paldies ikvienam, kurš
pievienojies nesen, saskatot LIZDA
kopīgo spēku!
Patiesā cieņā un pateicībā –

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga

LIZDA priekšsēdētājas vietniece
Ilze Priževoite
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JURISKONSULTA KOMENTĀRS

PIRMS DARBA LĪGUMA UZTEIKUMA JĀSAŅEM
ARODBIEDRĪBAS PIEKRIŠANA

Š

ajā rakstā esam apkopojuši
dažus piemērus, kādos darba
strīdu gadījumos biedriem ir
bijusi nepieciešama arodbied
rības aizstāvība. Nevienu nesauksim
vārdā, bet teksta vieglākai uztverei tiks
lietoti vārdi Skolotāja un Darba devējs.
N. tiesā tika celta prasība pret A.
izglītības iestādi par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu
un atjaunošanu darbā. Iesniedzēja ir
skolotāja šajā izglītības iestādē.
Kopš 2016. gada 9. decembra Skolotā
ja darbnespējas dēļ darba pienākumus
nav veikusi.
2017. gada 12. jūnijā Skolotāja saņē
musi Darba devēja parakstītu 2017.
gada 9. jūnija darba līguma uzteikumu,
kurā norādīts, ka, pamatojoties uz
Darba likuma 101. panta 1. daļas 11.
punktu, darba tiesiskās attiecības ar
Skolotāju izbeigtas pēc 10 dienām, skai
tot no uzteikuma saņemšanas dienas.
Skolotāja uzskatīja, ka darba līgums
uzteikts prettiesiski, jo Darba devējs
pirms darba līguma uzteikuma nav
lūdzis arodbiedrības piekrišanu darba
tiesisko attiecību izbeigšanai. Minētais
apstāklis ir pamats, lai iesniegtu prasī
bu N. tiesā par Darba devēja uzteikuma
atzīšanu par spēkā neesošu un atjauno
šanu darbā saskaņā ar Darba likuma
124. pantu, norādot uz noteiktās darba
līguma uzteikuma kārtības pārkāpu
mu, kas izpaudies kā darba līguma
uzteikuma izsniegšana bez arodbiedrī
bas iepriekšējas piekrišanas.
Skolotāja ir LIZDA biedre, un pēc
viņas lūguma tiesā viņu pārstāvēja
«Mobilais jurists». 2017. gada 4. jūlijā
Skolotāja saņēmusi no Darba devēja
rīkojumu par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu, kurā Darba devējs norādījis,
ka 2017. gada 9. jūnijā arodbiedrībai
nosūtīta informācija par darba devēja
uzteikumu, bet arodbiedrība par savu
lēmumu nav informējusi. Skolotāja
uzskata, ka atbilstoši Darba likuma

110. panta jēgai šāds paziņojums par
jau esošu un Skolotājai izsūtītu darba
devēja uzteikumu nav uzskatāms par
darba devēja lūgumu arodbiedrībai
dot iepriekšēju piekrišanu darba devēja
uzteikumam. Darba devējs paziņojis
arodbiedrībai par jau esošu faktu, nevis
lūdzis dot piekrišanu. Turklāt attiecīgajā
izglītības iestādē ir arodbiedrības pirm
organizācija, un iepriekšējas piekrišanas
saņemšanai atbildētājam vispirms bija
jāvēršas šajā pirmorganizācijā.
Izskatot lietu, tiesas sēdē Darba
devējs paskaidroja, ka Skolotājas darb
nespēja ilgusi nepārtraukti vairāk nekā
sešus mēnešus, tāpēc Darba devējs, pa
matojoties uz Darba likuma 101. panta
1. daļas 11. punktu, nolēmis izbeigt
darba tiesiskās attiecības ar Skolotāju.
2017. gada 9. jūnijā Darba devējs
nosūtījis LIZDA Rīgā paziņojumu,
ar kuru darījis zināmu, ka Skolotājai
uzteikts darbs. Darba devējs iebildu
mus pret prasību pamatojis ar faktu,
ka Darba likums neparedz nekādas
speciālas prasības, kādā veidā jānosūta,
kādam jābūt pieprasījuma saturam un
kā jānoformē pieprasījums darbinieku
arodbiedrībai. No lietā iesniegtajiem
materiāliem bija redzams, ka piepra
sījums arodbiedrībai dot piekrišanu
darba uzteikšanai vispār nav nosūtīts.
Tiesa uzskatīja, ka par pieprasījumu
arodbiedrībai nevar uzskatīt LIZDA
nosūtīto paziņojumu, ar kuru tai darīts
zināms jau notikušais fakts. Turklāt no
likuma normas viennozīmīgi izriet, ka
arodbiedrības piekrišanai jābūt pirms
darba uzteikuma.
Visas tiesiskās sekas rodas no uztei
kuma saņemšanas brīža, nevis no brīža,
kad darba devējs izdevis rīkojumu par
atbrīvošanu no darba.
Tomēr tiesā Darba devēja pārstāvis
prasību neatzina un paskaidroja, ka
strīds pastāv par to, ka darbinieka
atbrīvošana no darba tiek saskaņota
ar arodbiedrību. Darba devējam jau

iepriekš ilgstoši bijis zināms, ka Skolo
tāja ir arodbiedrības biedre un likumā
nav precīzi aprakstīts, kādā veidā jāveic
darbinieka, darba devēja un arodbied
rības saziņa. Nosūtot informāciju par
uzteikumu, Darba devējs sagaidījis, kā
arodbiedrība reaģēs uz šo informāciju.
Noteiktajā termiņā Darba devējs atbildi
no arodbiedrības nav saņēmis. Līdz ar
to Skolotāja tikusi atbrīvota no darba.
Tiesa uzskatīja, ka prasība ir pamato
ta un apmierināma.
Saskaņā ar Darba likuma 101. panta
6. daļu pirms darba līguma uzteik
šanas darba devējam ir pienākums
noskaidrot, vai darbinieks ir darbinieku
arodbiedrības biedrs. Tiesa uzskatīja, ka
par pieprasījumu arodbiedrībai nevar
uzskatīt LIZDA nosūtīto paziņojumu,
ar kuru tai darīts zināms jau notikušais
fakts, ka Skolotājai ir uzteikts darbs.
Darba likuma 110. panta 2. daļa
nosaka, ka darbinieku arodbiedrībai
ir pienākums laikus, bet ne vēlāk kā
7 darbadienu laikā pēc darba devēja
pieprasījuma saņemšanas informēt
darba devēju par savu lēmumu. No mi
nētās normas izriet, ka darba devējam
arodbiedrības piekrišana būtu prasāma
vismaz septiņas dienas pirms darba
līguma uzteikšanas, kas šajā gadījumā
nav ievērots. Tiesa atzina, ka darba lī
guma uzteikums nav tiesiski pamatots
un neatbilst noteiktajai darba līguma
uzteikšanas kārtībai, kā arī nosprieda
atjaunot Skolotāju darbā.
P.S. Darba līguma uzteikums jāsaska
ņo ar to arodbiedrības pirmorganizāci
ju, kurā arodbiedrības biedrs ir uzskaitē!
Brigita Fricsone,
LIZDA juriskonsulte

BUDŽETS 2018
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Ko izglītības un zinātnes nozarei sola
valsts budžets 2018. gadam?
Saeima pieņēma 2018. gada valsts budžetu, kurā
ieņēmumi plānoti 8,75 miljardu eiro apmērā, bet
izdevumi – 8,9 miljardu eiro apmērā. Svarīgākās
prioritātes – veselības aprūpe, demogrāfijas pasāku
mi un valsts drošība.

Izdevumi izglītībai 2018. gadā plānoti
756,4 miljoni eiro, kas ir par 29,3 miljoniem

eiro vai 0,3 procentpunktiem mazāk nekā 2017. gadā
(727,1 eiro) un ir 8,7% no kopējiem budžeta izdevu
miem (skatīt 1. att.).

un pētniecībai par 3,4 miljoniem eiro, tajā skaitā
papildu 1,4 miljoni eiro 2018. gada IZM budžetā tiks
atvēlēti fundamentālo un lietišķo pētījumu veikša
nai, savukārt papildu 2 miljoni eiro vidējā termiņa
Ekonomikas ministrijas budžetā – valsts pētījumu
programmas īstenošanai enerģētikas jomā;
5. 2018. gadā augstskolām būs pieejams vairāk
nekā pusmiljons eiro studiju programmu sagatavošanai nākamā posma akreditācijai STEM un
pedagoģijas (matemātika) jomā.
No IZM kopējiem izdevumiem (756,4 miljoni
eiro) mērķdotācijām tiek novirzīti 349,904 miljoni
eiro. Mērķdotācija pašvaldībām 2018. gada budžetā
plānota par 1,9 miljoniem eiro vai 0,5% mazāka nekā
2017. gadā, kas saistīts ar izmaiņām internātskolu
pedagogu darba algas aprēķinā un ar internātskolu
likvidāciju (skatīt 2. att.).

1. att. Plānotā valsts budžeta izlietojuma
īpatsvars 2017. un 2018. gadā (%)
2018. gada budžeta apstiprināšanas procesā izde
vies panākt finanšu novirzīšanu LIZDA aktualizēta
jās izglītības un zinātnes jomās. LIZDA ir gandarīta, ka:
1. starp LIZDA rosinātajiem un deputātu atbalstī
tajiem priekšlikumiem ir 2,4 miljonu eiro piešķirša
na internātskolu darbības nodrošināšanai;
2. atbalstīts priekšlikums piešķirt 302 250 eiro no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem augstākajai
izglītībai, ņemot vērā sociālo iemaksu pieaugumu;
3. pēc LIZDA iniciatīvas izdevies panākt plānoto
finansējuma pieaugumu augstskolu pedagogu
darba samaksai 2018. gadā, un nākamo gadu laikā
darba samaksai jāturpina palielināties par 10%
(bāze – 2016. gadā noteiktā darba algas likme).
Tāpēc 2018. gada budžetā plānoti papildu 3,7 miljoni
eiro, kas valsts augstskolām un koledžām piešķirti
saskaņā ar ikgadējo vienošanos par valsts finansēta
jām budžeta vietām;
4. izdevies panākt finansējuma palielinājumu
zinātnei un pētniecībai. Vidējā termiņa valsts
budžets paredz finansējuma palielinājumu zinātnei

2. att. Plānotais mērķdotācijas pašvaldībām
apmērs 2018. gadā (milj. eiro)
LIZDA kā vienu no nozīmīgākajiem ieguvumiem
uzskata panākto virzību pedagogu sociālā atbalsta
(spilvena) nodrošināšanā. Ir izdevies panākt, ka
pedagogiem, kuri trīs gadus pirms pensionēšanās
vecuma sasniegšanas pašvaldību dibināto skolu
likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā varētu
zaudēt darbu, tiks nodrošināts sociālais atbalsts
turpmāko trīs gadu laikā. 2018. gadā tiks izstrādāti
Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks kārtību,
kādā piešķirams valsts sociālais atbalsts pedago
giem, kuri zaudējuši darbu.
Anda Grīnfelde,
eksperte sociāli ekonomiskajos jautājumos
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LIZDA PĒTĪJUMS

PEDAGOGU DARBA TIESĪBAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Pasaules skolotāju dienas ietvaros 2017. gadā sabiedrības uzmanība tika fokusēta uz to, ka valdībai un darba devējiem ir pienākums nodrošināt, lai pedagogi
tiktu cienīti un tiktu respektēta viņu profesionālā brīvība, īpašu uzmanību veltot
pedagoga darba tiesībām izglītības iestādēs. LIZDA no 2017. gada 17. augusta līdz
22. novembrim veica pētījumu «Pedagogu darba tiesības izglītības iestādēs».
Kā pētījuma mērķis tika izvirzīts
noskaidrot, kā pedagogi vērtē savas
zināšanas par darba tiesībām, to aiz
stāvību izglītības iestādēs, kādi faktori
tos ietekmē. Sasniedzamais pētījuma
rezultāts – priekšlikumu izstrāde par
pedagogu darba tiesību aizstāvības
pilnveidošanu iestādes, pašvaldības
un valsts līmenī.
Pētījuma norise tika strukturēta
šādi: sagatavošanās, informācijas ie
guve un apstrāde, pētījuma pārskata
sagatavošana, publikācijas sagatavo
šana, pētījuma rezultātu prezentācija
LIZDA ikgadējā konferencē, paneļ
diskusijas organizēšana par pētījuma
rezultātiem.
Pētījuma izlase ir reprezentatīva,
un aptaujā piedalījās 2055 pedagogi
no visas Latvijas, no tiem 898 jeb 44%
dzīvo republikas nozīmes pilsētās,
savukārt 1157 jeb 56% – novados,
tajā skaitā mazpilsētās. Izlasē tika
iekļauti dažāda vecuma, dzimuma un
reģionālās piederības pedagogi, kuri

ieņem dažādus amatus savās izglītī
bas iestādēs un sasnieguši atšķirīgu
pieredzi pedagoģijas darbā.
Jāsecina, ka pētījuma rezultāti ir
pretrunīgi, jo pētījuma kvantitatīvajā
daļā pedagogi ļoti augstu vērtē savas
zināšanas dažādos tiesību aspektos,
tomēr pētījuma kvalitatīvā infor
mācija ļauj izdarīt pieņēmumu, ka
pedagogiem būtu nepieciešams radīt
iespēju savas zināšanas tiesību jomā
papildināt.
NOZĪMĪGĀKIE PĒTĪJUMA
SECINĀJUMI
Pedagogi kā vienu no konflikta
situāciju risināšanu negatīvi ietek
mējošajiem faktoriem apstiprina
plašsaziņas līdzekļu pārāk lielo
interesi par konfliktiem izglītības
iestādēs, tāpēc par to nevēlas runāt
publiskajā telpā.
Absolūtais vairākums pedagogu
apliecina, ka par problēmām baidās
runāt publiski, jo pastāv risks nega-

•
•

tīvi ietekmēt skolas reputāciju un
netikt saprastiem un atbalstītiem.
Izglītojamo visatļautība, līdzīgi
kā 2016. gada LIZDA aptaujā, bieži
noved pie konflikta situācijām
attiecībās ar pedagogiem.
Stress un pedagogu profesionālā izdegšana joprojām ir būtisks
konfliktu rašanās riska faktors.
Pētījums apstiprina arī
arodbiedrības lomu darba tiesību
aizstāvībā, jo 2/3 pedagogu atzīst:
viņam vai kolēģiem ir bijusi pieredze,
ka arodbiedrība ir palīdzējusi nodro
šināt darba tiesību aizstāvību.
Arī konferences laikā eksperti un
pedagogi aktualizēja arodbiedrības
būtisko nozīmi pedagogu tiesību
aizstāvībā, tāpēc LIZDA priekšlikumi pētījuma kontekstā pārskatāmā
nākotnē ir:
jāizstrādā precīzs pedagogu
tiesību īstenošanas ceļvedis, kurā
būtu definētas arī tiesību «robežas»;
jāveic turpmāka padziļināta

•
•
•

•
•

AKTUĀLI

konfliktu risināšanas izpēte tādos
aspektos kā izglītojamo visatļautība,
kā arī stress un pedagogu profesionā
lā izdegšana, lai identificētu problē
mas un to risinājumus;
jārosina, lai Labklājības mi
nistrija sadarbībā ar IZM un citām
iesaistītajām institūcijām identificētu neatbilstības pedagogu darba
tiesību kontekstā un to novēršanas
risinājumus saistībā ar Eiropas
Sociālās hartas ratificētajiem
pantiem, kā arī sniegt ziņojumus par
to Nacionālās trīspusējās sadarbības
padomes apakšpadomē.
LIZDA 2017. gada pedagogu kon
ferencē paneļdiskusijā eksperti un
pedagogi diskutēja par to, kā pilnveidot pedagogu darba tiesību aizstāvību izglītības iestādes, pašvaldības
un valsts līmenī. Pētījumā tiesību
aizstāvība tiek pētīta caur darba
devēja–pedagoga, vecāka–pedagoga un skolēna–pedagoga attiecību
prizmu. Pētījumā iegūtie pedagogu
nozīmīgākie priekšlikumi diskusijas
rezultātā tiek strukturēti piecās prio
ritārajās rīcībās (skatīt tabulu).

•

Dr. oec. Anda Grīnfelde,
eksperte sociāli ekonomiskajos
jautājumos
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Pedagogu prioritārie priekšlikumi savu tiesību aizstāvības
nodrošināšanai strukturējumā pēc nozīmīguma
Vieta
1.

2.

3.

4.

5.

Izglītības iestāde
Pedagogiem vairāk jāapvienojas arodbiedrībā, jo
stipras arodbiedrības var
panākt pedagogu tiesību
ievērošanu izglītības iestādē
Organizēt pedagogiem
mācības par to, kā viņi var
aizstāvēt savas tiesības,
kur vērsties pārkāpumu
gadījumos
Nodrošināt pedagogiem
iespēju saņemt pedagoga
darba specifiku pārzinoša
jurista konsultāciju

Pašvaldība
Valsts
Pievērst lielāku sabiedrī- MK noteikumos paredzēt,
bas uzmanību pedagogu ka pedagogu tarifikācijas
tiesību aizstāvībai
obligāti jāsaskaņo ar arodbiedrību un pedagogu slodzes un alga būtu kolektīvam atklāti redzama
Nodrošināt
pedagogu Kontrolējošajām iestādēm
darba samaksas grafika jābūt atvērtākām: ne tikai
apstiprināšanu un konsek- sodīt, bet vairāk palīdzēt
ventu īstenošanu
un konsultēt
Savlaicīgi iepazīstināt pedagogus ar iekšējiem un
ārējiem normatīvajiem aktiem un grozījumiem tajos

Pedagogu aizstāvībai ir
jāveido kāds instruments,
un jāsoda vecāki un skolēni par nepatiesu pedagogu
apvainošanu
Izvērtēt katru konfliktsi- Mērķdotāciju un darba Kontrolēt, lai plašsaziņas
tuāciju no visām pusēm, slodzes sadales principus līdzekļos diskusijas un
vajadzības gadījumā vei- publiskot pašvaldības mā- informācija tiktu sniegta
dojot neatkarīgu speciālis- jaslapā
tikai par pārbaudītiem
tu komisiju
faktiem, neaizskarot pedagogu cieņu
Nepārslogot pedagogus Nodrošināt vienlīdzīgu Pārtraukt nomelnot izglīun ievērot viņu tiesības uz attieksmi pret visu skolu tības sistēmu, pedagogu
brīvo laiku, privāto dzīvi
pedagogiem (īpaši lielajās kompetenci un skolēnu
pilsētās, kur skolu ir daudz) zināšanu līmeni
Ar pētījuma rezultātiem detalizētāk var iepazīties www.lizda.lv.
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PERSONĪBA AR LATGALIEŠU SĪKSTUMU UN
NERIMSTOŠU NEPIECIEŠAMĪBU IZZINĀT UN IZPRAST
Inga Ermansone dzimusi un augusi Latgalē un par savas bērnības un jaunības
zemi sauc Jersiku un Līvānus. Darba gaitas aizvedušas uz Sēliju. To īpaši izjūt, kad
nevar izlemt, kurai darba grupai Jēkabpili pieskaitīt, un izšķiršanās ir starp Zemgali
un Latgali. Robežsituācija. Tā raksturo arī Ingas profesiju: gan pedagoģijā, gan
arodbiedrības darbā ir jātiek galā ar robežu jautājumu, reizēm tās nojaucot, citreiz
būvējot no jauna vai meklējot pazudušos robežstabus. Inga par latviešu valodas un
literatūras skolotāju Jēkabpils Valsts ģimnāzijā strādā no 1986. gada. Brīvajā laikā
viņai patīk lasīt, pētīt, apmeklēt teātri, kā arī ceļot un rušināties dārzā.
KĀ TU NONĀCI LĪDZ AKTĪVAM DARBAM ARODBIEDRĪBĀ?
Jau kopš skolas laikiem esmu bijusi
sabiedriski aktīva, man ir viegli ģenerēt
jaunas idejas, ierosinājumus, neprotu
klusēt, iestājos par taisnību – varbūt
tāpēc 2005. gadā tiku ievēlēta par
ģimnāzijas arodkomitejas priekšsēdē
tāju, pildīju šos pienākumus 4 gadus,
līdz 2009. gadā tiku ievēlēta par LIZDA
Jēkabpils starpnovadu arodorganizāci
jas priekšsēdētāju. Manu kandidatūru
izvirzīja Skaidrīte Vilciņa, un tikai viņai
zināms, kāpēc mani izvēlējās. Viņa
mani drošināja, sakot, ka tas tikai līdz
kārtējai konferencei, kurai jānotiek
pavasarī... Un tas pavasaris vēl nav
pienācis.
Man raksturīga atbildība par uzti
cētiem pienākumiem, ieinteresētība,
radoša pieeja dažādu jautājumu risi
nāšanā, kā arī vēlme mācīties, izman
tot jaunās atziņas, pārbaudīt teoriju
praktiskā darbā. Tā kā arodbiedrības
darbā bija daudz nezināmā, sākotnēji
bija vēlme aizrakties līdz būtībai, tāpēc
diezgan entuziastiski ķēros pie darā
mā, ko, iespējams, novērtēja mani ko
lēģi – pirmorganizāciju priekšsēdētāji
– un ievēlēja nākamajam periodam.
Joprojām daudz mācos, un neskaidro
jautājumu loks diemžēl nemazinās, jo
LIZDA darbs kļūst arvien daudzpusī
gāks, arī profesionālāks, ja šo jēdzienu
var attiecināt uz arodbiedrības darbu.
KĀDS IR TAVS IKDIENAS
DARBS DALĪBORGANIZĀCIJĀ?
Kad saraksta, kas jādara dalīborga
nizācijas priekšsēdētājam, ir skaidrs,

ka vienai to nepaveikt – galvenais ir
noteikt prioritātes un sadarboties.
Man ir laba grāmatvede un 33
priekšsēdētāji – mana darba komanda.
Tad ir sadarbība ar pašvaldību izglītības
speciālistiem, izglītības iestāžu vadītā
jiem. Novērtēju LIZDA biroja darbinie
ku atbalstu.
Ar skolas vadību man ir vienošanās
par brīvu trešdienu, ko varu veltīt tikai
arodbiedrības darbam. Pārējais laiks ir
plānojams, izmantojot gan agras rīta
stundas, gan pēcpusdienas, gan arī, ko
tur slēpt, naktis.

VAI, TAVUPRĀT, PEDAGOGA
TIESĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
TIEK PIETIEKAMI IEVĒROTAS?
Ir ļoti dažādi. Bet ar pedagogiem ir tā:
viņi reti atzīsies, ka kaut ko nezina, – tā
vietā sameklēs un izlasīs. Pieļauju, ka
LIZDA pētījumā zināma aptaujāto daļa
pieder minētajai grupai, tāpēc rezultāti
bija pārsteidzoši labi, lai gan pieredzes
stāsti atklāj citu ainu.
Ar tiesību zināšanu nekas nemainī

sies – vajag, lai pedagogiem būtu nepie
ciešamās prasmes pastāvēt par savām
tiesībām, un te varētu būt problēmas, jo
skolu vadītāju varas dēļ pedagogs skolā
jūtas nedroši. Pat darba samaksa vienā
izglītības iestādē atšķiras, pastāv iespēja
iedot vai neiedot stundas, kā arī noteikt
vērtēšanas kritērijus, kuri diskriminē
kādu no skolotājiem.
Pirmorganizāciju priekšsēdētājiem
aktīvāk jācīnās par savu biedru interešu
pārstāvēšanu, savukārt LIZDA jāno
drošina normatīvā bāze, kā arī aizstāvī
ba, ja gadījumā arodbiedrības darba dēļ
viņi saskaras ar problēmām.
KĀ TU IKDIENĀ SPĒJ SAGLABĀT SAVU POZITĪVISMU?
Es nemaz neuzskatu sevi par pozitī
visma etalonu, man ir dažādi brīži, lai
gan cenšos tos skābos mirkļus neafi
šēt. Daudz nosaka raksturs, ieradumi.
Cenšos nežēloties, nečīkstēt, bet mek
lēju izeju. Bieži jautāju: ko varam darīt,
lai situāciju mainītu? Ja ir skaidrs da
rāmais, tad nav vērts pīkstēt – jāiet un
jārīkojas. Man žēl laika, ko izšķiežam
neauglīgā čīkstēšanā. Sastopoties ar
biedru problēmām, uzklausot dažā
das sūdzības, esmu pārliecinājusies, ka
tās bieži ir risināmas problēmas, tikai
pietrūkst iesaistīto pušu savstarpējās
komunikācijas, reizēm arī pašapziņas
un stingra mugurkaula.
Brīžos, kad notiek saspringta saruna,
manī iestājas miers, jūtos brīvi, jo mans
nolūks ir izteikt viedokli, noskaidrot
patiesību, informēt, nevis bezjēdzīgi
strīdēties. Nekad necenšos aizvainot
sarunu biedru, jo cieņa pret oponentu
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sarunās ir labs sabiedrotais.
Darbojoties LIZDA, esmu daudz mācījusies, pieredzēju
si, noskaidrojusi, arī ieguvusi. Tie, pirmkārt, ir cilvēki – es
nebūtu satikusi tik brīnišķīgus cilvēkus Latvijas novados,
nemaz nerunājot par saviem pirmorganizāciju priekšsēdētā
jiem, pašvaldību darbiniekiem, izglītības iestāžu vadītājiem,
otrkārt, motivācija neaprobežoties tikai ar sava priekšmeta
jomas pārzināšanu, bet iedziļināties izglītības sistēmas
aktualitātēs, būt informētai par notiekošo un plānotajām
pārmaiņām. Tā ir arī iespēja nepalikt malā, bet paust savu
un biedru viedokli, lai nav jānožēlo, ka varēji, bet neietekmēji.
Tāpēc aicinu nebaidīties no iesaistīšanās LIZDA aktivitātēs
– tās piedāvā izaugsmi daudzos aspektos un paver jaunas
iespējas karjerā.
KO DARI BRĪVAJĀ LAIKĀ?
Manas intereses ir ļoti filoloģiskas. Es varētu būt grāmatu
tārps, man patīk lasīt, pētīt, mīlu teātri, mūziku, bet man
patīk arī ceļot, labprāt rokos pa dārzu, mani saprot kaķis,
lielisks draugs bija labradors. Ūdens ir stihija, kas atdod vese
lību, – uzaugu ezera krastā, Daugavas tuvumā ar visām no tā
izrietošajām sekām: pelde visdažādākajās diennakts stundās,
laivu kaujas un glābšanās peldus ar visām drēbēm, straumes
spēks un atvaru vilinājums... Daba bija mans bērnības un
jaunības dienu draugs, līdz Rīga ievilka pilsētas ritmos.
KĀ TIKT GALĀ AR MILZĪGO INFORMĀCIJAS
APJOMU, KĀ TO PĒC IESPĒJAS ĒRTĀK NODOT
BIEDRIEM?
Esmu pieradusi strādāt ar informāciju. Mūsdienās to
palīdz veikt IT, internets. Neliels stress ir veselībai nekaitīgs,
pilnīgā mierā dzīvojot, cilvēks iesūno. Ja skatāmies ar smaidu
uz uztraukumu, kas pārņem pirms kāda atbildīga pasāku
ma, uzstāšanās, sarunu vadīšanas, tad saprotam, ka stress
mazināsies tikai ar pieredzes iegūšanu, jo uztraucamies par
to, ko nezinām.
Darba kļūst tikai vairāk, tāpēc mēģinu sagrupēt pēc
svarīguma, izpildes termiņa un citiem principiem, definējot
steidzami darāmo un plānojot vēlāk paveicamo. Reizēm
izmantoju Skārletas stratēģiju – katru vakaru domāju par to,
kas noteikti jāizdara rīt.
Pirmorganizācijas priekšsēdētājam ir milzīga nozīme
arodbiedrībā, no viņa līderības prasmēm, autoritātes, spējas
sadarboties ar iestādes vadību ir atkarīgs arodbiedrības pres
tižs izglītības iestādē. Es lepojos ar savu komandu un baidos
no brīža, kad notiek priekšsēdētāju maiņa – jaunajam jāpār
ņem pieredze un jāatrod savs ceļš pie biedriem. Ne vienmēr
tas notiek bez problēmām.
KĀ ARODBIEDRĪBAI
PIESAISTĪT JAUNUS BIEDRUS?
Par izglītībā strādājošajiem domāju kā par sevi, jo esmu
viena no viņiem. Man šķiet, ka arodbiedrībai pievienojas

pārliecības, tiesiskās aizsardzības, solidaritātes dēļ. LIZDA
rūpējas par saviem biedriem daudzveidīgi, kā primāros to
mēr izvirzot arodbiedrības pamatuzdevumus. Un izglītības
sistēmā strādājošie novērtē arodbiedrības darbu, atbalstot
to ar savu dalību organizācijā. Tā ir mana pārliecība, tāpēc
novērtēju katru biedru, kurš saprot LIZDA nepieciešamību.
KĀDA IR NĀKOTNES ARODBIEDRĪBAS LOMA?
Arodbiedrība ir kopdarbs, un kopā jādarbojas biedriem
un viņu izvēlētiem pārstāvjiem. Ikdienā tomēr nākas dzirdēt
šķīrumu starp biedriem un arodbiedrību. Acīmredzot arod
biedrības biedri neizjūt piesaisti un arī atbildību par arod
biedrības darba rezultātiem, aizmirstot, ka arodbiedrības
veiksmīga darba pamatā ir biedrs, viņa intereses, vajadzības
un tās nav iespējams noskaidrot, ja biedrs nenāk un nesaka.
Atgriezeniskās saites trūkums, biedru pasivitāte brīžos, kad
jāpiedalās, jāatbalsta, – tās būtu problēmas, kas jānovērš.
Šobrīd Latvijā arodbiedrības nozīme tiek apzināti vājināta,
sava loma tajā ir valdībai, ministrijai, bet īpaši pret arodbied
rību ir Darba devēju konfederācija. Un varat minēt, kāpēc.
Viņi zina, ko arodbiedrība spēj. Žēl, ka to ne vienmēr apzinās
arodbiedrības biedri. Nākotnē tā būs nopietns spēks darbi
nieku interešu pārstāvībai.
KO NOVĒLI KOLĒĢIEM JAUNAJĀ GADĀ?
Lai, izvērtējot 2017. gadu, izrādās, ka sapņi piepildīti, bet,
domājot par 2018. gada sapņiem, – radošs gars, entuziasms,
veiksme, drošs prāts un apņēmība ir sabiedrotie. Vēlu gūt pa
nākumus, jo panākumi vairo pārliecību par saviem spēkiem
un ticību sev. Un tā nepieciešama grūtību pārvarēšanai un
mērķa sasniegšanai. Lai izdodas saprasties visiem izglītības
nozarē strādājošajiem un par izglītību atbildīgajiem!
Intervijas pilnu tekstu var lasīt www.lizda.lv.
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2017. gada 23. novembrī LIZDA jau piekto reizi svinīgi piešķīra statusu
«Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2017» un pasniedza
apliecinājuma plāksnes 9 izglītības iestādēm. Konkursa žūrijā kopā ar
arodbiedrības pārstāvjiem tika deleģēts IZM pārstāvis un pirmo reizi
arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvis.
Izglītības iestāžu vadītāji – darba
devēji – konkursam pieteica 21
izglītības iestādi. Konkursa noli
kuma kritērijiem atbilstošas bija 16
izglītības iestādes.
LIZDA konkursa mērķis ir veidot darba devēju lielāku izpratni
par cienīgiem darba apstākļiem
pedagogiem un veicināt darba
vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi
nodrošinātu pedagogu profesionā
lo darbību un apmierinātu sabied
rības vajadzības pēc kvalitatīvas
izglītības. Par pedagogam draudzī
gu var uzskatīt izglītības iestādi,
kurā izveidota droša un sakārtota
sociālā vide – savstarpējās attiecī
bas, saskarsme, atbalsts, sadarbība,
atalgojums –, kā arī fiziskā un
informatīvā vide.
Lai sasniegtu cienīgus darba
apstākļus, nepieciešams sociālais
dialogs, tādēļ LIZDA konkursā ai
cināja piedalīties tos darba devējus,
kuru izglītības iestādēs izveidotas
arodorganizācijas un kurās vismaz
70% darbinieku ir arodbiedrības

biedri, kas ir viens no sociālās sta
bilitātes nodrošinātājiem. Izglītī
bas iestādes vadības, pedagogu un
darbinieku savstarpējās attiecības,
kas balstās uz cieņu, uzticību un
godīgumu, ir pamats kvalitatīva
izglītības procesa nodrošināšanai.
Konkursa žūrija vērtēja galvenokārt izglītības iestādes darba
devēju, viņa rūpes par saviem darbiniekiem. Apmeklējot konkursam
pieteiktās iestādes, bija liels gan
darījums sastapt ļoti mērķtiecīgus,
radošus un dzīvesgudrus vadītājus.

pieredzes apmaiņas braucienos
un ekskursijās, kur gūst iedvesmu,
jaunas idejas un notiek kolektīva
saliedēšanās;
kolektīvi aktīvi apmeklē
teātra izrādes, koncertus un citus
kultūras pasākumus;
vairākās izglītības iestādēs
mācību gada sākumā darbinieki
izlozē, kurus svētkus kolektīvā
organizēs, – tas uztur kolektīva
tradīcijas, nosaka katra darbinieka
atbildību un iespēju īstenot rado
šas idejas.

Žūrijas saskatītie
labās prakses
piemēri

Izglītības iestāžu
vadītāju īpašie
PALDIES
saviem darbiniekiem:

Konkursam pieteiktajos
kolektīvos bija vairākas
kopīgas tradīcijas:

•

kolektīvi dodas kopīgos

•
•

•
•

direktores personīgi veidots
scenārijs katram darbiniekam 50
gadu jubilejā;
paldies netiek teikts māks
līgi – vadītājs veido katra dar
binieka raksturojumu ar viņa

LIZDA KONKURSS

•

labajām īpašībām;
katram darbiniekam tiek pa
sniegts īpašs Atzinības raksts, kurā
atzīmēts darbinieka personīgais
ieguldījums un vērtības, ko viņš
ienes kolektīvā.

•

Citas vadītāju
rūpes par
darbiniekiem:

vairāki pirmsskolu vadītāji
saskata savos darbiniekos poten
ciālu un uzrunā auklītes mācīties
par skolotājām. Pirmsskolu kolek
tīvos skolotājas arodorganizāciju
vadītājas izaugušas arī par izglītī
bas iestāžu vadītājām;
pirmsskolas vadītāja atbal
sta savu darbinieku individuālās
intereses – jauna mūzikas instru
menta apguvi, veicinot personības
izaugsmi;
vadītāji rūpējas par pozitīvu
emocionālo vidi – nodrošina, lai
skolotājs pats aicinātu uz savām
stundām administrāciju;
negaida, kamēr nobriedīs
konflikts, bet risina domstarpības

•
•
•

savlaicīgi, turklāt problemātiska
jās sarunās ar vecākiem skolotāja
atbalstam ir vadītājs un psihologs,
kurš ļoti labi pārzina normatīvos
aktus;
tiek domāts arī par to, lai at
brīvotu darbiniekus no «liekajiem
papīriem»;
vadītājs ir stresa noņēmējs
saviem darbiniekiem – ja jūt, ka
nepieciešams, sarīko vakaru ar
psihologu;
lai lēmumi tiktu pieņemti
demokrātiski, visus dokumentu
projektus izsūta e-klasē, lai katrs
skolotājs varētu izteikt savu vie
dokli un priekšlikumus;
direktore atzina, ka skolu
vada jau 30 gadu un visu varētu
izdarīt viena, bet ir vajadzīgs skats
no malas, tādēļ lēmumu pieņem
šanā vienmēr tiek iesaistīta arī
arodorganizācijas vadītāja;
pirmsskolas izglītības iestā
des vadītāja atzina, ka nesaskata
pretrunu tajā, ka kopā ar saviem
darbiniekiem ir LIZDA biedre,
jo viņa ir ieinteresēta darbinieku
labizjūtā;

•
•
•
•
•

•
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mazas lauku skolas direktors
5 gadu laikā panācis, ka skola ir
kvalitatīvi izremontēta un skolotāji
nodrošināti ar visiem nepiecieša
majiem mācību līdzekļiem. Diem
žēl skolā pedagogiem nevar nodro
šināt visu pienākumu apmaksu,
bet direktors plāno no skolas
īres ieņēmumiem vasarā novirzīt
pedagogu atalgojumam. Šajā skolā
katrs skolēns un pedagogs vismaz
reizi bijis ārzemēs skolas īstenoto
starptautisko projektu ietvaros, kā
arī saistībā ar dalību konkursos,
sporta un kultūras pasākumos
apceļojis Latviju;
kolektīvu labizjūtu veido 2
reizes nedēļā organizētā vingroša
na fizioterapeita vadībā (vingro 17
skolotāji);
kopīgi 11. janvārī svinēta
Starptautiskā paldies diena;
tiek izvirzīts labākais kolēģis,
kuram veido īpašu atslēgu pieka
riņu ar gravējumu «Gada darbi
nieks».
Irina Avdejeva,
LIZDA eksperte vispārējās
izglītības jautājumos

•
•
•
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UZSĀKTA DISKUSIJA PAR AUGSTSKOLU
UN KOLEDŽU MĀCĪBSPĒKU DARBA
SLODZES VEIDOŠANOS

Latvijas Bankas ekonomists 2017. gada 13. septembra rakstā «Latvijas augstākās
izglītības raksturojums», vērtējot dažādus augstākās izglītības aspektus, cita
starpā, atsaucoties uz Eiropas Komisijas datiem par profesoru algām, izsakās, ka
tā ir problēma.

J

a skolotāju algām, lai tās būtu konkurētspējīgas
un spētu ieinteresēt labākos speciālistus, ir jā
būt samērojamām (augstākām) ar vidējo darba
samaksu valstī, tad augstskolu
mācībspēku gadījumā konkurence ir globāla.
Tāpēc, ja mēs gribam, lai labākie Latvijas mācībspēki
paliktu Latvijā, un papildus piesaistīt arī kvalificētus
mācībspēkus no ārvalstīm, tad atalgojumam, pie
mēram, augstskolu profesoriem būtu jābūt vismaz
divreiz augstākam nekā pašreiz.
Tajā pašā laikā faktiski var un mēdz būt tā, ka
mācībspēka augstākās izglītības institūcijās atalgo
jums pat ne tuvu nav Latvijas Bankas ekonomista
rakstā identificētajam apjomam (nedaudz virs 1500
eiro bruto), kas, viņaprāt, jādubulto. Mācībspēkam
par studiju kursu docēšanu mēnesī var sanākt vien
desmiti vai daži simti eiro (bruto), ja slodzes aprēķi
nā tiek izmantots tikai nodarbību skaits auditorijās
un samaksa aprēķināta, ņemot vērā Ministru kabi
neta (MK) noteikumos Nr.445 noteiktās zemākās
likmes. Taču saskaņā ar šiem MK noteikumiem
mācībspēkam augstākās izglītības institūcijās (AII)

darba samaksas kārtību nosaka attiecīgi augstskolas
senāts vai koledžas padome, tāpēc nevar apgalvot, ka
normatīvi netiek ievēroti. Tajā pašā laikā pēc būtī
bas ir skaidrs, ka mācībspēkam nodarbībām ir arī
jāgatavojas – jāatjaunina saturs un metodes, jāvērtē
studējošo sasniegumi (patstāvīgie un grupu darbi,
pārbaudes darbi u.c.), jākonsultē studējošie ārpus
nodarbību laika, jāizstrādā mācību līdzekļi un jāveic
citi ar docēšanu vairāk vai mazāk saistīti pienākumi.
Ņemot vērā, ka praksē sastopamies ar AII atšķirī
gu interpretāciju par to, kā veidojas mācībspēka AII
darba slodze, LIZDA 2017. gada 10. novembrī rīkoja
līdz šim lielāko diskusiju ar iesaistītajām pusēm
«Augstskolas docētāju darba slodzes veidošanās:
problēmas un to risinājumi». Diskusijā piedalījās
pārstāvji no IZM, Labklājības ministrijas, Kultūras
ministrijas, Izglītības un kvalitātes valsts dienesta,
Valsts darba inspekcijas, Rektoru padomes (RP), kā
arī augstskolu un koledžu pārstāvji. Diskusijas mēr
ķis bija izzināt AII īstenoto praksi un iesaistīto pušu
viedokli par vienotu mācībspēka darba pienākumu
konceptualizēšanu. Diskusijā ar prezentācijām tika
aicināti uzstāties:
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Augstākās pakāpes akadēmiskā personāla (profesoru)
vidējais bruto mēneša atalgojums, EUR, PPP
(Eiropas Komisija citēta Bitāns (2017))

✔ IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāci

ju departamenta vecākā eksperte Dace Jansone par
esošo normatīvo regulējumu un Pasaules Bankas
rekomendācijām;
✔ Vidzemes Augstskolas (ViA) rektors Gatis Krū
miņš un prorektore Iveta Putniņa par mācībspēku
darba samaksas kārtību ViA;
✔ Studiju akreditācijas un studiju programmu
licencēšanas komisijas priekšsēdētāja Tatjana Volkova
par to, ko ietver mācībspēka darbs Eiropas augstākās
izglītības telpā.
Pēc prezentācijām notika paneļdiskusija, kurā
piedalījās RP priekšsēdētājs Arvīds Barševskis, IZM
vecākā eksperte D.Jansone, Latvijas Studentu apvie
nības prezidente Maira Belova un Latvijas Lauksaim
niecības universitātes asociētais profesors Kaspars
Kovaļenko.
Kopumā diskusijas laikā apstiprinājās tas, ka šobrīd AII ir atšķirīga interpretācija par to, kā veidojas
AII mācībspēku darba slodze, un tika akcentēta
nepieciešamība arī turpmāk veikt labās prakses
popularizēšanu. Papildus tam, ka šobrīd normatīvais
regulējums pieļauj atšķirīgas darba samaksas kārtības
interpretācijas, kā viens no būtiskiem ietekmējošiem
aspektiem tiek minēts kopumā nepietiekamais valsts
finansējums augstākajai izglītībai. Diskusijas dalībnieki
norādīja uz arodbiedrības līdzdalības nepieciešamību,
lai atrisinātu darba slodzes veidošanās jautājumu, tāpēc,
ņemot vērā, ka ne vienmēr risinājumi, kuri izteikti kā
rekomendējoši, tiek arī ieviesti, LIZDA ir vērsusies pie

IZM ar lūgumu rast risinājumu, kas būtu pieņemams
iesaistītajām pusēm – paredzēt grozījumus normatīva
jos aktos, lai augstskolu apmaksātajā darba slodzē mā
cībspēkiem tiktu iekļauti visi pienākumi, tajā pašā laikā
nemazinot AII autonomiju pašām noteikt šo kārtību.

KONKURSS STUDENTIEM
«ATSPĒRIENS»

LIZDA aicina studentus konkursā «Atspēriens»
pieteikt savus darbus. Konkursā «Atspēriens»
piedalīties aicināti akreditētu augstākās izglītības
iestāžu studenti un absolventi, kuri izstrādājuši sa
vus noslēguma darbus studijām 1. līmeņa augstākās
izglītības (koledžas studiju), bakalaura, maģistra vai
doktora darbus par konkrētiem tematiem izglītības
sistēmas pilnveidei. Konkursam drīkst iesniegt arī
iepriekšējā gadā izstrādātus noslēguma darbus (kva
lifikācijas, bakalaura, maģistra vai doktora darbus).
Labākā darba autors saņems naudas balvu – 350
EUR par bakalaura darbu, 450 EUR par maģistra
darbu, 550 EUR par doktora darbu.
LIZDA konkursa «Atspēriens» mērķis ir veicināt
Latvijas valsts augstskolu studentu līdzdalību iz
glītības sistēmas pilnveidē, arodbiedrības darbības
popularizēšanā un tās darba kvalitātes uzlabošanā.
Konkursā piešķir vienu balvu par pilnībā pabeigtu
studiju noslēguma darbu (kvalifikācijas/bakalaura/
maģistra/doktora darbu). Balvu piešķir, izvērtējot
iesniegtā darba kvalitāti un darba tēmas atbilstību
noteiktajai tematikai.
Lai pieteiktos balvai, studentam līdz
2018. gada 1. augustam (ieskaitot) elektroniski
jāaizpilda anketa mājaslapā www.lizda.lv.
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ARODBIEDRĪBU LOMA AUGSTĀKĀS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN SABIEDRĪBĀ
KOPUMĀ: VAI TO APZINĀMIES?
Izpratne par arodbiedrību lomu Latvijā ir visai neviennozīmīga, pat nievājoša. Varētu teikt,
ka tās ļoti bieži trūkst. Iespējams, mūsu kopīgās pagātnes dēļ, iespējams, mūsu šodienas
problēmu dēļ, kuru risināšanu nereti attiecinām uz citiem. Iespējams, ka vienkārši neticam
kopīgas rīcības jēgai un spēkam, bet varbūt vienkārši esam pārāk kūtri. Daudzviet Eiropā
tomēr ir citādi. Par šiem jautājumiem ar «LIZDA Vēstnesi» pārdomās dalījās migrācijas
pētniece Dr.geogr. Aija Lulle, kura šobrīd vienlaikus strādā gan Latvijas Universitātē, gan
Saseksas Universitātē Lielbritānijā. Aijai ir akadēmiskā un pētnieciskā darba pieredze
vairākās Eiropas valstīs un augstskolās, tostarp Somijā. Savā darba dzīvē ārzemēs viņa ir
ļoti izjutusi arodbiedrību nozīmi un ietekmi gan plašākā sociāli politiskā kontekstā, gan savā
darbavietā augstskolā.
Aija atzīst, ka, aizvien vairāk iedziļinoties politiskajā iz
pratnē un idejiskajā redzējumā, kāda loma arodbiedrībām ir
bijusi vēsturiski un kāda tā ir mūsdienās, arodbiedrību tēma
viņai kļuvusi simpātiska. Redzot Latvijas attīstības situāciju
un ļoti strauji notikušo noslāņošanos, pētniece novērojusi, ka
darba tiesību aizsardzība un izpratne par to ir ļoti vajadzīga
daudziem cilvēkiem. Viņa uzsver, ka intelektuāļiem un pēt
niekiem publiskajā telpā atklāti jārunā par šo tēmu. Diemžēl
Latvijas sabiedriskajā telpā žurnā
listi un citi, kuriem ir vara ietekmēt
sabiedrisko domu, arodbiedrības
būtībā ļoti maz ņēmuši vērā. Nie
vājoši izteikumi par arodbiedrībām
dzirdēti no ļoti cienījamiem cilvē
kiem, žurnālistiem, pētniekiem un
politiķiem. Aija vērtē: «Man šķita
dīvaini, ka var tik nievājoši izteikties
par to, uz ko būtībā balstās attīstītās
Eiropas izpratne par taisnīgumu un cilvēcīgumu.» Sociālā
dialoga trūkumu Aija raksturo kā politisko tuvredzību, kas
īpaši raksturīga pārmaiņu laikos. Viņa saka: «Varas gaiteņos
nokļuvušie bieži neapzinās savu tuvredzību.»
Ja sociālos partnerus vai arodbiedrības aicina tikai ķeksīša
pēc, tad tiek devalvēta iesaistes jēga. Viņa uzskata, ka tiem
cilvēkiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs (īpaši sociālajās zi
nātnēs) un kuriem ir pieredze ar arodbiedrībām, būtu jākļūst
sociāli aktīvākiem un publiskajā telpā jāpauž savs viedoklis.
Lielbritānijā un arī ASV sociālās zinātnes ir ļoti vērstas uz
sociālo taisnīgumu; morālās filozofijas idejas ir pamatu pa
matā. Ir skaļāk jārunā par tām attieksmēm un vērtībām, kas
noved pie noteikta rezultāta, un tās ir vērtības, kas vērstas uz
kopēju labumu un ilgtspēju. Ja sabiedrībā dominē vērtības,
kas vērstas tikai uz individuālu labumu, tad ir paredzama sa
drumstalotība, un tā arī ir ļoti liela tuvredzība, ka mēs domā

jam tikai par tuvāko brīdi. «Pēdējos gados es ļoti aktīvi pētu
jauniešus Eiropas valstīs, īpaši tos, kuri dzīvo Lielbritānijā
(arī no Latvijas, Īrijas un citām valstīm). Lielbritānija ir ļoti
neoliberāla valsts daudzās jomās. Tomēr var skaidri redzēt,
ka mūsu jaunieši, kuri nonāk jau tādās sakārtotās darba attie
cībās, īpaši transporta vai celtniecības sektorā vidēja vadītāja
līmenī, ārkārtīgi novērtē arodbiedrības lomu un atbalstu.
Īpaši puiši transporta sektorā norāda, ka būtu grūti atkal
atgriezties darba attiecībās Latvijā,
kur nav šī arodbiedrību pamata.»
Svarīgi apzināties, ka dalība arod
biedrībā ilgtermiņā dod labumu ne
tikai katra personīgajai attīstībai,
nākotnei un vecumdienām, bet arī
valsts attīstībai. Aija uzskata: «Arod
biedrību spēja uzlabot darbinieku
dzīvi ir mūsu visu atbildība. Bet ir
jāveido daudz stingrāka struktūra,
un arī likumos jācenšas nepārtraukti nostiprināt arodbiedrī
bu lomu.»
Daudziem Aijas paziņām un kolēģiem, kuri uzsākuši
darbu ziemeļvalstu vai Lielbritānijas augstskolās, jau darba
intervijā ticis jautāts un pat piedāvāts iesaistīties arodbied
rībās: «Kolēģe Zviedrijā pieteicās uz pēcdoktorantūras
pozīciju, un darba devējs jau intervijā iedeva trīs arodbiedrību
kontaktus.» Skaidrs, ka ziemeļvalstīs arodbiedrību tradīcija ir
ļoti stipra. Tam ir nozīme īpaši akadēmiskajā vidē, kur darba
līgumi mēdz būt īslaicīgi, bieži ģimene atrodas vienā valstī,
bet darbs – citā, un pētniekiem jāstrādā ļoti garas stundas,
savukārt rezultāts brīžiem nav zināms, jo vienlaikus jāpiesa
kās daudziem projektiem, bet konkursā projektu var arī ne
iegūt. Nav lielāka atbalsta šādā situācijā par arodbiedrībām,
kas dod stabilitāti, īpaši jaunajiem darbiniekiem. Piemēram,
Somijā viss tiek risināts automātiski, jo arodbiedrībām ir
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ļoti cieša sadarbība ar valdību un universitāšu vadībām.
Līgumos automātiski tiek iekļautas tās priekšrocības, ko
sniedz arodbiedrības attiecībā uz darba laiku, brīvdienām un
iespēju strādāt no mājām, jo svarīgi ir ņemt vērā arī ģimenes
un aprūpes pienākumus. Somijā, jau pretendējot uz kādu
amatu augstskolā, ir zināms, ar kādu algu var rēķināties, jo tā
ir noteikta augstskolām kopā ar arodbiedrībām un valdību.
Latvijā, darot vienu un to pašu darbu, iespējams saņemt ļoti
atšķirīgu atalgojumu.
Lielbritānijā daudz kas ir saistīts ar sociālo funkciju, arī
sociālās zinātnes šajā valstī ir vairāk kreisi jeb sabiedriski ak
tīvi orientētas. Sociālais skatījums netiek atdalīts no politiskā
skatījuma. Tas, ka cilvēkam ir iespēja izmantot tā saucamās
izdegšanas brīvdienas, stresa brīvdienas vai līdzjūtības brīv
dienas, nav tikai arodbiedrību panākums – tas tiek uzskatīts
arī kā politisks panākums labākas dzīves veidošanai visiem.
Sociālā aktivitāte augstskolās tiek atbalstīta un īpaši veicināta
pilnīgi visās jomās.
A.Lulle akcentē, ka sociālo
zinātņu pētniekiem jārada
ne tikai akadēmiski rezultāti,
bet jābūt arī sociāli aktīviem
un jāparāda, kā viņi spēj
ietekmēt to cilvēku dzīves,
kurus pēta. Arodbiedrības
Lielbritānijā ir vitāli svarīgas,
un nav iespējams, ka ar tām
nerēķinātos. «Tāda doma
nevienam nenāk prātā.
Drīzāk domā, kā vēl labāk ar
arodbiedrībām varētu sadarboties, kā vēl vairāk dot tām sa
vus pētījumus, lai arodbiedrības spētu tos iztulkot cilvēkiem
nepieciešamajās politikās un praksēs. UNISON ir lielākā
arodbiedrība Lielbritānijā, ar ko mēs sadarbojamies. Jebkādos
štatu samazināšanas, atlaišanas no darba, pētījumu finan
sējuma samazināšanas gadījumos vienmēr tiek piesaistīts
UNISON. Plaša mēroga akcijas rīko ne tikai nozares līmenī,
bet arī tiek piesaistīta prese, sarunās ar vadību vienmēr klāt
ir arodbiedrība.» Šobrīd visi ES pētniecības projekti, arī
HORIZON un citi iekšējie Lielbritānijas projekti ekonomikā
un sociālajā jomā, kuru galvenais finansētājs ir Economic
and Social Research Council, būtu grūti iedomājami bez
sadarbības ar arodbiedrībām, īpaši, ja tie aptver darba dzīves
pētījumus. Ietekmes iegūšanai vienmēr ir nepieciešama
ikdienas sadarbība ar arodbiedrībām nevis tikai ķeksīša pēc,
bet to pārstāvim jābūt projektā kā apmaksātam darbiniekam
vai kādā citādā veidā jābūt ļoti praktiskai un mērķtiecīgai
sadarbībai, lai pētījumu jaunākie atzinumi tālāk tiktu ieviesti
darba dzīves uzlabošanai. «Es ļoti ceru, ka mēs Latvijā arī
iesim šo ceļu, jo tiem, kuri ir pastrādājuši valstīs, kur arod
biedrības ciena, nav tādu dīvainu un nievājošo izteikumu
par arodbiedrībām, kādi Latvijā ir bijuši,» viņa nosaka. Lai
strādātu Lielbritānijas labākajās augstskolās, par amatiem

nereti cīnās visas pasaules spožākie prāti, un izrādās, ka tiem
kandidātiem, kuriem ir iestrādes darbā ar arodbiedrībām un
kuri spēj savus pētījumus tālāk nodot arodbiedrību vajadzī
bām, noteikti būs priekšrocības.
Ar kādiem jautājumiem arodbiedrībām būtu jānodar
bojas? Latvijā nereti dzirdam (arī no pašām arodorganizā
cijām): tas nav arodbiedrības jautājums, tur arodbiedrībai
nav jāiejaucas! Aija norāda, ka attīstītajās Eiropas valstīs
arodbiedrības interesē pilnīgi visi jautājumi, jo arodbiedrības
pārstāv sociālā taisnīguma filozofiju un morāli, tādēļ viss,
kas skar sociālo taisnīgumu, lai mazinātu nevienlīdzību pat
it kā netiešā veidā, nonāk arodbiedrību redzeslokā. Piemē
ram, nevienlīdzība izglītībā, izglītības saturs un pieejamība,
kas nākotnē atstāj ļoti reālas sekas uz bērna iespējām veidot
labāku dzīvi. Pateicoties darba koplīgumiem, darbiniekiem
tiek nodrošināts nozīmīgs atbalsts. Darba nespējas vai ilgsto
šas slimošanas gadījumā, tikai pateicoties arodbiedrībām,
ir iespējams saņemt ātrāku
un labāku pensiju vai labāku
mūža pabalstu, ko būtībā
neviena sociālās aizsardzības
sistēma nespēj īstenot. Somijā
darba nespējas pabalsts būtu
visiem vienāds, bet, pateico
ties savas nozares arodbied
rībai, ir iespējams saņemt
pienācīgu atlīdzību visa mūža
garumā. Arī Brexit, izrādās,
ir arodbiedrību jautājums.
Pagaidām ir liela neskaid
rība, tomēr tiek domāts, kas varētu notikt ar darbiniekiem
augstskolās pārmaiņu rezultātā. Pēc darbinieku iniciatīvas
atsevišķās universitātēs notiek sarunas par jurista algošanu,
kas varētu konsultēt darbiniekus. Piemēram, London School
of Economics, arī citas augstskolas sola apmaksāt pilsonī
bas iegūšanu saviem darbiniekiem, kas ir vairāk nekā 1000
mārciņu. Akadēmiskajā vidē ir jārunā ne tikai par to, cik liela
ir pētnieku mobilitātes priekšrocība, bet kāda ir priekšrocī
ba strādāt mājās vai dzimtenē, kas nav iespējams visiem, jo
dzīves iznāk «saskaldītas», ja bieži jāpārceļas. Aija nosmej:
«Būtībā dzīve iznāk kā diplomātam, bet tikai bez diplomā
tiskās aizsardzības. Globāla sadarbība akadēmiskajā vidē, bet
iesakņota dzīve mājās – tas būtu ideāls.»
Vienmēr seko nākamais jautājums – ko darīt? Vai mudināt
cilvēkus stāties arodbiedrībās? Aija atzīst, ka nav vienas atbil
des un nevar uzgrūst atbildību katram cilvēkam individuāli
un pārmest, kāpēc nestājas arodbiedrībā. «Ja mēs paliekam
tādā dialogā kā šobrīd Latvijā – nu, ko tad tu nestājies –, tad
nevar daudz panākt.» Viņa uzskata, ka jāveido struktūra
valstiskā līmenī, kas veicina stāšanos arodbiedrībās, un uz tas
pamata arī veidojas sabiedrības izpratne.
Līga Paula,
LIZDA augstākās izglītības un zinātnes komisijas eksperte

KĀ ATPŪSTIES
PĒC SMAGA UN
STRESAINA DARBA
Cienījamie pedagogi!
Stress ir visiem, nav iespējama dzīve bez stresa.
Jo stress ir organisma reakcija uz ārējiem kairinātājiem.
(H.Selje).
Nav iespējams dzīvot un strādāt, ja nav kaut kādu reakciju uz to, kas
notiek apkārt (citi cilvēki, smaržas vai smakas, trokšņi, pieskārieni, dzirdēta vai lasīta informācija, kritika vai uzslavas utt.).
Tikai jautājums – kā tu to uztver, cik tev tas ir svarīgi un nozīmīgi, kāds ir tavs veselības stāvoklis?

✔ Vai tev ir optimālais stress, akūtais stress vai jau hroniskais stress?
✔ Vai tu jau esi izdedzis (simptomi – regulāri nav spēka, regulāri nevar aizmigt, regulāri ir dusmu lēkmes,
regulāri reibst galva, regulāri ir ēšanas un komunikācijas problēmas jeb traucējumi pēdējo 2–6 mēnešu laikā)?

✔ Tev ir tikai nelieli simptomi vai jau ilgstoši?
✔ Varbūt tev neviena no simptomiem nav un viss ir vairāk vai mazāk kārtībā?

Ja jums nosauktie simptomi ir regulāri, bez ārsta apmeklējuma neiztikt, jo tad

jālieto zāles, jālūdz nozīmēt rehabilitācijas programmu, vajadzīgs miers un regulāra atpūta, jāizvairās no stresoriem, kas jūs visbiežāk izsit no līdzsvara, varbūt pat jāmaina darbs vai jāsamazina slodze.

Ja simptomi ir vadāmi (nav nekontrolētas afekta lēkmes vai veģetatīvās distonijas), tad

labākais atpūtas veids ir ievērot formulu 7:3, tas nozīmē: 70% no dienas/nedēļas laika esi aktīvs, bet
30% atpūties (nedari neko, piemēram, tikai guli, skaties dabas ainas, elpo, klausies dabas skaņas vai
mūziku, skaties labus raidījumus) vai apmeklē pozitīvus pasākumus, tiecies ar pozitīviem cilvēkiem,
nūjo, staigā vismaz 60 minūtes dienā, brauc ar velosipēdu, nodarbojies ar kādu vaļasprieku.

Psihologi ir izpētījuši,

ka viens no labākajiem veidiem, kā atpūsties, ir
uzlabot garastāvokli, un viens no variantiem ir
vaļasprieks. Pastāv sakarība starp vaļasprieku un
labizjūtu.

Vaļasprieki var būt dažādi –

aktīvie (fiziskas aktivitātes), pasīvie (nav aktivitāšu, ir
darbības, kas saistītas ar mierīgu pagulēšanu vai pasēdēšanu, piemēram, dabā), sociālie (tikšanās, svinības,
sarunas, kalpošana), mākslinieciskie.

Jāizvēlas darbība, kas konkrētajā brīdī pašam šķiet piemērota, kas vai nu ļauj būt pilnīgā mierā, ne ar vienu
nesarunāties, vai arī, gluži pretēji, doties kādā patīkamā aktivitātē.
Ir pierādīta sakarība starp vaļasprieku un stresa sekmīgu vadību.

Lai Jums izdodas!
Autore: Dr.psych.prof. Guna Svence

