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2019. gada 1. janvārī LIZDA uzskaitē ir
24 218 biedri
LIZDA biedru pārstāvniecība procentos:
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Pirmsskolas izglītības iestādes
Vispārējās izglītības iestādes
Profesionālās izglītības iestādes

28

Interešu un profesionālās
ievirzes izglītības iestādes
Augstākās izglītības iestādes

59

Zinātniskie institūti
Izglītības pārvaldes
un citas organizācijas

Top 10 traumu sadalījums 2018. gadā

LIZDA biedru Nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonda izlietojums
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Traumas
Apakšdelma lūzums
Plaši ādas bojājumi
Apakšstilba lūzums
Saišu plīsums
Ribas lūzums
Saišu sastiepums
Pēdas pamatnes kaula lūzums
Galvas sasitums
Augšdelma lūzums
Meniska bojājums

Izmaksātā summa, EUR
14 605,01
9064,32
7197,81
6689,77
5280,30
4251,74
4159,17
3837,42
3767,89
3650,75

LIZDA fonda izmaksātās
atlīdzības dinamika no
2014. līdz 2018. gadam,
EUR

2016.
gads

Kooperatīvā sabiedrība «Skolu krājaizdevu sabiedrība»
(Skolu KS) LIZDA biedriem pakalpojumus sniedz jau 20 gadu.

Tos izmanto vairāk nekā 900 LIZDA biedru
un organizāciju no visas Latvijas.

Sabiedrības biedri, t. sk. LIZDA organizācijas,
ir veikuši noguldījumus 53 000 eiro apmērā.
2018. gada laikā tika izsniegti
59 kredīti par 61 070 eiro.

89 660
2017.
gads

Skolu krājaizdevu sabiedrības
statistika 2018. gadā

Skolu KS pieņem biedru noguldījumus un izsniedz kredītus.

98 002
2015.
gads

87 871

91 469

96 324
2014.
gads

LIZDA biedru Nelaimes gadījumu materiālās
palīdzības fonds (LIZDA fonds) ir iespēja strādājošam arodbiedrības biedram gūt materiālo palīdzību līdz 2500 eiro, ja biedrs cietis
nelaimes gadījumā Latvijas teritorijā. LIZDA
fonda līdzekļus veido strādājošo arodbiedrības biedru iemaksātā biedra nauda.
2018. gadā saņemti 586 pieteikumi un
no LIZDA fonda izmaksāti 89 660 eiro,
kā arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis
402,50 eiro.

2018.
gads

Kredīti tiek ņemti veselības uzlabošanai un izglītībai
(šiem mērķiem Skolu KS piedāvā zemākus procentus),
dzīvesvietas labiekārtošanai, t. sk. arī remontam,
ceļojumiem, patēriņa vajadzībām u. c. mērķiem.
Informāciju par Skolu KS var atrast LIZDA mājaslapā www.lizda.lv,
sadaļā «Biedriem», «Biedru iespējas».
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LIZDA BIEDRU DROSME UN NEATLAIDĪBA
DOD UN DOS REZULTĀTUS!

2019. gads ir iesācies, veidojot sadarbību ar jauno Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) vadību un valdību.
Tiek turpinātas iepriekšējās valdības iesāktās reformas un rosinātas arī jaunas.
LIZDA, kā vienmēr, ir aktīva, sekojot
izglītības un zinātnes nozarē esošajiem
procesiem, kas skar biedru intereses.
LIZDA visām Latvijas Republikas
13. Saeimā pārstāvētajām frakcijām
ir nosūtījusi savus priekšlikumus par
būtiskāko nozares jautājumu risināšanu. LIZDA aicināja iekļaut tos jaunās
valdības deklarācijā un valdības rīcības
plānā, kā arī visus deputātus turpināt
sadarbību ar arodbiedrību, lai iestātos
par izglītības un zinātnes nozarē strādājošajiem būtisku jautājumu risināšanu un kvalitatīvu reformu īstenošanu.
Priecē, ka daudzi priekšlikumi ir ņemti
vērā, bet svarīgi, lai tie tiek īstenoti ar
atbilstošiem resursiem.
Biedriem svarīgie jautājumi aktualizēti ne tikai Latvijas mērogā, bet
arī Starptautiskajā izglītības līderu
samitā, kur OECD un Eiropas Komisijas pārstāvju klātbūtnē parakstīta
vienošanās par sadarbību ar IZM.
Būtiskākie sadarbības jautājumi ir atjaunotā pedagogu sagatavošanas modeļa un pedagogu profesionālās pilnveides īstenošana, kā arī jauno pedagogu
atbalsta mehānismi un arodbiedrības
iesaistīšana jaunu izglītības reformu
plānošanā. Vairāki no šiem sadarbības
jautājumiem jau aktualizēti iepriekš,
taču sociālais dialogs mūsu valstī vēl
ir būtiski pilnveidojams, tāpēc svarīgi
turpināt par to atgādināt kā Latvijā, tā
Eiropas Savienības līmenī.
Sociālā dialoga gaitā ar jauno IZM
vadību aktualizēti virkne jautājumu
gan par izglītības kvalitāti, gan profesionālo atbalstu nozarē strādājošajiem, gan finansējumu izglītībai
un zinātnei, gan jauno pedagogu
trūkumu, gan nevienlīdzības mazināšanu. Par lielu daļu reformu LIZDA
izteikusi atbalstu, uzsverot, ka katrā no
tām būtiski paredzēt atbilstošus pro-

fesionālā atbalsta mehānismus
pedagogiem un zinātniekiem.
Taču viens no galvenajiem jautājumiem, par ko radās domstarpības, bija pedagogu darba
samaksas paaugstināšanas grafika tālāka īstenošana. Jautājums
par Izglītības likuma, Ministru
kabineta (MK) lēmuma izpildes
nodrošināšanu ir daudzkārt pārrunāts
dažādos līmeņos – Saeimā, MK, divas
reizes ar izglītības un zinātnes ministri
Ilgu Šuplinsku LIZDA Padomes ārkārtas sēdēs, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē. Kopumā
LIZDA Padomes un Valdes pārstāvji
piedalījās vairāk nekā 20 dažādās tikšanās, notikusi ļoti intensīva sarakste ar
lēmējvaras un izpildvaras institūcijām
pirms lēmuma par piketu, taču bez rezultātiem. Tāpēc pateicamies visiem
biedriem, kuri piedalījās 20. martā pie Latvijas Republikas Saeimas
nama LIZDA organizētajā piketā,
kas pulcēja 2500 arodbiedrības biedru, lai pieprasītu politikas veidotājiem
pildīt spēkā esošos normatīvos aktus,
kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no
2019. gada 1. septembra. Piketa rezultātā mēs panācām, ka tiek atrasti 1,7
miljoni eiro pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 1.
septembra (kopā nepieciešami 9,4
miljoni eiro), kā arī tika apliecināta
LIZDA biedru drosme un neatlaidība, kas noteikti veicināja arī valdības
rīcības plānā norādīt, ka atalgojuma
paaugstinājums būs nevis no 2020.,
bet no 2019. gada. Jā, doti vairāki
mutiski solījumi un norādīti vairāki
finanšu avoti darba samaksas paaugstināšanai, tāpēc mums bija svarīgi uzstāt uz grozījumu veikšanu attiecīgajos
normatīvajos aktos. 16. aprīļa NTSP
lēmums paredz, ka valdības pārstāvjiem jāveic nepieciešamie grozījumi
normatīvajos aktos līdz 16. maijam. Ja
politiķi kādu apsvērumu dēļ nebūs pildījuši NTSP lēmumu, tas būtiski graus

sociālā dialoga lomu un uzticēšanos
tiesiski pieņemtiem lēmumiem Latvijā.
LIZDA Padome, balstoties uz biedru
doto mandātu, ir pieņēmusi drosmīgu lēmumu par beztermiņa izglītības
darbinieku streiku septembrī, ja netiks
veikti grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos līdz 16. maijam. Kāpēc tieši
līdz 16. maijam? Tas ir attieksmes jautājums. LIZDA biedriem tiek nemitīgi
uzdoti mājasdarbi, lai panāktu kaut
nelielu atalgojuma paaugstinājumu, ja
attiecīgie mājasdarbi tiek izpildīti. Tad
droši vien ir pienācis laiks, kad arī LIZDA var uzdot mājasdarbu – valdību
pārstāvošajām partijām līdz Eiropas
Parlamenta vēlēšanām 25. maijā izpildīt spēkā esošos normatīvos aktus,
pildīt priekšvēlēšanu solījumus, NTSP
lemto par atalgojuma grafiku.
LIZDA Padome lēma aicināt ikvienu biedru rūpīgi izvērtēt, par ko
balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās
– vai Eiropas Parlamentā ir pelnījuši
būt pārstāvji no partijām, kas Latvijā
nepilda spēkā esošos likumus (Izglītības likumu, Augstskolu likumu,
Zinātniskās darbības likumu) un
priekšvēlēšanu solījumus?!
Pateicamies visiem LIZDA biedriem par drosmi un neatlaidību kopīgajā ceļā uz uzlabojumiem nozarē! Mēs kopā godprātīgi darām savu
darbu un pieprasām ievērot likumus,
pieprasām cieņpilnu attieksmi šodien un rīt!
LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga,
LIZDA priekšsēdētājas vietniece
Ilze Priževoite
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AKTUĀLI

PEDAGOGU DARBA SAMAKSAS
PIEAUGUMA GRAFIKA IZPILDES GAITA

LIZDA līdz 5. martam no Ministru kabineta (MK) nesaņēma pieprasīto informāciju par pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 1. septembra nepieciešamajiem finanšu avotiem, tāpēc, pamatojoties uz
LIZDA Padomes 20. februāra ārkārtas sēdes lēmumu,
20. martā tika organizēts izglītības un zinātnes darbinieku pikets pie Latvijas Republikas Saeimas nama.
20. martā LIZDA piketā bija pulcējušies 2500 arodbiedrības biedru, un mēs politiķiem pieprasījām pildīt Izglītības likumā noteikto un 2018. gadā MK apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas
grafiku, kas no 1. septembra paredz palielināt pedagogu minimālo darba algas likmi no 710 uz 750 eiro.
LIZDA pārstāvji sarunās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru
Mūrnieci, Ministru prezidentu Arturu Krišjāni Kariņu un
Saeimas deputātiem panāca vienošanos, un tika atrasti 1,7
miljoni eiro pedagogu darba samaksas paaugstināšanas
grafika izpildei, sākot ar 1. septembri, no kopā nepieciešamajiem 9,4 miljoniem eiro, kas vēl tiks meklēti kopīgā LIZDA
un politikas veidotāju sadarbībā. Piketa pārrunu laikā Saeimas un valdības pārstāvji iesniedza priekšlikumu likumprojektam «Par valsts budžetu 2019. gadam» un Izglītības un
zinātnes ministrijas (IZM) rīcības plāna projektu pedagogu
algu kāpinājuma indikatīvo rādītāju sasniegšanai. LIZDA
Padomes ārkārtas sēdē 27. martā pierādīja, ka IZM piedāvātajā rīcības plānā norādīto reformu īstenošana nenodrošinās nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksas
pieauguma grafika izpildei no 1. septembra, ko mutiski apliecināja arī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.
Jautājums par Izglītības likuma izpildes nodrošināšanu ir daudzkārt pārrunāts dažādos līmeņos Saeimā, MK, divas reizes ar izglītības un zinātnes ministri
I. Šuplinsku LIZDA Padomes ārkārtas sēdēs utt.
Neskatoties uz to, ka pieņemtā likuma «Par valsts budžetu
2019. gadam» 58. pants nosaka, ka valsts nozīmes reformu
īstenošanai valsts budžeta resorā «74. Gadskārtējā valsts
budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums» rezer-

vētais finansējums ir 7 070 000 eiro, paredzot, ka atbildīgā
nozares ministrija pieprasījumu iesniedz MK lēmuma pieņemšanai, nerodas pārliecība, ka finansējums paredzēts
tieši pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika
nodrošināšanai, kaut arī par to mutiskus solījumus devuši
koalīcijas partiju politiķi. Rakstiska un skaidra apliecinājuma šiem politiķu solījumiem šobrīd arodbiedrībai nav.
17. aprīļa LIZDA Padomes ārkārtas sēdē tika nolemts
sākt beztermiņa pedagogu streiku no 2. septembra, ja
mēneša laikā netiks pieņemti konkrēti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanu no 1. septembra.
LIZDA 23. aprīlī vērsās pie IZM ar pieprasījumu
pēc garantijām un konkrētiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas nosaka pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanu no 1. septembra.
Jāsagaida, vai tiek izpildīts 16. aprīļa Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē nolemtais:
valdības rīcības plāna pasākumus papildināt ar punktu, ka pedagogu zemākās mēneša darba algas paaugstināšanas grafiku sāks pildīt no 1. septembra.
Kā arī politikas veidotāji mēneša laikā (līdz šā gada 16.
maijam) ir lēmuši veikt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos (MK noteikumi Nr. 445, likums «Par
valsts budžetu 2019. gadam» utt.), lai realizētu pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku no 1. septembra.
Ja politikas veidotāji nebūs pildījuši savus solījumus,
LIZDA organizēs beztermiņa izglītības darbinieku streiku, sākot no 2. septembra.
Labs piemērs mums varētu būt skolotāji Polijā, kuri no
2019. gada 8. aprīļa uz 16 dienām bija sākuši valsts mēroga streiku, pieprasot palielināt algas par 30%. Polijas valdība piedāvājusi 15% atalgojuma pieaugumu no septembra,
piemaksas 70 eiro apmērā, kā arī birokrātijas ierobežošanu
un skolotāju vērtēšanas sistēmas maiņu. Taču tam bija gatava
piekrist tikai viena no arodbiedrībām, tādēļ valstī tika slēgtas 77% skolu, turklāt nedēļā, kad sākas dažādi mācību gada
beigu eksāmeni. Kopumā aptuveni 15 500 skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu un 90% no visiem Polijas skolotājiem piedalījās streikā, par šo laiku nesaņemot atalgojumu.
Mēs Latvijā šobrīd cīnāmies par algas paaugstinājumu 40 eiro apmērā, bet šī sen jau vairs nav cīņa
tikai par konkrētu atalgojuma apmēru, bet par to,
lai Latvijā tiktu cienīta pedagoga profesija. Arī politiķiem ir jāpilda likumi un dotie solījumi. Mums
kopā ir jābūt stipriem un vienotiem savu prasību izpildē pret politikas veidotājiem, jo tikai kopēja iestāšanās par vienotu mērķi var sniegt vēlamo rezultātu!

•
•

•

JURISTA KOMENTĀRS
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DARBINIEKU
TIESĪBAS SKOLU TĪKLA
OPTIMIZĀCIJAS PROCESĀ

Kā katru gadu, arī šogad pašvaldības, izvērtējot savu skolu tīklu, ir pieņēmušas lēmumus par vairāku izglītības iestāžu slēgšanu un reorganizāciju. Ieskatoties Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā, nākas secināt, ka pašvaldības pieņem lēmumus gan par izglītības iestāžu slēgšanu, gan reorganizāciju.
Izglītības likuma 23. panta piektā
daļa nosaka, ka «par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju
attiecīgās institūcijas un personas
informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš. Ja objektīvu apstākļu
dēļ minēto termiņu nav iespējams
ievērot, par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās
institūcijas un personas informējamas
ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš». Tas
nozīmē, ka informācija par izglītības
iestādes likvidāciju jau sešus mēnešus
pirms likvidācijas datuma nonākusi
pie tām personām, uz kurām tā attiecas. Kas sagaida darbiniekus? Vienu
mēnesi pirms pašvaldības lēmumā
noteiktā likvidācijas datuma darba
devējs darbiniekam izsniedz darba
līguma uzteikumu par darba attiecību
izbeigšanu, pamatojoties uz Darba
likuma 101. panta pirmās daļas 10.
punktu. Iestādes likvidācijas gadījumā saskaņošana ar arodbiedrību nav
vajadzīga. Pēdējā darba dienā darbiniekam tiek izmaksātas visas naudas
summas, kas pienākas līdz pēdējai
darba dienai, kā arī naudas kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu
un atlaišanas pabalsts atkarībā no
nostrādātā laika pie attiecīgā darba
devēja (tehniskajiem darbiniekiem –
atkarībā no nostrādātā laika valsts un
pašvaldību institūcijās).
Atšķirīgi un daudz komplicētāki
ir lēmumi par izglītības iestāžu
apvienošanu, pievienošanu citai
izglītības iestādei vai izglītības

pakāpes maiņu. Visos gadījumos
realitāte ir tāda, ka reorganizācijas rezultātā darbinieku skaits – gan pedagogu, gan tehnisko darbinieku – tiek
samazināts. Parasti pašvaldības veido
reorganizācijas komisijas, kas analizē
esošo situāciju un kopā ar jauniecelto
izglītības iestādes vadītāju izstrādā
piedāvājumu reorganizētās izglītības
iestādes personālam. Atkarībā no
apstiprinātajām izglītības programmām un to skaita, kā arī skolēnu un
līdz ar to klašu skaita tiek apzināts arī
nepieciešamais pedagogu skaits. Visos
gadījumos, kad jāsamazina darbinieku skaits, jāatceras, ka darba devēja
pienākums ir vispirms piedāvāt citu
darbu nekā iepriekš noslēgtajā darba
līgumā. Tikai pēc darbinieka atteikuma viņam ir tiesības uzteikt darba
līgumu, iepriekš izvērtējot Darba
likuma 108. pantā noteiktās darbinieka priekšrocības turpināt darbu darbinieku skaita samazināšanas gadījumā.
Ikvienam darbiniekam jāatceras,
ka izbeigt darba tiesiskās attiecības
var, tikai izsniedzot darba līguma
uzteikumu, kad iepriekš saņemta
arodkomitejas piekrišana. Jāatgādina
par gandrīz pirms pusgada pieņemtajiem grozījumiem Darba likuma
110. pantā, kas tagad nosaka, ka
darba devējam aizliegts uzteikt
darba līgumu šajā pantā noteiktajos
gadījumos darbiniekam – arodbiedrības biedram – bez attiecīgās
arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas, ja darbinieks ir arodbiedrības

biedrs vairāk nekā sešus mēnešus. Ja
darba līgumu paredzēts uzteikt Darba
likuma 101. panta pirmās daļas 7. punktā (darbinieks nespēj veikt nolīgto
darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums) un 11. punktā
(darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ
neveic darbu vairāk kā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta,
vai vienu gadu triju gadu periodā, ja
darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem) minētajā gadījumā, darba
devējs iepriekš informē arodbiedrību
un konsultējas ar to. Informēšana un
konsultēšanās jāveic atbilstoši Darba
likuma 11. pantā minētajam.
Informēšana ir process, kurā
darba devējs nodod informāciju
arodbiedrībai, ļaujot iepazīties ar
attiecīgo jautājumu un to izpētīt.
Saskaņā ar likumā ietverto regulējumu informācija arodbiedrībai
sniedzama savlaicīgi, kā arī pienācīgā
veidā un apjomā. Savukārt konsultēšanās ir viedokļu apmaiņa un dialogs
starp arodbiedrību un darba devēju
ar mērķi panākt vienošanos. Konsultēšanās veicama atbilstošā līmenī,
savlaicīgi, kā arī pienācīgā veidā un
apjomā, lai arodbiedrības pārstāvji
varētu saņemt pamatotas atbildes.
Šīs Darba likuma izmaiņas liek
secināt, ka, iestājoties arodbiedrībā
īsi pirms darba zaudēšanas, arodbiedrības aizstāvība būs nokavēta.
Brigita Fricsone,
Mg. jur. LIZDA juriskonsulte
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VAI IEKĻAUJOŠĀ
UN PILSONISKĀ
IZGLĪTĪBA
IR VĒRTĪBA?
«EU Convince» ir Eiropas Arodbiedrību izglītības komitejas, Eiropas Izglītības darba
devēju federācijas un Eiropas Skolu vadītāju asociācijas kopīgs projekts, kura mērķis
ir sniegt skolotājiem, citiem izglītības darbiniekiem, skolu vadītājiem, kā arī izglītības
iestāžu kopienai kopumā nepieciešamos instrumentus un metodes, lai nodrošinātu visaptverošu un kvalitatīvu izglītību un labāk risinātu ar pilsonisko atbildību saistītus jautājumus gan klasē, gan ārpusskolas aktivitātēs. Projekts ir tieša atbilde uz daudzkulturālisma, daudzveidības un sociālās integrācijas pašreizējām problēmām un iespējām.
Pēdējos gados visā Eiropā ir notikuši
teroristu uzbrukumi, vardarbīga radikalizācija, ekstrēmisms un ksenofobija, un tas rada draudus ne tikai tās pilsoņu drošībai, bet arī pamatvērtībām
– brīvībai, demokrātijai, iecietībai,
vienlīdzībai, nediskriminācijai,
cieņai pret tiesiskumu, cilvēktiesībām un solidaritātei. Šajā kontekstā
izglītības un jo īpaši skolotāju, skolu
vadītāju un izglītības darbinieku loma
ir izšķiroša, lai veicinātu demokrātiskās un pilsoniskās vērtības un sociālo
iekļaušanu dažādos izglītības kontekstos un mācību vidēs. Skolotājam ir
reāla iespēja mainīt jauniešu dzīvi un
līdz ar to arī nākotnes sabiedrību.
Katrā no trīs darba semināriem
piedalījās aptuveni 40 dalībnieku no
Somijas, Beļģijas, Kipras, Dānijas,
Francijas, Grieķijas, Itālijas, Īrijas,
Latvijas, Portugāles, Rumānijas,
Slovēnijas un Nīderlandes. Semināru
diskusijās atklājās, ka neatkarīgi no
valsts ekonomiskās situācijas, vēsturiskās pieredzes un citiem faktoriem
pedagogiem ir ļoti daudz kopīgu
izaicinājumu.
SEMINĀRU DALĪBNIEKU
DISKUSIJĀS APZINĀTIE
BŪTISKĀKIE IZAICINĀJUMI
• Politikas un reglamentējošu
dokumentu esamība nav būtiskākais

priekšnosacījums iekļaujošās un pilsoniskās izglītības kvalitatīvai īstenošanai. Semināra dalībnieki vienojās,
ka tieši izglītības iestādes iekšējai
kultūrai, visu izglītības iestāžu darbinieku vienotai darbībai, izpratnei par
iekļaujošas un pilsoniskas izglītības
būtiskumu ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību, aktīvu
līdzdalību un piederības izjūtu visiem
izglītojamajiem, jo īpaši tiem, kas ir
nelabvēlīgā situācijā un atstumti.
• Uz testiem un eksāmeniem
balstīti skolu vērtējumi un konkurence starp skolām neveicina iekļaujošu
izglītību, bet kavē iekļaujošās un
pilsoniskās izglītības kvalitatīvu īstenošanu. Visu valstu pārstāvji atzina,
ka skolotājiem mācību procesā ir nepieciešams laiks, lai pamanītu katru
skolēnu, reaģētu uz katru situāciju un
runātu par skolēniem sasāpējušiem
jautājumiem, neizjūtot spiedienu
par eksāmenu rezultātiem. Izglītības iestāžu reitingošana pēc skolēnu
mācību sasniegumiem rada situācijas,
kad izglītības iestādes nevēlas uzņemt
izglītojamos ar mācību un uzvedības
problēmām, jo darbs ar šiem bērniem
netiek novērtēts.
• Pedagogiem ir nepieciešams laiks
savstarpējai sadarbībai, lai profesionāli izdiskutētu un vienotos par kopīgu
rīcību, īstenojot iekļaujošo izglītību.

• Sabiedrības atšķirīgā izpratne

par iekļaujošo izglītību rada spriedzi
izglītības iestādē. Vecāku un vietējās
kopienas negatīvā attieksme prasa
no izglītības iestādes darbiniekiem
augstas komunikācijas prasmes, ļoti
lielu skaidrojošu darbu un dažādu sadarbības formu meklēšanu izpratnes
veidošanai par iekļaujošās un pilsoniskās izglītības nozīmību.
• Nepieciešama izglītības sistēmā
iesaistīto personu savstarpējā uzticēšanās visos līmeņos (skolotāji, vecāki,
pašvaldības pārstāvji, sabiedrība,
izglītības ministrijas, politiķi).
• Lai īstenotu demokrātiskās un
pilsoniskās vērtības digitālajā laikmetā, nepieciešama pietiekama un
mūsdienīga skolu infrastruktūra un
aprīkojums, kā arī kvalitatīvas, pieejamas un atbilstošas skolotāju mācības
un tehniskais atbalsts klasē.
Semināra dalībnieku apzinātie
izaicinājumi iekļaujošās izglītības
īstenošanā ir pilnībā attiecināmi arī
uz Latvijas izglītības sistēmu.
Francijā, Nīderlandē, Somijā,
Dānijā un citās valstīs aktīvi ievieš un
diskutē par šādu vērtību iedzīvināšanu demokrātiskajā skolu kultūrā:
demokrātija, tolerance, brīvība, starpkultūru dialogs, vienlīdzība, nediskriminācija. Seminārā iekļaujošās izglītības jēdziens tika lietots plašāk, nekā

AKTUĀLI

ierasts Latvijā, – iekļaujot tajā ne tikai
bērnus ar speciālajām vajadzībām,
bet arī bērnus no sociāli nelabvēlīgas
vides un ģimenēm, romu tautības
bērnus, imigrantu un reemigrējošo
vecāku bērnus.
Īrijā, Nīderlandē, Vācijā, Somijā
un citās valstīs aktīvi diskutē un
meklē, kāds būtu visefektīvākais
atbalsts skolotājiem, skolu vadības
komandām un citam skolas personālam, lai strādātu ar dažādību
klasē, kā arī kādas kompetences
nepieciešamas skolotājiem un
citam skolas personālam (ieskaitot
tehniskos darbiniekus), lai strādātu
ar dažādību daudzkultūru vidē.
Otrajā seminārā, kas bija veltīts
radikalizācijas un ekstrēmisma novēršanas jautājumiem, doktore Katrīna
Lavri-O’Nīla no Waterford Institute
of Technology (Īrija) savā ziņojumā
atspoguļoja iemeslus, kādēļ cilvēki
kļūst ekstrēmi, un iepazīstināja ar
iekļaujošas skolas pieejas galvenajiem
elementiem kā līdzekli, lai novērstu
radikalizāciju izglītības procesā.
SAVĀ PREZENTĀCIJĀ VIŅA
MINĒJA IEMESLUS, KĀPĒC
CILVĒKI KĻŪST PAR
EKSTRĒMISTIEM:
trauma,
bailes vai galēja nabadzība;
•
• pazemojumi, norobežošana,
atstumtība, nepieņemšana;
• vilšanās par savu nespēju ietekmēt procesus;
• bažas par savu vīrišķību;
• pārlieku liels respekts pret
autoritāti;
• vēlme pēc mīlestības un mērķa
izjūtas;
• vēlme justies unikālam un
svarīgam;
• apdraudētības un nepārliecinātības izjūta. (Davies, 2016, p.7)
LIZDA aicina katru biedru savā izglītības iestādē apzināt, kāds konkrēti
atbalsts un kādi instrumenti (tostarp
metodiskie ieteikumi, materiāli,
konsultācijas, mācības, labās prakses
piemēru pieejamība) nepieciešami

EIROPAS SAVIENĪBAS VĒRTĪBAS
IEKĻAUJOŠAI IZGLĪTĪBAI
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PROJEKTU KOORDINĒ ETUCE-CSEE

EU

CONVINCE

Skolotāji, skolu vadītāji
un skolēni
sadarbojas, lai veidotu
demokrātiskāku skolas
kultūru

Mēs pētām strīdīgus
jautājumus
piemērojot korektumu
un izpratni

Mēs mācāmies kā
pielietot jaunas
tehnoloģijas ar
atbildību un kritisku
pieeju

Mēs augstu
vērtējam kultūru
dažādību un veicinām
savstarpēju cieņu un
starpkultūru dialogu

WWW.

www.csee-etuce.org

www.facebook.com/etuce.csee

@ETUCE_CSEE

Sadarbībā ar:

skolotājiem Latvijā, lai nodrošinātu
iekļaujošu, uz demokrātiskas sabiedrības vērtībām, uz katra skolēna
potenciāla attīstību un labizjūtu balstītu izglītības iestādes mācību vidi, lai
veidotu atbildīgus, iecietīgus, brīvus,
solidārus, laimīgus demokrātiskas
valsts pilsoņus. Aicinām visiem
kopā apzināt pedagogu profesionālās vajadzības izglītības iestādē,
sava novada vai pilsētas dalīborganizācijā un dalīties ar sava novada
vai pilsētas izglītības pārvaldi,
Izglītības un zinātnes ministriju
un LIZDA.
Aicinām pievienoties «Facebook»
grupai «Schools for Inclusion», kas
ir platforma viedokļu un uzskatu
apmaiņai par pilsonību un iekļaujošu izglītību starp izglītības arodbiedrību pārstāvjiem, skolu vadību,
darba devējiem izglītībā un citām

ieinteresētajām personām izglītībā.
Grupa kalpo kā līdzeklis, lai apmainītos ar veiksmīgu iekļaujošās
izglītības praksi, apspriestu aktuālās
problēmas un sagatavotu platformu turpmākai sadarbībai, veidojot
iekļaujošu skolu.
Grupai var pievienoties, izmantojot saiti https://ej.uz/euconvince
Sīkāka informācija par projektu –
https://ej.uz/euconvinceproject
Mums vajag būt daļai no pārmaiņu viļņa, nevis izolētiem un bezspēcīgiem, un sākt ar savu ietekmes
zonu, atbildot uz jautājumu, ko es
varu mainīt un ko mēs kopā varam
mainīt, iestājoties par savām profesionālajām vajadzībām!
Irina Avdejeva, LIZDA eksperte
vispārējās izglītības jautājumos
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INGA STŪRE –
AR AIZRAUTĪBU
PAR SAVU DARBU

Inga strādā Valmieras Pārgaujas sākumskolā par
sākumskolas skolotāju un vairāku gadu garumā ir
bijusi viena no aktīvākajiem LIZDA Jauniešu padomes pārstāvjiem. Viņa savus pienākumus veic
ar atbildību un savu redzējumu – kā jaunais pedagogs. Inga darbojās aktīvāk par pārējiem jauniešiem, un tas arī palīdzēja kā jauniešu līderei tikt
ievēlētai LIZDA Valmieras starpnovadu arodorganizācijas valdes sastāvā.
KAS TEVI PAMUDINĀJA
IZVĒLĒTIES PEDAGOGA
PROFESIJU?
Varētu teikt, ka pedagoga profesiju
izvēlējos nejauši, bet sirdī man bērni un
audzināšana ir jau no mazotnes. Bieži
vien nācās paauklēt, pieskatīt mazos
kaimiņbērnus, dažreiz piefiksēju, ka,
spēlējoties ar vienaudžiem, uzmanību
vairāk pievēršu līdzpaņemtajiem mazajiem brāļiem un māsām, lai viņiem
viss būtu kārtībā un lai arī viņi labi
pavadītu laiku. Pēc vidusskolas absolvēšanas uzreiz neiestājos Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijā (RPIVA),
jo vecāki pamudināja studēt Rīgas
Stradiņa universitātē. Iestājos Sabiedrības veselības fakultātē, mācījos budžeta
grupā, bet diemžēl neizjutu īstu prieku
un aicinājumu. Un tad negaidot vasarā
bija piedāvājums strādāt bērnudārzā
Valmierā. Sākumā mazliet nobijos, vai
tikšu galā ar man uzticēto atbildīgo
uzdevumu, jo iepriekš ar tik lielu bērnu
grupu nebiju saskārusies un strādājusi,
tomēr pieņēmu izaicinājumu, un man
izdevās – mani novērtēja un pamanīja
pirmsskolas izglītības iestādes «Kārliena» vadītāja, kura aicināja strādāt par
skolotāju. Pēc šīs veiksmīgās pieredzes
bērnudārzā iestājos RPIVA Cēsu filiālē.
Mācījos neklātienē un strādāju bērnudārzā Valmierā. Pabeidzu augstskolu,
ieguvu pieredzi darbā ar bērniem un
prakses laikā iepazinu skolas dzīvi un
tās ikdienu. Pēc kāda laika sāku strādāt

skolā, un tas bija liels pārmaiņu solis
pēc darba pirmsskolas izglītības iestādē.
Šobrīd, atskatoties atpakaļ, priecājos, ka
toreiz nenobijos.
KAS PEDAGOGA DARBĀ TEV
PATĪK VISVAIRĀK UN KAS –
VISMAZĀK?
Darbā un profesijā kopumā man
patīk tas, ka neviena diena nav vienāda,
nav rutīnas, garlaicības, klasē ir nepārtraukta kustība un attīstība. Lai arī ir
jāplāno katra stunda un jāiegulda liels
darbs tās sagatavošanā, pie sasniedzamā rezultāta dažreiz var nonākt citā
veidā, nekā ieplānots, jo bērni ir ļoti
neparedzami, un mums, skolotājiem, ar
to jāsastopas ik dienu.
Mazāk esmu iepriecināta par neuzticību, ko ievieš sabiedrības nostāja attiecībā pret pedagogiem, mūsu profesiju,
mūsu kopējo profesionalitāti un vēlmi
būt saprastiem.
KĀ TU RAKSTURO
ŠODIENAS SKOLĒNU?
Šobrīd, strādājot ar bērniem, nav
tik vienkārši veidot stundu, jo skolotājam jābūt elastīgākam, modernākam,
jābūt solīti priekšā mūsdienu bērnam,
jāiegulda ilgāks laiks mācību stundu
sagatavošanai, lai izglītojamajiem būtu
interesants un saistošs mācību process. Pašlaik skolēni ir nesalīdzināmi
drošāki, var atļauties daudz vairāk nekā
manā bērnībā, kad bija lielāka pietāte

pret pedagogu. Skolēniem mūsdienās
klasē nav viegli nosēdēt 40 minūtes,
bieži jāmaina uzdevumi, turklāt tiem
jābūt aizraujošiem. Vienveidība vairs
neder. Agrāk bērniem, iespējams, bija
lielāka vēlme klausīties, izzināt, bet
tagad, šķiet, viss jau ir zināms, dzirdēts
un piedzīvots, jo ir plašākas iespējas un
pieejams daudz vairāk informācijas,
bet līdz ar to zināšanas nepieciešams
padziļināt, nostiprināt, lai tās nebūtu
tikai virspusējas, bet veidotos dziļāka
izpratne par konkrētām lietām.
KO TU DOMĀ PAR ŠOBRĪD
SABIEDRĪBĀ TIK
AKTUĀLAJĀM SKOLU
TĪKLA REFORMĀM?
Runājot par skolu tīkla reformām,
nedomāju, ka ir prātīgi vēl vairāk samazināt skolu skaitu reģionos. Jādomā
arī par bērniem, par viņu vajadzībām.
Ir skolēni, kuriem nemaz nevajag
atrasties pārpildītajās pilsētas izglītības iestādēs, bet gan savā vidē, lauku
skolā. Es nedomāju, ka bērnam nevajag
zināšanas, prasmes, pieredzi, kuru var
iegūt pilsētā, bet gan par emocionālo
attīstību, spriedzi, ko ietekmē vides
maiņa, straujais ritms, laiks, lai nokļūtu
līdz skolai un atpakaļ mājās.
Manuprāt, jaunajai izglītības un
zinātnes ministrei un politikas veidotājiem vajadzētu pievērst uzmanību tam, vai pašvaldības skolu tīkla
reformas spēs īstenot kvalitatīvi un vai
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tas strādās ilgtermiņā, vai lēmumi, kas
skar reformas, nebūs pieņemti steigā
un nepārdomāti. Vairāk būtu jāieklausās izglītojamo vecāku viedoklī par
izmaiņām skolu tīklā, kurus tās skar,
un jānodrošina informācijas apmaiņa,
skaidrojums, kā tieši šīs pārmaiņas
uzlabos viņu bērnu izglītošanos. Gribu
uzsvērt, ka arī pedagogiem par šīm
reformām vairāk ir nezināmā un neskaidrības nekā informācijas.
KAS TEVI PAMUDINĀJA
IESTĀTIES ARODBIEDRĪBĀ?
Arodbiedrībā iestājos, strādājot
pirmajā darbavietā – bērnudārzā
«Kārliena», kur mani uzrunāja iestādes pirmorganizācijas priekšsēdētāja.
Pievienojos ar domu atbalstīt kolektīvu
vienotā biedrībā, pat nezinot, ko LIZDA
var sniegt un kas tā īsti ir. No savas pieredzes secinu, ka katrā darbavietā būtu
nepieciešams uzrunāt jauno pedagogu,
kurš nupat ienācis kolektīvā un neko
nezina par arodbiedrību, un izskaidrot,
kas ir LIZDA, kāpēc tā nepieciešama,
cik daudz, kopā strādājot, varam panākt. Manuprāt, sabiedrībā vajadzētu
lauzt mītu, ka arodbiedrība vajadzīga,
lai segtu bēru izmaksas tuviniekiem
vai ar atlaidi iegādātos jaunas brilles.
Priekšsēdētājiem katram jaunajam
biedram vajadzētu uzsvērt, ka arodbiedrība ir nepieciešama, lai pārstāvētu,
aizstāvētu LIZDA biedru sociālās,
tiesiskās un ekonomiskās intereses,
panāktu darba nosacījumu un apstākļu
uzlabošanos.
KĀDUS TU MINĒTU
IEGUVUMUS NO
DARBOŠANĀS LIZDA
JAUNIEŠU PADOMĒ?
LIZDA Jauniešu padomei pievienojos negaidīti, arī – pirmorganizācijas
priekšsēdētājas mudināta. Pirms
braucu iepazīties ar jauniešiem, nebiju
dzirdējusi, ka ir šāda jauniešu izveidota
padome. Bija ļoti liela interese uzzināt,
kā tā darbojas, ko arodbiedrība sniedz
saviem biedriem un kāpēc tā ir tik ļoti
svarīga. Man ļoti patika doties uz Jauniešu padomes tikšanos ar jaunajiem

pedagogiem, kaut arī tās bija nedēļas
nogales.
Šajās kopīgajās tikšanās reizēs
ar jauniešiem dalījāmies pieredzē,
veiksmes stāstos, kā arī pārrunājām
neveiksmes, kas būtu jāmaina, jāuzlabo.
Mēs iedrošinājām cits citu un atbalstījām. Kopā ar jauniešiem piedalījāmies
izbraukuma semināros par aktuālajām
tēmām, piemēram, pedagogu kvalitātes
pakāpes, Eiropas valstu pedagogu pieredze un darbība arodbiedrībā, LIZDA
nozīme biedram. Jauniešu padome
deva iespēju ne tikai satikties ar jauniešiem no Latvijas izglītības iestādēm,
bet arī doties personīgās profesionālās
pieredzes apmaiņas braucienos ārpus
Latvijas – uz Lietuvu, Igauniju.
KĀDA VEIDA ATBALSTS,
TAVUPRĀT, BŪTU
NEPIECIEŠAMS JAUNAJAM
PEDAGOGAM,
UZSĀKOT DARBA GAITAS?
Jaunajam pedagogam, uzsākot darba
gaitas, būtu nepieciešams mentors, kas
ievada, palīdz un atbalsta jebkurā jautājumā, situācijā, sākot strādāt pirmajā
darbavietā. Mentors arī iepazīstina
ar iestādes tradīcijām, svētkiem, kas
jāņem vērā un kam jāgatavojas. Ideālā
gadījumā jaunajam pedagogam būtu
vajadzīgs neliels starta kapitāls no
pašvaldības vai valsts līdzekļiem, kas
palīdz iekārtot darba vidi un sagatavoties jaunajam darba cēlienam.
KĀDĒĻ IR SVARĪGI BŪT
AKTĪVAM BIEDRAM
ARODBIEDRĪBĀ?
Manuprāt, skolotājam jāatbalsta un
jāiestājas savas iestādes arodbiedrībā
un jābūt aktīvam tās biedram, jo tikai
tā tiks atrasts arodbiedrības biedru atbalsts un risinājums, ja rodas problēma.
Arodbiedrībai ir spēks un vara dažādu
jautājumu risināšanā gan pašvaldības,
gan arī Izglītības un zinātnes ministrijas un valsts mērogā.
Savā novadā kā piemēru varu minēt
veiksmīgo arodbiedrības pasākumu
«Radošie pedagogi». Ikviena novadā esošā izglītības iestāde, kurā ir
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arodbiedrības biedri, var piedalīties
šajā pasākumā ar teatrālu, muzikālu, kreatīvu priekšnesumu atbilstoši
tematikai. Biedri var labi atpūsties un
pavadīt laiku kolēģu lokā. «Radošajos
pedagogos» tiek apbalvoti radošākie
kolektīvi, kurus vērtē žūrija un skatītāji.
Tā ir iespēja kolektīviem satuvināties,
veidojot priekšnesumus pēc saspringtās darbadienas, gūt gandarījumu par
paveikto kopīgā pasākumā.
KĀ TU ATPŪTIES UN GŪSTI
IEDVESMU BRĪVAJĀ LAIKĀ?
Brīvajos brīžos un tad, kad parādās
iedvesma, gatavoju un veidoju dažādus
priekšmetus dekupāžas tehnikā, vāzes,
koka kastes, sveces aplīmējot ar salvetēm. Tā ir mana meditācija.
Otra aizraušanās ir ceļošana. Ceļot
izvēlos aktīvi, un mans ceļa mērķis ir
būt kalnos. Sasniedzot katru virsotni,
ir gandarījums par paveikto, uzkāpjot
kalnā, vērot apkārtni un ieelpot svaigo
gaisu. Kalnos var rast mieru, pabūt
vienatnē ar sevi, kaut gan kāpjam kopā
ar grupu. Ceļojumos, redzot, kā dzīvo
cilvēki citur, citos apstākļos, saprotu,
ar kādiem ikdienas izaicinājumiem
viņiem jāsaskaras, un tad varu izvērtēt,
cik labi ir mājās, savā valstī, lai arī cik
grūti būtu.
KĀDS IR TAVS
NOVĒLĒJUMS KOLĒĢIEM?
Kolēģiem novēlu enerģiju un izturību
mācību gada noslēgumam un vasaras
brīvlaikā uzņemt pietiekami daudz saules enerģijas un dabas vitamīnu spēku,
lai pietiktu jaunajam darba cēlienam
un jauniem, radošiem izaicinājumiem,
ar kuriem sastopamies ikdienā!

10

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES DARBINIEKU DARBA
DZĪVES KVALITĀTES PAAUGSTINĀŠANA –
LIZDA DARBĪBAS PAMATS
Darba (profesionālās) dzīves kvalitāte ir daļa no cilvēka dzīves kvalitātes, kuras paaugstināšana ir izvirzīta par vienu no līdzsvarotas un ilgtspējīgas valsts
attīstības un Latvijas konkurētspējas palielināšanas apakšmērķiem, ko iecerēts sasniegt, īstenojot Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.–2013. gadam
(Labklājības ministrijas mājaslapa).
Paaugstinot darba dzīves kvalitāti, tiek veicināta arī
cilvēku labklājība, un viens no uzdevumiem, lai to sasniegtu, ir motivācija darbam. LIZDA primāri uzrauga pedagogu darba algas kāpinājuma nodrošināšanu
atbilstoši spēkā pastāvošajiem normatīvajiem aktiem.
2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, par 4,4% ir
pieaugusi zemākā darba algas likme, bet vidējā darba
alga (par pilnas slodzes darbu) izglītības nozarē
kāpusi par 9,8%.
LIZDA līdztekus pedagogu darba samaksas grafika
izpildes prasību īstenošanai ir rosinājusi izglītības darbinieku vidējās algas atbilstības nodrošināšanu vidējai
darba algai valstī, to reizinot ar koeficientu 1,2. 2018.
gadā vidējā darba alga (bruto) valstī par pilnas slodzes
darbu sasniedza 1004 eiro mēnesī, 2019. gadā prognozē sasniegt 1063 eiro, savukārt 2020. gadā – 1121 eiro
(Finanšu ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes
prognoze). LIZDA uzsver, ka 2018. gadā vidējā darba
alga (bruto) valstī par pilnas slodzes darbu izglītības
nozarē ir par 181 eiro zemāka nekā vidēji valstī, sasniedzot 823 eiro mēnesī (Centrālās statistikas pārvaldes dati). LIZDA šobrīd īpaši aktualizē nevienlīdzīgo attieksmi pret pirmsskolas pedagogu, augstskolu asistentu
un zinātnieku atalgojumu, salīdzinot ar citiem pedagogiem. LIZDA, veicot pētījumus un darbojoties Izglītības
un zinātnes ministrijas darba grupās, iestājas par sociāli
taisnīgu darba slodzes sadalījumu starp pedagogiem,
atbilstošu pedagogu darba kvalitātes novērtējumu, kā
arī savlaicīgu pedagogu informētību par paredzētajām
izmaiņām darba līgumā.
Izglītības darbiniekiem būtiska ir darba vide, kas arī

kalpo par pozitīvas ietekmes faktoru izvēlei strādāt kādā
no izglītības iestādēm. LIZDA pētījumā par pedagogu
profesionālo atbalstu identificēja un Saeimas konferencē
aktualizēja problēmas pedagogu materiāli tehniskajā
nodrošinājumā, kas traucē nodrošināt vienlīdz labus
darba apstākļus visās izglītības iestādēs, kā arī uzdevumus, kas veicami, lai pilnveidotu pedagogu psihosociālo
darba vidi. Pedagogi piekrīt, ka dažkārt ir grūti pārvaldīt
savas emocijas, tāpēc viņi labprāt saņemtu profesionālu
atbalstu – zināšanas un prasmes šajā jomā. Satraucoši, ka
izglītības iestāžu vadītājiem bieži ir vērojams izdegšanas
sindroms, uzskata pedagogi (LIZDA, 2018). Profesionālo
izdegšanu veicina nelīdzsvarotība starp prasībām
izglītības iestādē un resursiem, kādi ir pieejami, lai
nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu.
Lai uzlabotu attiecības darba vidē starp pedagogu un
administrāciju vai pedagogu un izglītojamo, kā arī viņa
vecākiem, LIZDA 2017. gadā veica pētījumu par pedagogu
darba tiesībām (LIZDA, 2017), aktualizējot vairākas profesionāļu diskusijas problēmu risinājumu meklējumiem.
LIZDA, neatlaidīgi turpinot darbu pie pedagogu
sociālo garantiju nodrošināšanas, ir panākusi (Izglītības likums, 52. pants), ka arī pedagogiem, tāpat
kā pārējiem valsts un pašvaldību izglītības iestāžu
darbiniekiem, būs tiesības saņemt pabalstu sakarā ar
ģimenes locekļa zaudējumu. Turklāt valsts un pašvaldība pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros pedagogam var
noteikt arī pabalstu par bērnu invalīdu un veselības
apdrošināšanu. Izglītības iestādes dibinātājs var paredzēt
arī citas sociālās garantijas, ja tās noteiktas ārējos normatīvajos aktos, kā arī pašvaldību saistošajos noteikumos.

DARBA DZĪVES KVALITĀTE

Ņemot vērā LIZDA priekšlikumus sociālās palīdzības
nodrošināšanai gadījumos, ja pedagogam nākas zaudēt
darbu, 2017. gada nogalē Saeima pieņēma grozījumus
Izglītības likumā, kas paredz sociālo atbalstu tiem
pirmspensijas vecuma vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, kuriem pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā nebūs iespēju turpināt darbu skolā.
Viens no nozīmīgākajiem darba (profesionālās) dzīves
kvalitāti ietekmējošajiem aspektiem ir profesionālais atbalsts pedagogiem visās izglītības pakāpēs – no pirmsskolas līdz augstskolai. Izglītības satura reformas vispārējā izglītībā, tostarp arī profesionālajā izglītībā, nosaka
jaunas zināšanas un prasmes ne tikai izglītojamajiem, bet
pirmkārt jau atbilstošu kompetenci pedagogiem. LIZDA
ir ieguvusi pētījumā balstītus argumentus (Pedagogu
profesionālā atbalsta novērtējums, LIZDA, 2018) par
metodiskā atbalsta un pedagogu profesionālās pilnveides stiprināšanu, un ir izdevies panākt konstruktīvu sociālo dialogu. Šobrīd ir plānotas vēl divas diskusijas, kas notiks Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes
komisijas un Konsultatīvās padomes «Izglītība visiem»
sanāksmēs, kurās kā viens no galvenajiem ziņotājiem par
pedagogu atbalsta mehānismiem būs LIZDA.
Darba un privātās dzīves saskaņošana ir viens no
Eiropas Savienības arodbiedrību būtiskākajiem uzdevumiem tuvākajā nākotnē, ko apliecināja no 2019. gada
28. februāra līdz 1. martam Berlīnē notikušajā Eiropas
«Rebalance» konferencē prezentētā projekta «Atrast
līdzsvaru» pētījuma rezultāti. Pozitīvi, ka LIZDA ir
izstrādāta labā prakse un tiek aktualizēts jautājums
iespēju robežās nodrošināt elastīgu darba laiku arī
pedagogiem, lai darba pienākumus pēc kontaktstundām
(piemēram, gatavošanās nodarbībām, patstāvīgo darbu
pārbaude) var veikt pedagoga dzīvesvietā vai citā vietā un
arī laikā. Būtiski, ka LIZDA rosina darba koplīgumos
paredzēt ne tikai obligāti piešķiramu apmaksātu papildatvaļinājumu vai tiesības uz īslaicīgu prombūtni
apgādājamo saslimšanas gadījumos darbiniekiem,
kam ir mazi bērni, bet arī darbiniekiem (kuri sasnieguši 55 gadus un vairāk), kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā ar kādu no saviem vecākiem (kuri sasnieguši
75 gadus un vairāk).
Pedagogu darba (profesionālās) dzīves kvalitātes
kontekstā ar gandarījumu var atzīmēt, ka ir panākta
ieklausīšanās LIZDA pētījumos balstītajos argumentos
par pedagogu prestiža (2016), tiesību (2017), profesionālā
atbalsta (2018) un augstskolu pedagogu (2019) darba dzīves jautājumiem un valdības rīcības plānā Deklarācijas
par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta
iecerēto darbību īstenošanai ir izvirzīta virkne veicamu
uzdevumu izglītības un zinātnes jomā. Tā, piemēram,
126. deklarācijas uzdevums nosaka: «Celsim pedago-
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ga profesijas prestižu, stiprinot skolotāju mentoru
institūciju, turpināsim īstenot pedagogu profesionālās attīstības stratēģiju un sniegt atbalstu pedagogu
sākotnējās izglītības attīstībai.» Savukārt 127. deklarācijas uzdevums paredz: «Turpināsim palielināt
pedagoģiskā un akadēmiskā personāla atalgojumu un
pilnveidosim atalgojuma modeli, t. sk. pirmsskolas
pedagogiem.»
LIZDA galvenais uzdevums arī turpmāk būs rūpes
par ikviena izglītības un zinātnes darbinieka darba
(profesionālās) dzīves kvalitātes paaugstināšanu.
Anda Grīnfelde, Dr. oec. LIZDA eksperte sociāli
ekonomiskajos jautājumos
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PAR CIENĪGU DARBU AUGSTĀKĀS
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MĀCĪBSPĒKIEM

LIZDA veiktās aptaujas starprezultāti 2019. gada 26. aprīlī
Kā reflektējis viens no augstākās
izglītības ekspertiem Rihards Blese
portālā «Delfi», publikācijā «Nākotnes
akadēmiskā sabiedrība – universālie
supervaroņi vai universālās superkomandas?», akadēmiskā sabiedrība ir
pakļauta arvien pieaugošām prasībām. Inovatīvs pedagoģiskais darbs,
starptautiski sasniegumi zinātnē un
sadarbība ar uzņēmējiem augstas pievienotās vērtības radīšanai ir jānodrošina katrā augstskolā. Akadēmiskajam
personālam izvirzītās prasības noteiktas Augstskolu likumā un Zinātniskās
darbības likumā. (Blese, 2019).
Normatīvi, kas regulē mācībspēku
darba slodzi un pienākumus, nosaka augstas prasības akadēmiskajam
personālam:
1. Augstskolu likums, Zinātniskās
darbības likums (nosaka akadēmiskā
personāla (attiecīgajos amatos) pienākumus);
2. Ministru kabineta noteikumi
Nr. 445 «Pedagogu darba samaksas
noteikumi» (nosaka 600–1000 stundas gadā);
3. Ministru kabineta noteikumi
Nr. 391 «Profesora un asociētā profesora amata pretendenta zinātniskās un
pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšanas kārtība»;

4. profesiju klasifikators (nosaka profesionālās darbības pamatuzdevumus
attiecīgajos amatos);
5. augstskolu izstrādātie iekšējie akadēmiskā darba samaksas noteikumi
(atbilstoši augstskolu autonomijai).
2019. gada aprīlī un maijā LIZDA
veic aptauju, kuras mērķauditorija
ir mācībspēki (vēlēti, nevēlēti) valsts
augstskolās (15) un koledžās (10).
Pētījuma mērķis – izpētīt, vai faktori, kas ietekmē augstākās izglītības
iestāžu (AII) mācībspēku darbu, ir
atbilstoši cienīga darba praksei. Pētījumā balstīti argumenti nepieciešami,
lai LIZDA varētu efektīvāk pārstāvēt
mācībspēku intereses sociālajā dialogā
ar augstākās izglītības politikas vei-

dotājiem un panākt, lai tiek uzlaboti
mācībspēku darba apstākļi, nosacījumi, vide.
Nozīmīgākie cienīga darba
faktori atbilstoši starptautiskai
praksei:

•

darba tiesības, stabilitāte par
darbavietas esamību, adekvāts atalgojums;
sociālā aizsardzība un vide – statuss, prestižs, nediskriminācija;
iespēja pilnveidoties un mācīties, iespēja pašapliecināties, karjeras
attīstība;
droši un veselībai nekaitīgi darba
apstākļi un vide (International Labour
Organization, 2014).

•
•
•

Respondentu raksturojums
Starprezultāti 2019. gada 26. aprīlī
– n=329 respondenti (aptauja vēl nav
noslēgta):
72% sievietes, 28% vīrieši;
35% LIZDA biedri, 65% nav
LIZDA biedri, no kuriem 15% ir citas
arodbiedrības biedri;
40% darba pieredze kā mācībspēkam vairāk nekā 20 gadu;
77% universitāšu mācībspēki, pārējie – augstskolu, akadēmiju, koledžu;

•
•
•
•

LIZDA PĒTĪJUMS
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šana, papildināšana, zinātnisko rakstu
recenzēšana AII rīkotajās konferencēs,
studiju kursu izstrāde «Moodle» vai
citā elektroniskajā platformā u. c.
Par mācībspēku darba stabilitāti

• Mācībspēku līgumi tiek slēgti

katru studiju gadu, un līguma laikā nosacījumi (atalgojums, slodze) mainās.
Arī vēlēto mācībspēku līgumu (6
gadi) nosacījumi pa gadiem mainās.
Vairākums mācībspēku netiek laicīgi (vismaz 1 mēnesi pirms semestra/
studiju gada sākuma) informēti par
līguma nosacījumiem – darba slodzi
un atalgojumu.
Mācībspēki netiek aizvietoti, ja
slimības vai citu iemeslu dēļ uz laiku
nevar vadīt nodarbības. Gadījumos,
kad iespējama prombūtnē esoša kolēģa
aizvietošana nodarbībās, mācībspēks
nesaņem papildu samaksu.
Mācībspēku biežā vērtēšana (studējošo, darba devēju, ārējo akreditētāju
u. c.) rada papildu spriedzi, un 80% (!!!)
respondentu darba apjoma un citu ar
darbu saistītu iemeslu dēļ saskārušies
ar izdegšanas sindromu.

•
•

• 75% vēlēti mācībspēki, 25% nevēlēti;
• vairākums respondentu ieņem

lektora, docenta, asociētā profesora,
profesora amatu (88%);
58% respondentu ar doktora
grādu;
65% strādā kā mācībspēki daļēju
slodzi, 35% – pilnu slodzi;
visplašāk pārstāvētas augstākās
izglītības iestādes Rīgā, Rīgas rajonā –
53%.

•
•
•

Jautājumu sadalījums
1. Augstākās izglītības politika, tās
ietekme uz mācībspēku darbu.
2. Mācībspēka darba stabilitāte – atalgojums, darba slodze (kādi pienākumi, komponentes ietvertas darba
slodzē), līgumi (terminēti, beztermiņa).
3. Profesionālā pilnveide, akadēmiskās karjeras iespējas, resursu pieejamība AII.
4. Droša un akadēmiskajam darbam
atbilstoša darba vide.
Kādas komponentes iekļautas
vairākuma mācībspēku darba
slodzē (aptaujas rezultāti)
Vairākums respondentu atbildējuši,
ka viņu darba slodzē līdztekus kontaktstundām auditorijā iekļautas šādas
komponentes:
konsultācijas studējošajiem (70%);
studējošo darbu labošana (kon-

•
•

troldarbi, referāti, esejas) (62%);
kursa, bakalaura, maģistra darbu
vadīšana (79%);
kursa, bakalaura, maģistra darbu
recenzēšana (64%);
darbs sesijas laikā – eksāmenu, ieskaišu sagatavošana un vadīšana (63%).

•
•
•

Vairākums respondentu
atbildējuši, ka viņus apmierina
AII darba vide:

• telpas un infrastruktūra (70%
respondentu);
• pieejamas telpas, kurās izmantot

datoru, printeri (84–88% respondentu);
iespēja atstāt virsdrēbes un savas
personīgās mantas (90% respondentu),
ir pieejamas labiekārtotas labierīcības (93% respondentu);
vadot nodarbības, netraucē trokšņi no citām telpām (82% respondentu),
ir pietiekams apgaismojums (90%
respondentu) un temperatūra gan
ziemā, gan vasarā (74% respondentu).

•
•
•
•

Secinājumi
Par komponentēm, kas iekļautas/
nav iekļautas darba slodzē
Mācībspēku darba slodzē bieži netiek iekļautas šādas komponentes: zinātniskā darbība, organizatoriskie pienākumi AII vai ārpus tās, metodiskais
darbs (lekciju, praktisko, laboratorijas
darbu izstrāde), studiju kursu atjauno-

•

•

•

Par mācībspēku profesionālās
pilnveides iespējām
Kaut arī 70% respondentu uzskata,
ka AII nodrošina mācībspēkiem iespējas apgūt jaunas prasmes un dažādot
pasniegšanas metodes, lai uzturētu
savu konkurētspēju, vairākums
respondentu atbildējuši, ka netiek
apmaksāta viņu profesionālā pilnveide
studiju vides digitālo rīku, augstskolu
pedagoģiskās didaktikas, svešvalodu
un starpkultūru atšķirību jomā. 59%
respondentu atbildējuši, ka AII nenodrošina finansējumu profesionālās
pilnveides kursiem vai to nodrošina
tikai daļēji.

•
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• Labāka situācija ir svešvalodu

apguvē – vairākums respondentu
atbildējuši, ka tiek apmaksāta viņu
profesionālā pilnveide svešvalodu
apguves jomā.
Pozitīvi vērtējams fakts, ka vairākums respondentu atzīst: darba devējs
(AII, struktūrvienības vadītājs vai cits)
atbalsta un virza mācībspēka karjeras
izaugsmi tālākos akadēmiskos amatos
(asistents–lektors–docents–profesors).

•

Par studijām atbilstošu darba vidi
AII
Pozitīvi vērtējams fakts, ka izteikts
respondentu pārsvars darba vidi AII
vērtējuši kā atbilstošu – telpu un infrastruktūras sakārtotība, datortehnikas
pieejamība, atbilstoša temperatūra

•

telpās, labierīcību pieejamība u. c.
Risinājumi LIZDA skatījumā

•
•

Stabils finansējums, t. sk. bāzes
finansējums.
Stabilitāte, konsekvence slodžu
aprēķināšanas komponentēm. Darba
grupā Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā izstrādāt labās prakses piemērus, vadlīnijas mācībspēku slodžu
aprēķināšanai.
Ieviest arī beztermiņa līgumus
akadēmiskajam personālam ar
izvērtēšanu darba procesā (katru gadu,
reizi 2–3 gados, pie akreditācijas
u. tml.); ja amatā (piemēram, profesors) vēlēts divas reizes pēc kārtas.
Nepieciešami finansiāli risi-

nājumi mācībspēku profesionālās
pilnveides iespējām – kā parāda aptaujas rezultāti, profesionālās pilnveides iespējas pastāv, bet bieži mācībspēkiem jāmaksā pašiem.

•

Visi pētījumā iegūtie rezultāti un
apkopotie priekšlikumi mācībspēku
cienīgu darbu ietekmējošo faktoru
pilnveidei tiks publiskoti LIZDA
konferencē «Par cienīgu darbu augstākās izglītības iestāžu mācībspēkiem Latvijā» 2019. gada vasarā.

•

Dita Štefenhagena,
Dr. sc. admin., docente,
LIZDA eksperte augstākās
izglītības, zinātnes jautājumos un
ārējo sakaru koordinētāja

LIZDA UN IZM NOSLĒDZ VIENOŠANOS PAR SADARBĪBU
NOZARES AKTUĀLO JAUTĀJUMU RISINĀŠANAI
Starptautiskajā izglītības līderu samitā 2019. gada 15. martā Somijā, Helsinkos,
LIZDA un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) noslēdza vienošanos par sadarbību
konkrētu jautājumu risināšanai līdz nākamajam – 2020. – gadam.
IZM un LIZDA parakstītajā vienošanās kopīgi
apņemas:
1. atjaunot pedagogu sagatavošanas modeli, attīstot pedagoģijas studiju programmu saturu, sniedzot
mentora un finansiālu atbalstu jaunajiem pedagogiem
divus gadus pēc studiju pabeigšanas, tādējādi veicinot
pedagoga profesijas pievilcīgumu;
2. uzlabot pedagogu profesionālās pilnveides
intelektuālo pievilcīgumu, veicinot pedagogu profesionālās kompetences, autonomijas un atbildības

Uzziņai

Starptautiskais izglītības līderu samits (International
Summit on the Teaching Profession) pirmo reizi notika
Ņujorkā 2011. gadā, un tas ir nozīmīgs forums, lai atklātu un konstruktīvu sarunu ceļā valdības, arodbiedrības
un izglītības eksperti no visas pasaules diskutētu un
apmainītos viedokļiem par efektīvu izglītības politiku
un tās īstenošanu. Deviņu gadu laikā samits kļuvis par
unikālu forumu, kurā ir iespēja apmainīties ar pasaules
valstu izglītības ministriem un izglītības arodbiedrībām
viedokļiem un dalīties ar labās prakses piemēriem. Forums dod mums iespēju atskatīties uz iepriekšējā gadā
paveikto un ar IZM vienoties par nākamā gada sadarbības prioritātēm. Ar starptautisko partneru palīdzību
mēs varam soli pa solim virzīties uz konstruktīvu sociālo
dialogu starp LIZDA un IZM. Ņemot vērā šā brīža situāciju, ir skaidrs, ka Latvijā politiķi vēl nepietiekami novērtē
sociālā dialoga būtību un potenciālos ieguvumus.

attīstību un stiprinot pedagoga profesijas lomu un
nozīmi nākotnes sabiedrībā;
3. aktīvi iesaistīt profesionālās arodbiedrības un
citas ieinteresētās institūcijas jaunu izglītības politikas reformu plānošanā un realizācijā, tās aicināt
piedalīties darba grupās izglītības politikas, normatīvo
aktu un stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādē.
Vienošanās izpildes progresa ziņojums būs jāsniedz
nākamajā Starptautiskajā izglītības līderu samitā
2020. gada pavasarī.
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DRAUDZĪGA PIETURZĪME – KATRS IZVĒLAS, KĀDU VIEN ATTIECĪGĀ SITUĀCIJĀ PIEMĒROT
PIRMĀ INSTANCE, KURA ATBALSTĪS VIDUTĀJS
ĢIMENE
GAISMAS STARS

MILZU SPĒKS

DROŠĪBA PEDAGOGU ATBALSTS VISOS LĪMEŅOS

EŅĢEĻA SPĀRNS UZ PLECA

LIELA ĢIMENE
VAIROGS
DROŠĪBAS SPILVENS

DRAUGS UN AIZSTĀVIS

TAUTA

PATVĒRUMS KOPĪBAS SAJŪTA

ATBALSTS – TICĪBA
ĢIMENES LOKS

SĀLS PACIŅA SOMIŅĀ SLIDENĀ LAIKĀ

DADZIS CITIEM

AIZSEGS
KUĢIS, KAS VED UZ LABĀKU NĀKOTNI
AIZSARGSDRAUDZE

SAULE GLĀBĒJZVANS SOCIĀLAIS ATBALSTS IZGLĪTĪBAS DARBINIEKAM

NEZINĀMAIS TĀLUMĀ

MAMMA

SKABARGA

SVIESTS UZ MAIZES

MĀJAS
PAMATS

ZIBENSNOVEDĒJS

PALĪDZĪGA ROKA UN
ATBALSTOŠS PLECS

GARANTS

ĀTRĀ

PALĪDZĪBA

POGA PIE JAKAS

VIESULIS
DROŠS APVALKS

SAULE, KAS NEKAD NENORIET

DROŠĪBAS SIENA

DARBA ALGA
MUGURKAULS

EŽA ADATAS

MŪRIS

TAUTAS
BALSS LIETUSSARGS

NEMIERA GARS

BRĪNUMNŪJIŅA
SAULES STARIŅŠ
PIE VĒTRAINAJĀM
LATVIJAS DEBESĪM

DROŠĪBAS

PUĶU
VIENS CĪNĪTĀJS
DĀRZS KRUSTMĀTE SALA PAMATI
PRET ARMIJU SARGS PEDAGOGAM VILCĒJSPĒKS DRAUGA PLECS PEDAGOGIEM ĒKAI

DRAUGS UN PADOMDEVĒJS
MAZS CINĪTIS REIZĒM GĀŽ LIELU VEZUMU

SPRUNGULIS VALDĪBAS APLAMĪBU RITENĪ INFORMĀCIJAS

GRAUDI VĀRPĀ, JO VAIRĀK BŪSIM, PALĪGS
JO LIELĀKA RAŽA SALDSKĀBMAIZE

RŪPĪGS
DRAUGS

CERĪBA UZ LABĀKU DZĪVI VECMĀMIŅA

KRUĶIS TRAUMAS GADĪJUMĀ
LEDLAUZIS

KĀ SKOLAS DARBINIEKU GLĀBĒJZVANS

TĒVS

STŪRMANIS UZ LABĀKU NĀKOTNI DRAUGS, PALĪGS UN ATBALSTS

GLĀBĒJDIENESTS

KOKS, KURŠ DOD
AUGĻUS KATRU DIENU

UGUNSMŪRIS

KONKURSS STUDENTIEM «ATSPĒRIENS»

LIZDA konkursā «Atspēriens» piedalīties aicināti
akreditētu augstākās izglītības iestāžu studenti un absolventi, kuri izstrādājuši savus 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 (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 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 konkursam, studentam līdz 2019. gada
1. augustam (ieskaitot) elektroniski jāaizpilda anketa
mājaslapā www.lizda.lv un darbs jānosūta LIZDA birojam pa e-pastu atsperiens@lizda.lv.

FORMATĪVĀ
VĒRTĒŠANA
KAS TAS IR?
Vērtēšana ir neatņemama mācību procesa daļa. Saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju, kas paredz akcentēt skolēnu pašvadītu mācīšanos, būtiski palielinās formatīvās
vērtēšanas loma. Ar formatīvās vērtēšanas palīdzību pedagogs atbalsta, sekmē, precīzi virza
mācīšanos, lai skolēni sasniegtu konkrētos stundai vai ilgākam laika posmam definētos mācību
mērķus, kā arī lai uzlabotu viņu mācīšanos. Iegūstot formatīvās vērtēšanas pieredzi, arī paši
skolēni to var īstenot savā mācību procesā.

AR KO FORMATĪVĀ VĒRTĒŠANA ATŠĶIRAS NO SUMMATĪVĀS VĒRTĒŠANAS?
Vērtēšana ir process, kurā tiek iegūti atbilstoši dati, tie tiek interpretēti, lai izdarītu informētus secinājumus par to, ko skolēns zina, prot, spēj izdarīt. Summatīvajā vērtēšanā tiek dokumentēts skolēna
mācīšanās rezultāts kāda mācīšanās posma (temata, kursa, moduļa, mācību gada, izglītības posma u. c.)
noslēgumā, un vērtējums tiek izteikts summatīvi, proti, ar atzīmi, punktos u. tml. Savukārt formatīvā vērtēšana, dēvēta arī par veidojošo vērtēšanu, ir paša mācību procesa daļa, un tai ir tūlītēja, tieša
ietekme. Formatīvās vērtēšanas izteikšanas forma ir atgriezeniskā saite jeb mutiski vai rakstiski komentāri mācību procesā ikdienā. Kopīgais abiem vērtēšanas veidiem ir skaidri skolēna snieguma kritēriji.

KĀ SKOLĒNAM PALĪDZĒT SASKATĪT IZAUGSMES IESPĒJAS?
Lai veicinātu skolēnu pašvadītu mācīšanos, izvērtētu skolēnu sniegumu un formulētu turpmākos sasniedzamos rezultātus, noder prasmju snieguma līmeņu apraksti. Tie atklāj pazīmes, kas raksturo labu darbu, dod
skaidrību par snieguma kritērijiem. Snieguma līmeņi noder ne tikai skolotājiem, bet arī pašiem skolēniem, kuriem var mācīt tos izmantot, un pat var iesaistīt skolēnus to veidošanā.

FORMATĪVĀ VĒRTĒŠANA UN ATGRIEZENISKĀ SAITE
Atgriezeniskā saite ir informācijas apmaiņas process – formatīvās vērtēšanas svarīgākā daļa. Tās laikā
tiek dotas un saņemtas atbildes uz jautājumiem ne tikai par uzdevuma izpildi, bet arī par mācīšanās procesu un
iespējām sevi vadīt uz izvirzīto mērķi, kā arī skaidroti plānotie rezultāti un vērtēšanas kritēriji.
Kāda ir noderīga un izmantojama atgriezeniskā saite? Tā dod skaidru atbildi uz šādiem jautājumiem: kas man
izdodas; ko jau labi protu; kas pagaidām vēl neizdodas un kāpēc; ko un kā darīt turpmāk?
Sagatavots pēc Līgas Čakānes (LU SIIC) raksta «Skola2030» izdevumā «Domāt. Darīt. Zināt.»
skolotāju atbalstam pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai,
kura pilna versija pieejama šeit: https://bit.ly/2WUPwVh.
Uzzini vairāk – www.skola2030.lv!

