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LIZDA ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES
2018. gadā – mēs to paveicām visi kopā!
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pstiprināts pedagogu darba samaksas
paaugstināšanas grafiks no 2018. gada 1.
septembra līdz 2022. gada 1. septembrim.

odrošināta sociālā atbalsta programma pedagogiem pirmspensijas vecumā, kuri zaudē
darbu izglītības iestādes likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā no 2018. gada 1. janvāra.

ašvaldībām tiek pārskaitīts mērķdotācijas
avansa maksājums 75% apmērā savlaicīgai
pedagogu darba algas saņemšanai no 2018.
gada 1. septembra.

edagogu zemākā mēneša darba algas likme palielināta par 30 EUR un ir 710 EUR no
2018. gada 1. septembra.
ampaņā «Vienaldzība izmaksā vairāk nekā
izglītība!» savākti 42 549 paraksti.

zsūtītas vēstules 110 novadiem un deviņām
republikas pilsētām ar lūgumu pašvaldībām
pagarinātās dienas grupas skolotājiem nesamazināt zemāko mēneša darba algas likmi no
2018. gada 1. janvāra.
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aglabāts novērotāju statuss vispārējo un
profesionālo izglītības iestāžu un programmu akreditācijā.
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anākts augstākās izglītības iestāžu mācībspēku zemākās mēneša darba algas likmes
palielinājums no 2018. gada 1. janvāra.
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o 13,5 uz 16% palielināts direktora jeb motivācijas fonda finansējums.

tlikta jaunā mācību satura īstenošana uz
2020./2021. mācību gadu.

estājāmies pret skolotāju algu
publiskošanu.

acionālās trīspusējās sadarbības padomes
sēdē izskatīts jautājums par zinātnes un
augstākās izglītības jautājumiem.

I

zglītības likumā nostiprinātas pedagogu tiesības saņemt sociālās garantijas.

iedalīšanās nodokļu politikas reformas izstrādē (minimālās algas pieaugums no 380
uz 430 EUR u.c.).
pstiprinātas izglītības prasības pedagogiem, jauni Ministru kabineta noteikumi.

anākta obligātās pamatizglītības apguves
līdzšinējā vecuma saglabāšana.
odrošināts atlaišanas pabalsts internātskolu
likvidācijas vai reorganizācijas procesā.

arunas ar Izglītības un zinātnes ministriju
par augstskolu mācībspēku darba slodzes
sakārtošanu – darba grupas veidošanu ministrijas vadībā.

eteikumi un biedru interešu pārstāvniecība
zinātnisko institūciju starptautiskajā izvērtēšanā.
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eikts pētījums par pedagogu profesionālā
atbalsta sistēmas novērtējumu.

S

arunu festivālā «LAMPA» organizēta diskusija «Pedagogs – profesija vai misija?».

R

īkots konkurss pedagogiem «Mācot mācos
pats!».

anākts papildu finansējums zinātnei, arī no
nozaru ministrijām.
iedalīšanās licencēšanā/akreditācijā augstākās izglītības iestādēs.

opā ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju organizēta konference «Pedagogu profesionālā atbalsta sistēma: sociālais
dialogs izglītības politikas kontekstā».

R

īkots konkurss skolēniem un studentiem
«Liec savam pedagogam pasmaidīt!».

Šajā numurā lasi
• Tikai kopā mēs varam
panākt vairāk!
3. lpp.
• Vai rājiens
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prot iedvesmot pārējos
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TIKAI KOPĀ
MĒS VARAM PANĀKT VAIRĀK!

2018. gads ir bijis piesātināts ar
dažādām aktivitātēm, bet, PIRMKĀRT, viens no galvenajiem panākumiem, ko vēlamies uzsvērt,
ir pedagogu zemākās mēneša
darba algas likmes paaugstināšana par 30 eiro jeb 710 eiro par
likmi no 2018. gada 1. septembra 50 208 vispārējās izglītības,
pirmsskolas izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības
un profesionālās ievirzes izglītības
pedagogiem.
Šo paaugstinājumu mēs panācām kopā! Kad pret politiķu
vienaldzību runas vairs nelīdzēja, arodbiedrība rīkoja parakstu
vākšanas kampaņu «Vienaldzība
izmaksā vairāk nekā izglītība!»,
lai pievērstu deputātu un sabiedrības uzmanību izglītības un
zinātnes darbinieku prasībām par
nepieciešamo papildu finansējumu cienīgai darba samaksai. Tā
bija akcija, kurā pierādījām, cik
īsā laika posmā spējam mobilizēties. 42 549 paraksti – tas bija
apliecinājums LIZDA biedru
solidaritātei un spēkam. Tikai
kopā mēs varam panākt vairāk!
Sarunas ar valdību par atalgojuma paaugstināšanu pedagogiem
bez jūsu atbalsta nebūtu iespējamas, tādēļ neviltots paldies jums
par uzdrīkstēšanos un uzticību!
Papildu iegūtais finansējums
pedagogu zemākās mēneša darba
algas likmes paaugstināšanai
2018. gada četriem mēnešiem bija
6,1 miljons eiro, 2019. gadā – 17,5
miljoni eiro.

OTRKĀRT, tika panāktas būtiskas izmaiņas sociālās drošības
jomā – sociālās garantijas pedagogiem nostiprinātas Izglītības
likumā, un no 2018. gada janvāra

Inga Vanaga,
LIZDA priekšsēdētāja

Ilze Priževoite,
LIZDA priekšsēdētājas vietniece

darbojas sociālā atbalsta programma pedagogiem, kuri skolu reorganizēšanas vai slēgšanas gadījumā
zaudē darbu.

samaksas paaugstināšanas grafiks
no 2018. gada 1. septembra līdz
2022. gada 1. septembrim;
3. atlikta jaunā mācību satura
īstenošana uz 2020./2021. mācību
gadu;
4. Izglītības likumā nostiprinātas pedagogu tiesības saņemt
sociālās garantijas;
5. piedalīšanās nodokļu politikas reformas izstrādē (minimālās
algas pieaugums no 380 uz 430
eiro u.c.);
6. panākta obligātās pamatizglītības apguves līdzšinējā vecuma
saglabāšana;
7. iestājāmies pret skolotāju algu
publiskošanu;
8. apstiprinātas izglītības prasības pedagogiem, jauni Ministru
kabineta noteikumi;
9. rīkots konkurss «Pedagogam
draudzīgākā izglītības iestāde
2018»;
10. pašvaldībām tiek pārskaitīts
mērķdotācijas avansa maksājums
75% apmērā savlaicīgai pedagogu
darba algas saņemšanai no 2018.
gada 1. septembra.

TREŠKĀRT, panācām, ka
2018. gada vasarā tika pieņemti
Zinātniskās darbības likuma
grozījumi, kas paredz, ka nozaru
ministrijas var finansēt valsts pētījumu programmas zinātnē 2019.
gadā un turpmāk.
Mums ir ļoti svarīgs biedru
viedoklis par LIZDA darbu, tādēļ
2019. gada janvārī veicām biedru
aptauju, lai noskaidrotu, ko LIZDA
biedri uzskata par visveiksmīgāk
īstenotajām arodbiedrības aktivitātēm 2018. gadā.

NO 29 AKTIVITĀTĒM
LIZDA BIEDRI IZVEIDOJA
ARODBIEDRĪBAS LABO
DARBU TOP 10:

1. pedagogu zemākā mēneša

darba algas likme palielināta par
30 eiro un ir 710 eiro no 2018. gada
1. septembra;
2. apstiprināts pedagogu darba
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Kopā paveikts gana daudz, un
tas ir, pateicoties vairāk nekā 25
000 LIZDA biedriem. Ja runājam
par biedru skaitu 2018. gadā – tas
ir nedaudz samazinājies, jo valstī samazinās skolēnu, skolu un
pedagogu skaits. Taču jāuzsver, ka
izveidojušās arī jaunas arodorganizācijas, par ko mums – LIZDA – ir
liels prieks, jo spēks ir vienotā un
aktīvā līdzdalībā.
Viens kopīgs darba gads ir
aizvadīts, un jāturpina vēl aktīvāk
strādāt 2019. gadā ar sadarbības
partneriem, ievēlēto 13. Saeimu,
2019. gada sākumā apstiprināto
jauno valdību.
VIENA NO LIZDA 2019. gada
prioritātēm ir turpināt aktīvi
strādāt pie aizsāktā darba – pakāpeniskas pedagogu darba samaksas paaugstināšanas. Nākamais plānotais solis pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes
palielināšanai ir par 40 eiro jeb
750 eiro par likmi no 2019. gada 1.
septembra. Nepieciešamības gadījumā ceram uz biedru atbalstu un
vienotību, lai panāktu finansējumu
pedagogu cienīgai darba samaksai.
Ja LIZDA būtu vairāk biedru, tad,
visticamāk, šobrīd mēs cīnītos
nevis par algas paaugstinājumu
no 710 uz 750 eiro, bet par 1250
eiro (vidējā darba samaksa valstī
reizināta ar koeficientu 1,2).

LIZDA ARĪ ŠAJĀ GADĀ
būs aktīva ar savu viedokli un
klātesamību uzsākto reformu
īstenošanā, Valdības rīcības plāna
un arī Nacionālā attīstības plāna
izstrādē. LIZDA ir gatava aktīvam
kopdarbam ar esošajiem valsts
politikas veidotājiem. Uzskatām, ka
primārais ir spēja ne vien veiksmīgi
vadīt, bet arī stingri aizstāvēt savu
nozari. LIZDA cer, ka jaunievēlētā izglītības un zinātnes ministre
Ilga Šuplinska savu pilnvaru laikā
demonstrēs skaidru redzējumu
par izglītības attīstību ilgtermiņā
un pieņemtie lēmumi būs ilgtspējīgi, pārdomāti, nesasteigti – tiks
apzināti esošie riski un atrasti
konstruktīvi risinājumi uzsākto un
iecerēto reformu īstenošanai. To
var panākt, tikai strādājot plecu pie
pleca ar nozares organizācijām.
BŪTISKS JAUTĀJUMS 2019.
gadā ir arī atgriezeniskās saites
stiprināšana ar arodbiedrības
biedriem, jo mums patiesi ir
svarīgs un rūp katra viedoklis par
aktuāliem izglītības un zinātnes
jautājumiem.
Izaicinājums būs darbs ar tiem
izglītības un zinātnes darbiniekiem,
kuri nav arodbiedrības biedri. Liela
daļa no minētajiem sasniegumiem
nebūtu iespējami bez arodbiedrības aktīvas darbības, un rodas
jautājumi tiem, kuri nav LIZDA

biedri: «Ko tad mēs mācām jaunajai
paaudzei – dzīvot uz citu rēķina?»;
«Vai vēlamies, lai jaunā paaudze ir
izglītota un sabiedriski aktīva?»;
«Vai visi pedagogi ir pietiekami
sabiedriski aktīvi un ir labs paraugs
izglītojamajiem?». Vēlamies uzrunāt katru biedru un arī tos, kas vēl
nav, – visi darbi un panākumi ir
mūsu pašu rokās, un, tikai aktīvi izrādot iniciatīvu, iesaistoties dažādu
jautājumu risināšanā, mēs spēsim
būt vienoti un panākt labāko rezultātu! Varbūt ir laiks daļai izglītības
un zinātnes nozarē strādājošo
atmest padomju laika stereotipus par arodbiedrībām un visiem
kopā sākt izmantot demokrātiskās
sabiedrības piedāvātās iespējas, lai
par nepieciešamajām reformām un
uzlabojumiem pedagogu, zinātnieku un tehniskā personāla ikdienas
darbā iestātos paši, nevis gaidītu,
lai cilvēki, kuri ikdienā nesastopas
ar izaicinājumiem klases priekšā
vai zinātnes jomā, virza reformas,
kuras paši neīstenos.
LIZDA biedri vienmēr ir izvirzījuši lielus mērķus, pat zinot, ka
ceļš uz to sasniegšanu nebūs tas
vieglākais un īsākais. Strādāsim
kopā 2019. gadā un centīsimies arī
pārliecināt pievienoties LIZDA jaunus biedrus, balstoties uz R.Dzintara atziņu: «Mazus mērķus piepildīt
cilvēks var viens. Lielus mērķus –
tikai kopā ar citiem.»
Paldies ikvienam LIZDA biedram
un LIZDA Padomei
par sasniegto 2018. gadā!
LIZDA priekšsēdētāja
Inga Vanaga,
LIZDA priekšsēdētājas vietniece
Ilze Priževoite

JURISTA KOMENTĀRS
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VAI RĀJIENS
IZTEIKTS LIKUMĪGI?
Skolotājai ar darba devēja rīkojumu izteikts rājiens par paviršu
darba pienākumu veikšanu. Kā
pamats minēts kolēģes iesniegums skolas direktorei, kura
skolotājai savukārt norāda, ka viņai būtu jāraksta iesniegums par
aiziešanu no darba. Kā rīkoties?
Darba likuma 90. panta pirmā
daļa nosaka, ka «par noteiktās
darba kārtības vai darba līguma
pārkāpšanu darba devējs darbiniekam var izteikt piezīmi vai rājienu,
minot tos apstākļus, kas norāda uz
pārkāpuma izdarīšanu».
Lai pārliecinātos, ka darbinieks jāsoda, darba devējs
rakstveidā iepazīstina darbinieku ar savu vērtējumu par
darbinieka rīcību, kura norāda
uz apstākļiem, kas, pēc darba
devēja domām, kvalificējami kā
pārkāpums. Šajā gadījumā noteikti nevar būt runa par subjektīvu
darba devēja viedokli, bet jānorāda uz iekšējiem tiesību aktiem
– darba kārtības noteikumiem
vai darba līgumu, minot konkrētu
punktu, ko pārkāpis darbinieks,
kā arī izklāstot pārkāpuma būtību.
Līdz ar to darbiniekam ir precīza
norāde, par ko tieši paskaidrojums
rakstāms. Darbinieka paskaidrojums ir iespēja sevi attaisnot, ja
faktiski pārkāpums nav izdarīts.

Savukārt, ja tomēr darba devējs
ir pieņēmis lēmumu par piezīmes vai rājiena izteikšanu, viņam nevajadzētu rīkojumā lietot
tādus vispārējus formulējumus kā
«paviršs vai slikts darbs», «savu
pienākumu neveikšana», ja nav
tiešas norādes, kas tie ir par pienākumiem. Darba likuma 90. pantā
arī norādīti termiņi, piemēram,
piezīmi vai rājienu izsaka ne vēlāk
kā viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, neieskaitot
darbinieka pārejošas darbnespējas
laiku, kā arī laiku, kad darbinieks
ir atvaļinājumā vai neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, bet
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no
pārkāpuma izdarīšanas dienas. Ja
minētie termiņi nokavēti, disciplinārsodu uzlikt nedrīkst.
Darba likums nosaka, ka par
katru pārkāpumu var izteikt
tikai vienu piezīmi vai rājienu.
Jāievēro, ka piezīmes vai rājiena
uzlikšana nenozīmē arī automātisku prasību no darba devēja puses
darbiniekam aiziet no darba. Piezīme vai rājiens pats par sevi ir sods,
un darba devējam ir pienākums
uzreiz izvērtēt, cik būtisks ir darbinieka izdarītais pārkāpums, un
lemt, vai piemērojams disciplinārsods vai ir pamats uzteikt darbu
sakarā ar būtiska pārkāpuma, kas

noteikts Darba likuma 101. panta
pirmās daļas 1. punktā, izdarīšanu.
Nav pieļaujams, ka darba devējs
piespiež darbinieku no darba aiziet
pēc piezīmes vai rājiena izteikšanas.
Ja, pēc darbinieka domām, piezīme vai rājiens izteikts nepamatoti, viņam ir tiesības prasīt
piezīmes vai rājiena atcelšanu
viena mēneša laikā no dienas,
kad piezīme vai rājiens izteikts,
Darba likuma 94. pantā noteiktajā kārtībā. Šis pants nosaka,
ka darbiniekam vai darbinieku
arodbiedrībai savu aizskarto
tiesību aizsardzības nolūkā ir
tiesības iesniegt sūdzību iestādes
vadītājam vai attiecīgi pilnvarotai personai, kurā tiek izklāstīti
apstākļi, kas, iespējams, pilnībā attaisno darbinieku. Sūdzību izskata
un atbildi par pieņemto lēmumu
sniedz nekavējoties, bet ne vēlāk
kā septiņu dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Darbiniekam un
darbinieku arodbiedrības pārstāvim ir tiesības piedalīties sūdzības
izskatīšanā, sniegt paskaidrojumus
un izteikt savu viedokli. Ja piezīme
vai rājiens izteikts, tas ir spēkā
vienu gadu.
Brigita Fricsone,
LIZDA juriskonsulte
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AKTUĀLI

JAUNS
SĀKUMS
SOCIĀLAJAM
DIALOGAM
EIROPĀ
6. februārī Eiropas sociālie partneri1 parakstīja kopīgu darba programmu turpmākajiem trīs gadiem. Tas bija pasākums, kurā arī tika novērtēta Eiropas Komisijas (EK) un
Eiropas sociālo partneru sadarbība kopš 2015. gada, kad esošais EK sastāvs izvirzīja
prioritāti – aktivizēt sociālo dialogu jeb «Jaunu sākumu sociālajam dialogam Eiropā».
EK šajā laikā ir aktīvi strādājusi, lai paplašinātu un aktivizētu sociālo dialogu dalībvalstīs, kā arī atbalstītu sociālo partneru kapacitātes celšanu. Īpaša EK uzmanība tiek pievērsta tam, lai valdības iesaistītu sociālos partnerus politiku iniciatīvu izstrādē strukturālo reformu realizēšanā.
Gandrīz pirms 17 gadiem, 2002.
gadā, Eiropas sociālie partneri
iepazīstināja visus ar savu pirmo
daudzgadu kopīgo darba programmu. Pa šo laiku Eiropas Savienība
(ES) ir pieredzējusi trīs paplašināšanās un vienu diezgan smagu krīzi,
tas Eiropai ir bijis strauju pārmaiņu
laiks. Ņemot vērā, ka digitālā revolūcija tikai sākas, ir paredzamas vēl
lielākas pārmaiņas. Šajā laikā – un
īpaši krīzes laikā – sociālie partneri
savus uzskatus ir pauduši diezgan
redzami. Jāatzīst, ka šis viedoklis
ne vienmēr bija vienots un dažreiz
atšķīrās arī no EK viedokļa. Taču
vienā jautājumā, manuprāt, mēs
esam vienisprātis: vienmēr ir
labāk meklēt risinājumus pie
sarunu galda, nevis izejot ielās.
Es pats sociālā dialoga nozīmi
īpaši novērtēju 2009. gadā, kad
krīzes laikā biju Latvijas Ministru
prezidents un kopā ar Latvijas sociālajiem partneriem pieņēmām
daudzus sarežģītus lēmumus.
Tas bija konteksts, kurā EK pirms
četriem gadiem paziņoja par «Jaunu
sākumu sociālajam dialogam Eiro-

pā» jeb jaunu sadarbības formu ar
sociālajiem partneriem, to padarot
aktīvāku.
Tas bija mūsu kā jaunās EK viens
no pirmajiem darbiem. Mēs tikko
bijām pārvarējuši krīzi, taču ES
– gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem – tas joprojām nebija viegls
laiks. Tieši krīzes sarežģīto apstākļu
dēļ mēs atzinām, ka, lai palielinātu sociālo partneru lomu reformu
izstrādē un īstenošanā, ir vajadzīgs
tieši «Jauns sākums».
Komisija ir pildījusi savas saistības saskaņā ar šo apņemšanos. Mēs
esam pastiprinājuši savu sadarbību
gan Briselē, gan ārpus tās. Esmu
personīgi ticies ar sociālajiem
partneriem Eiropas semestra vizītēs
visās ES dalībvalstīs. Šai sadarbībai
ir bijusi reāla ietekme.
Pievēršoties jaunajai kopīgajai
darba programmai, es gribētu Eiropas sociālos partnerus apsveikt
ar vienošanos par mērķtiecīgu
programmu.
Jebkura no izraudzītajām sešām
prioritātēm ir būtiska, lai darba
tirgu padarītu efektīvāku un godī-

gāku. Tās visas ir saistītas arī ar EK
prioritātēm.
Mums ir līdzīgs skatījums – es
nosaukšu tikai dažas no šīm prioritātēm.
Pirmām kārtām darba tirgu
un sociālo sistēmu jomā sociālo
partneru galvenā uzmanība ir
pievērsta jauniešu bezdarbam un
aktīvajai darba tirgus politikai.
Savu pilnvaru pašā sākumā šī EK
atzina pēc krīzes ietekmes riskus,
īpaši attiecībā uz Eiropas jauniešiem. Tāpēc mēs būtiski palielinājām Jaunatnes nodarbinātības
iniciatīvas budžetu. Tas ļāva nodrošināt tiešu atbalstu vairāk nekā 1,7
miljoniem jauniešu. Mēs ierosinām
nākamajā daudzgadu budžetā
finansējumu jauniešu atbalstam
palielināt vēl vairāk.
Tādu jauniešu, kuri nemācās,
nestrādā un neapgūst arodu, skaits
kopš 2012. gada (kad tas bija ļoti
augsts) ir samazinājies par gandrīz
2 miljoniem. Tātad – krīzes radītā
negatīvā tendence ir pagriezta pretējā virzienā.
Prioritāte ir arī atbalsta snieg-

AKTUĀLI

šana cilvēkiem, lai palīdzētu
atgriezties darba tirgū. Man ir
gandarījums, ka kopumā bezdarba
statistika ir uzlabojusies – 2018.
gadā bez darba bija 7% ekonomiski
aktīvo iedzīvotāju, salīdzinot ar
gandrīz 11% 2012. gadā.
Tai pašā laikā mēs zinām, ka
esam ekonomiskās aktivitātes
cikla virsotnē. Kad procesi sāks
palēnināties, atkal būs vajadzīga ātra un efektīva aktīvā darba
tirgus politika. Lai to paveiktu,
dalībvalstīm būs jārīkojas, un tām
vajadzēs sociālo partneru atbalstu
un apņēmību.
Tāpat prioritāte ir sociālo
partneru kapacitātes uzlabošana
visos līmeņos. Tā bija viena no
lietām, ko EK apņēmās izdarīt,
uzsākot jaunu sadarbības formu
ar sociālajiem partneriem. Mūsu
priekšlikumā par jauno ESF+ paredzēti pienācīgi resursi šajā jomā,
un esam gatavi turpināt dialogu ar
jums par konkrētu līdzekļu pielietojumu.
«Kvalificēts darbaspēks ir viena
no galvenajām Eiropas sociālā un
ekonomiskā modeļa priekšrocībām» – tāds formulējums ir Eiropas sociālo partneru jaunajā darba
programmā. Es teiktu vēl vairāk:
mūsu kvalificētais darbaspēks ir
izaugsmes dzinējs. Tieši kvalificētais darbaspēks ir mūsu nākotnes
labklājības atslēga. Tai pašā laikā ir
zināms, ka 25–45% Eiropas strādājošo ir vai nu pārāk kvalificēti, vai
nepietiekami kvalificēti savam darbam. Aptuveni 40% Eiropas darba
devēju ziņo, ka nevar atrast darbiniekus, kuriem būtu izaugsmei un
inovācijai nepieciešamās prasmes.
Mainīgā darba pasaule ir papildu
elements, kas sarežģī darbinieku
prasmju pielāgošanu darbavietām.
2016. gadā EK pieņēma Jauno
prasmju programmu – to veido 10 darbības, kuru mērķis ir
mācības, prasmes un atbalstu
padarīt pieejamu visā ES. Taču, lai
sasniegtu rezultātus šajā jomā, cita
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starpā ir jānosaka un iepriekš jāparedz nākotnē vajadzīgās prasmes,
un tas jādara uz vietas, dalībvalstīs
un ekonomikas nozarēs. Tieši šajā
ziņā sociāliem partneriem ir būtiska loma, vislabāk pārzinot reālo
situāciju uz vietas.
Vēlos uzsvērt arī digitalizāciju.
Mums jāizmanto tehnoloģiju
iespējas – tas ir konkurētspējas
un efektivitātes jautājums. Taču
mums vajadzīgs arī laiks, lai atpūstos no tehnoloģijām, no e-pastiem,
zvaniem, interneta, un tas ir dzīves
kvalitātes jautājums. Tai pašā laikā
tehnoloģijas ietekmē mūsu sociālās
aizsardzības sistēmas – piemēram, ar platformu un kopīgošanas
ekonomikas starpniecību. Mums
jāpanāk, lai šīs pārmaiņas nekaitē
Eiropas sociālajam modelim. Tieši
par to runāts Ieteikumā par piekļuvi sociālajai aizsardzībai: ir jānodrošina, lai tiktu aptverti visi darbinieki neatkarīgi no tā, vai viņi ir
noslēguši standarta vai nestandarta
darba līgumus.
Mums jāpanāk, lai mūsu
sociālais modelis būtu spējīgs

pārdomāti pielāgoties dažādiem
apstākļiem. Tas ļaus Eiropai palikt
pārmaiņu avangardā, saglabājot visus ieguvumus, kas veicina
izaugsmi un labklājību. Es atzinīgi
vērtēju Eiropas sociālo partneru lēmumu sākt sarunas par autonomu
pamatnolīgumu par digitalizāciju.
Mūsdienu informācijas ekonomikā,
kurā attīstās mākslīgais intelekts,
platformu darbs un sociālie mediji,
pastāv arī šaubas, vai sociālas partnerības modelis joprojām ir aktuāls.
Esmu pārliecināts, ka tieši minēto
pārmaiņu dēļ sociālo partneru
loma nākotnes prasībām atbilstošu
risinājumu izveidē ir nozīmīgāka
nekā jebkad.
Valdis Dombrovskis, Eiropas
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
eiro un sociālā dialoga jautājumos
1
Eiropas sociālā dialoga partneri ETUC,
BUSINESSEUROPE (apvieno privātā sektora darba devējus), UEAPME (apvieno mazo
uzņēmumu darba devējus) un CEEP (apvieno darba devējus sabiedriskajā sektorā)
ir noslēguši vairākus līgumus, kurus ir ratificējusi Eiropas Ministru Padome un kuri
tagad ir Eiropas likumdošanas sastāvdaļa
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ARTŪRS REINIKS – ATSAUCĪGS, POZITĪVS UN
ATBILDĪGS KOLĒĢIS, KURŠ PROT IEDVESMOT PĀRĒJOS
Artūrs Reiniks Annas Brigaderes pamatskolā jau 36 gadus strādā par mūzikas skolotāju. Viņš ir daudzšķautņaina
personība, un kolektīvs nav iedomājams bez viņa humora izjūtas un dziesmām, muzikālajiem akcentiem visos
skolas pasākumos. Kolēģi lepojas ar
Artūru kā zemessargu, kas māca patriotismu un pienākuma apziņu arī jaunajai paaudzei. Patiess gandarījums un
lepnums skolai ir par to, ka skolotājam
A.Reinikam piešķirts augstais apbalvojums – viņš ir Atzinības krusta V šķiras
ordeņa kavalieris.
AR KO JŪS NODARBOJATIES
IKDIENĀ?
Kopš 1981. gada esmu Annas
Brigaderes pamatskolas mūzikas
skolotājs. Sākotnēji man pat nebija
doma par pedagoģijas lauciņu, kaut
gan pats nāku no skolotāju ģimenes.
Daugavpils Pedagoģiskā institūta
Mūzikas pedagoģijas nodaļa deva iespēju iegūt augstāko muzikālo izglītību, un, to absolvējot, likumsakarīgi
kļuvu par skolotāju. Tagad esmu ar
maģistra grādu pedagoģijā. Paralēli
skolai esmu grupu «Tērvete» un
«Dobeles zemessargi» vadītājs, kā
arī jauktā kora «Tērvete» kormeistars un dziedātājs. Šogad atzīmēšu
28. gadadienu Zemessardzes rindās.
KĀDI IR JŪSU HOBIJI,
AIZRAUŠANĀS?
Mans vislielākais hobijs ir ceļošana, un tas ir arī mūsu ģimenes
kopīgais hobijs, tāpēc cenšamies
pēc iespējas ceļot arī visi kopā. Patīk
skatīties kvalitatīvu krievu kino un
apmeklēt pasaules līmeņa hard rock
koncertus.
KAS JUMS SAVĀ DARBĀ
PATĪK VISVAIRĀK,
KAS – MAZĀK?
Skolotāja darbā man gandarījumu
sagādā bērni, kuriem patīk dziedāt,

patīk mūzika, un tad attiecīgi arī
seko iegūtie rezultāti. Nenoliedzami, ir labi padarīta darba sajūta, ja
izdodas ieinteresēt tos skolēnus,
kuriem mūzika nav viens no mīļākajiem priekšmetiem. Liels gandarījums ir arī tad, ja izdodas gūt labus
rezultātus ansambļu skatēs, mūzikas olimpiādēs, koncertos.
Ja runā par lietām, kas patīk
mazāk, tad tās ir mūzikas programmas, kurās dažkārt ir tikpat
augstas prasības kā mūzikas skolā,
īpaši pamatskolas vecākajās klasēs.
Vispārizglītojošās skolās tas, manuprāt, nav vajadzīgs, jo tad teorija sāk
nomākt pašu muzicēšanu.
VAI JŪTAT ATŠĶIRĪBU STARP
BĒRNIEM TAGAD UN AGRĀK?
MĒDZ TEIKT, KA BĒRNI KĀDREIZ BIJA MIERĪGĀKI – AR KO
TAS, JŪSUPRĀT, VARĒTU BŪT
SKAIDROJAMS?
Atšķirība starp bērniem tagad un
agrāk ir diezgan liela, jo ļoti mainījies dzīves temps, straujā tehnoloģiju
ienākšana sadzīvē, kas, no vienas
puses, protams, ir apsveicami, taču,
no otras puses, šim procesam ir daudzas negatīvas blaknes. Piemēram,
ja skolēns sēž savā telefonā no rīta,
starpbrīžos, kas turklāt ir atslodzes
laiks, visu atlikušo dienu un vēl

vakarā, tad smadzenes ir nemitīgā
saspringumā, kas negatīvi atsaucas
uz bērna nervu sistēmu, fizisko stāvokli un darba spējām kopumā. Tas,
manuprāt, ir viens no faktoriem,
kāpēc bērni mūsdienās vairs nav tik
mierīgi. Otrs faktors ir ģimene: ja
ģimenē netiek veltīts pienācīgs laiks
bērna audzināšanas jautājumiem,
tad skolā ir redzamas sekas, bērns
ir neaudzināts, nepieklājīgs. Skolā
labot ģimenē pieļautās audzināšanas
kļūdas reizēm ir pat neiespējami. Ja
ģimenē netiek izrādīta cieņa skolai, arī bērnam šādas cieņas nebūs.
Diemžēl daļai jauno vecāku ir no-
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stāja, ka tikai skolai kā pakalpojuma
sniedzējai ir jāaudzina viņu bērns.
Domāju, ka sabiedrībā kopumā
par maz uzmanības tiek veltīts tiem
Bērnu tiesību aizsardzības likuma
pantiem, kuros runāts par bērna
pienākumiem un atbildību, tādējādi
bērniem rodas visatļautības sajūta.
KĀ VĒRTĒJAT ŠOBRĪD TIK
DAUDZ PIEMINĒTĀS SKOLU
TĪKLA IZMAIŅAS? KĀ JŪTAS
UN KO DOMĀ PEDAGOGI
REĢIONOS?
Skolu tīkla izmaiņas vērtēju neviennozīmīgi. Uzskatu, ka ideālā variantā būtu jāpastāv lauku skoliņām,
jo skaitliski mazās klasēs ir daudz
lielākas iespējas individuālai pieejai
skolēnam, kas nav reāli milzu klasēs
pilsētās. Tajā pašā laikā saprotu, ka
mazo skolu pastāvēšana pašvaldībām ir smaga, reizēm pat nepaceļama nasta. Tāpat domāju, ka plaši
kultivētais viedoklis par lauku skolu
nespēju konkurēt ar lielajām skolām
ir tendenciozs un neatspoguļo patieso ainu izglītības sistēmā.
Runājot par formulu «nauda seko
skolēnam» – ir redzams, ar kādām
metodēm tiek vākti skolēni uz skolām, kas daudzos gadījumos nebūt
nav par labu pašam bērnam. Vēl
uzskatu, ka ideālā variantā vienādas
kvalifikācijas speciālistiem būtu
jāsaņem vienāda atlīdzība jebkurā
skolā neatkarīgi no skolēnu skaita
klasē – tad nebūtu problēmu ar
kadriem lauku skolās.

Saprotu, ka tas viss prasa papildu finansējumu, un te nu es lieku
lielas cerības uz jauno izglītības un
zinātnes ministri, kuras idejas un
darboties griba šobrīd skolotājiem
dod cerību, ka tuvākajā nākotnē
tiks atrisināta virkne sasāpējušu
jautājumu, piemēram, pedagogu
darba samaksas paaugstināšanas
grafiks. Šobrīd mūsu kaimiņi igauņi
ir parādījuši izcilu piemēru (Igaunijas skolotājiem minimālā algas
likme 2019. gadā pieaug no 1150
līdz 1250 eiro mēnesī – red.), kā
šis jautājums var būt risināms. Par
saviem kolēģiem varu teikt, ka viņi
strādā ar atdevi un arī liek cerības
uz jauno ministri. Atliek tikai novēlēt, lai mūsu ministrei ir pietiekami
daudz domubiedru starp politikas
veidotājiem!
KAS JŪS PAMUDINĀJA
IESTĀTIES ARODBIEDRĪBĀ?
Arodbiedrībā esmu kopš pirmās darba dienas un savulaik tajā
iestājos bez īpaša pamudinājuma,
jo uzskatīju un joprojām uzskatu,
ka arodbiedrība ir vienojošs spēks
un, esot tās rindās, es apliecinu savu
korporatīvo piederību organizācijai.
KĀDĒĻ, JŪSUPRĀT,
IR SVARĪGI BŪT AKTĪVAM
ARODBIEDRĪBAS BIEDRAM?
Uzskatu, ka būt arodbiedrības
biedram ir svarīgi tāpēc, ka arodbiedrība aizstāv mūsu intereses,
palīdz grūtībās nonākušiem biedriem, risina sasāpējušus jautājumus
un ir reāls spēks, ko mēs paši kā
biedri kopā veidojam. Personīgi
esmu piedalījies arī arodbiedrības
rīkotajos streikos.
KO JŪS NOVĒLĒTU
SAVIEM KOLĒĢIEM?
Saviem nozares kolēģiem gribu
novēlēt vispārzināmas, bet ļoti
svarīgas lietas: veselību, nezaudēt
darbaprieku, mācēt pasmieties par
sevi un, pats galvenais, vienmēr būt
optimistiem!
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APBALVOTAS PEDAGOGAM DRAUDZĪGĀKĀS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 2018
2018. gada 7. decembrī LIZDA jau sesto reizi svinīgi piešķīra arodbiedrības
novērtēto statusu «Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde», pasniedzot
apliecinājuma plāksni sešām izglītības iestādēm. Konkursa žūrijā kopā ar
arodbiedrības pārstāvjiem piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)
un Apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO)
Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvis.
Izglītības iestāžu vadītāji – darba devēji – konkursam pieteica 21 izglītības
iestādi. Konkursa nolikuma kritērijiem atbilstošas bija 16 no tām.
LIZDA konkursa mērķis ir veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem
darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi
nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības. Par pedagogam draudzīgu var uzskatīt izglītības
iestādi, kurā izveidota droša un sakārtota sociālā vide – savstarpējās attiecības,
saskarsme, atbalsts, sadarbība, atalgojums, kā arī fiziskā un informatīvā vide.
Lai sasniegtu cienīga darba apstākļus, nepieciešams sociālais dialogs, tādēļ
LIZDA konkursā aicināja piedalīties tos darba devējus, kuru izglītības iestādēs
izveidotas arodorganizācijas un kurās vismaz 70 procenti darbinieku ir arodbiedrības biedri, kas ir viens no sociālās stabilitātes nodrošinātājiem. Izglītības
iestādes vadības, pedagogu un darbinieku savstarpējās attiecības, kas balstās uz
cieņu, uzticību un godīgumu, ir pamats kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai.
Konkursa žūrija īpašu uzmanību pievērsa darba devējam, viņa rūpēm par saviem darbiniekiem. Apmeklējot konkursam pieteiktās iestādes, bija liels gandarījums sastapt ļoti mērķtiecīgus, radošus un dzīvesgudrus izglītības iestāžu
vadītājus.
Viesojoties izglītības iestādēs, pārliecinājāmies, cik būtiska loma ir konstruktīvai un profesionālai sadarbībai starp pašvaldību, izglītības iestādes
vadītāju un arodbiedrību. Izglītības iestāžu vadītāji sarunās atzina, ka veiksmīgas un uz savstarpējo izpratni balstītas sadarbības rezultāts ir kvalitatīvs pedagoģiskais process. Kā pozitīvo piemēru varam minēt to, ka vairākās izglītības
iestādēs žūrijas viesošanās laikā klāt bija arī pašvaldības pārstāvji, kuri atklāja,
kāds atbalsts darbiniekiem tiek nodrošināts šobrīd un kādas ir turpmākās ieceres, apliecināja izglītības iestādes labo tēlu vietējā kopienā un uzteica izglītības
iestādes vadītāja un pedagogu darbu. Pašvaldībās, kurās skolotājiem ir nodrošināti dienesta dzīvokļi un daudzveidīgas sociālās garantijas, jau tagad neizjūt
pedagogu trūkumu.

Arodbiedrība piešķir statusu
«Pedagogam draudzīgākā
izglītības iestāde 2018»
un izsaka īpašu atzinību:
• Tukuma pirmsskolas izglītības
iestādei «Karlsons»;
• Valmieras pilsētas 6. pirmsskolas
izglītības iestādei «Kārliena»;
• Ikšķiles pirmsskolas izglītības
iestādei «Urdaviņa»;
• Krimuldas vidusskolai;
• Skultes pirmsskolas izglītības
iestādei «Aģupīte»;
• Kaunatas vidusskolai.
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līgums, pieejama «Office 365» mākonī, kas atvieglo
pedagogu darbu;
skaidri amata pienākumi, sakārtota vide un atbildības jomas, skaidrība, pie kā vērsties pēc palīdzības
konkrētos jautājumos;
rūpējoties par darbinieku labizjūtu, jūnijā pirms
atvaļinājuma kolektīvam organizēja mākslas terapijas
nodarbību, kurā mācījās enerģētiski atjaunoties, lai,
aizejot atvaļinājumā, skolotāji varētu veltīt sevi ģimenei;
apzina katra pedagoga stiprās puses un neuzspiež
darīt to, kas nepadodas, bet meklē labāko veidu, kā
pedagogam profesionāli pilnveidoties;
skolēnu vecāki tiek izmantoti kā resurss pedagogu pilnveidei – viņi vada darbnīcas pedagogiem,
kā arī mācību gada beigās kolektīvā tiek piešķirta
nominācija «Stiprais ananass» darbiniekam, kurš nav
slimojis un izmantojis darba nespējas lapu;
ja kāds kolēģis ilgāku laiku slimo, ar viņu sazinās,
apciemo un uzmundrina;
tiek rīkotas īpašas Zelta brokastis ar vadītāju –
mirklis, ko vadītāja velta kolēģim, kurš dodas pensijā.
LIZDA, IZM un UNESCO saka paldies visiem izglītības iestāžu vadītājiem, kas kopā ar arodorganizāciju
priekšsēdētājiem, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem uzdrīkstējās pieteikt savu izglītības iestādi
konkursa žūrijas izvērtēšanai un atklāti runāt par
panākumiem un dažbrīd ne tik vieglo ceļu uz tiem,
kā arī apzinātajiem izaicinājumiem, kas vēl priekšā.
Paldies, ka no visas sirds, atbildīgi, radoši, patiesi
un iedvesmojoši darāt savu darbu un dodat nenovērtējamu ieguldījumu mūsu kopīgai nākotnei un
Latvijas valsts attīstībai!

•
•
•

Žūrijas vizīšu laikā saskatītie un sarunās
saklausītie labās prakses piemēri:

•

izglītības iestādes vadītāja lēmumus pieņem,
sadarbojoties ar arodbiedrību, vadītāja izskaidro
un argumentē pieņemtos lēmumus, lai neskaidrību
gadījumā pirmorganizācijas priekšsēdētājs varētu tos
izskaidrot un argumentēt skolotājiem;
ja darbojas maģiskais trijstūris skolotājs–vecāks–
bērns, tad neizpaliek panākumi un augsti izglītojamo
mācību sasniegumi;
vecāku sapulču organizēšana notiek pagasta
pārvaldēs, kur brauc direktors un skolotāju pārstāvji,
tādā veidā ceļot arī izglītības iestādes prestižu;
direktore vecākus, ja ir problēma, aicina atnākt
uz skolu un izrunāt to ar skolotājiem un direktori,
nevis pārmest skolotāja neprofesionalitāti sarunās ar
bērniem;
izglītības iestādēs negaida, kamēr nobriedīs konflikts, bet risina domstarpības savlaicīgi;
direktore sarunā ar žūriju ļoti lepojās un augstu
vērtēja savus darbiniekus, sakot šādus vārdus: «Mani
darbinieki – tā ir mana bagātība un laime!»;
obligātās veselības pārbaudes tiek nodrošinātas
darbavietā, kas ietaupa gan darbinieku laiku, gan
izglītības iestādes līdzekļus;
izglītības iestāžu vadītāji sadarbībā ar vecākiem
un pašvaldību pirms izglītojamo svinīgās uzņemšanas 1. septembrī rod iespēju visam izglītības iestādes
kolektīvam darba dienā piedalīties pieredzes apmaiņas seminārā;
izglītības iestādēs veic auditu par darbinieku
darba vietu atbilstību ergonomikas principiem, veic
atbilstošus mērījumus un pakāpeniski tās pilnveido;
direktore pēc pasākumiem nosūta SMS ar
paldies par konkrēta pedagoga paveikto – tas sniedz
pozitīvu atgriezenisko saiti, jo pēc neilga laika arī
pedagogi vadītājai sāka sūtīt paldies par viņas paveikto;
izglītības iestādes dokumentācija, tajā skaitā kop-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

P.S. Šis bija pēdējais konkurss darba devējiem šādā
formātā. LIZDA Padome jau tuvākajā laikā strādās pie
jaunas konkursa koncepcijas, lai veicinātu un īpaši izceltu pirmorganizāciju kopējo darbu un labās prakses
piemērus izglītības iestādēs.
Irina Avdejeva,
LIZDA eksperte vispārējās izglītības jautājumos
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LIZDA PĒTĪJUMS

LIZDA AKTUALIZĒ SOCIĀLĀ DIALOGA NOZĪMI
PEDAGOGU PROFESIONĀLĀ ATBALSTA SISTĒMAS
PILNVEIDOŠANAI IZGLĪTĪBAS POLITIKAS KONTEKSTĀ

L

IZDA 2018. gada rudenī
veica pētījumu «Pedagogu
profesionālā atbalsta sistēmas novērtējums», kas tika prezentēts Saeimas Izglītības, kultūras
un zinātnes komisijas un LIZDA
kopīgi organizētajā konferencē
«Pedagogu profesionālā atbalsta
sistēma: sociālais dialogs izglītības
politikas kontekstā» 2018. gada 7.
decembrī Latvijas Republikas
Saeimas Baltiešu zālē.
Pētījums strukturēts vairākos
tematiskajos blokos: atbalsts
kompetencēs balstīta satura
ieviešanā; atbalsts jaunajiem
pedagogiem; atbalsts pedagogiem
iekļaujošās izglītības nodrošināšanai un atbalsts izglītības iestāžu
vadītājiem.

Arodbiedrības loma pedagogu profesionālajā
atbalstā pedagogu skatījumā (1. att.)

Pētījuma teorētiskā koncepcija

Pētījumā aptaujāti 1258 pedagogi, 68% ir LIZDA biedri:
40% pilsētās un 60% novados
dzīvojošo;
94% sieviešu un 6% vīriešu;
25% no Vidzemes, 15% no
Kurzemes, 18% no Zemgales, 24%
no Latgales, 18% no Rīgas un Pierīgas, kā arī visu izglītības pakāpju, dažādu darba stāžu, vecumu,
amatu pārstāvoši pedagogi;
pēc aptaujas tika organizēta
fokusgrupas diskusija, kurā deviņi
nozares eksperti tika iepazīstināti

•
•
•
•

ar sākotnējiem aptaujas rezultātiem
un aicināti izteikt priekšlikumus, kā
pilnveidot pedagogu atbalsta sistēmu.

Pētījumā iegūtie rezultāti
apliecina, ka LIZDA ir būtiska
loma sociālā dialoga kontekstā,
ne tikai aizstāvot darba tiesības, –
vairāk nekā 80% no aptaujātajiem
pedagogiem uzskata, ka LIZDA ir
jāpiedalās arī izglītības politikas
veidošanā, fokusējoties uz pedagogu profesionālā atbalsta jautājumiem. Sociālais dialogs ietver visus
sociālos partnerus nozaru politikas
veidošanā, tādēļ plānoto reformu
ieviešanai un īstenošanai jānotiek,
cieši sadarbojoties politikas veidotājiem, darba devēju un darba ņēmēju
organizācijām.

LIZDA PĒTĪJUMS

Apgalvojumi par izglītības politikas veidošanu
pedagogu vērtējumā (2. att.)

Apgalvojumu vērtējumi par sabiedrības atbalstu pedagogiem (3. att.)

Pētījuma būtiskākie secinājumi un priekšlikumi
1. Pedagogi visus profesionālā
atbalsta veidus vērtē kā vienlīdz
nozīmīgus.
2. Pedagogi uzskata, ka arodbiedrības loma ir ne tikai fokusēties uz darba tiesību jautājumu
aizstāvību, bet arī profesionālā
atbalsta sistēmu un izglītības
politikas veidošanu.
3. Vairākums pedagogu ir
apmierināti ar profesionālo
atbalstu kompetencēs balstītā
izglītības satura ieviešanā, tomēr
daļa aptaujāto pedagogu nav apmierināti ar to.
4. Daļa pedagogu piekrīt, ka,
veidojot profesionālās pilnveides
programmas, ir jāapzina pedagogu vajadzības nacionālajā un
pašvaldību līmenī.
5. Puse no pedagogiem uzska-

ta, ka nacionālā līmeņa izglītības
politikas mērķi (reformas) tiek
realizēti, neieklausoties pedagogu viedoklī, kā arī netiek apzinātas pedagogu vajadzības reformu
kvalitatīvai ieviešanai.
6. Absolūtais vairākums pedagogu uzskata, ka nepieciešams
pilnveidot izpratni par sociālo
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dialogu un pilnveidot to plānoto
izglītības reformu procesā pašvaldību un nacionālajā līmenī.
7. Eiropas semestra procesa ietvaros veiksmīgākai Latvijas sociālo partneru sadarbībai LIZDA
rosina Saeimas un pašvaldību
deputātiem pilnveidot izpratni
par sociālā dialoga nozīmi izglītības nozares politikas veidošanā.
8. Nacionālajā līmenī LIZDA kā
nozīmīgākos izaicinājumus akcentē, pirmkārt, pozitīvas attieksmes
veidošanu pret pedagoga profesiju
sabiedrības apziņas līmenī, otrkārt,
sociālā dialoga starp izglītības nozarē iesaistītajiem un ieinteresētajiem
nozīmīguma stiprināšanu lēmējvaras un izpildvaras līmenī un, treškārt, pedagogu profesionālās pilnveides labās prakses popularizēšanu.
9. Pašvaldību līmenī LIZDA
rosina vienota metodiskā atbalsta dienesta izveidošanu katrā
pašvaldībā, fokusējoties uz izglītības pārvalžu metodiskā darba
profesionalitātes pilnveidošanu.
10. LIZDA kā būtiskāko izglītības iestādes līmenī uzskata
panākt ikgadēju pedagogu profesionālās pilnveides vajadzību
apzināšanu un vienlīdzīgu iespēju
nodrošināšanu visiem pedagogiem
savas kvalifikācijas paaugstināšanai publiskā finansējuma ietvaros.
Anda Grīnfelde,
Dr. oec., LIZDA eksperte sociāli
ekonomiskajos jautājumos
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AKTUALITĀTE AI

LIZDA STIPRINA SAVAS
POZĪCIJAS AUGSTĀKĀS
IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANAS PROCESOS
2018. gada nogalē LIZDA vairākkārt sniedza atzinumus un piedalījās Izglītības
un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajās starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmēs
par jaunajiem augstskolu kvalitātes vērtēšanas noteikumiem. Jaunie Ministru
kabineta noteikumi – «Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi», «Studiju
virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi», «Studiju programmu licencēšanas
noteikumi» – stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī.
LIZDA panāca, ka Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sastāvā tiek iekļauts
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis
un ka LIZDA saglabā novērotāja statusu augstskolu studiju programmu licencēšanas un studiju virzienu akreditācijas vizītēs, lai pārstāvētu
mācībspēku intereses atalgojuma, darba apstākļu,
sociālo garantiju un profesionālās kvalifikācijas
jautājumos.

nu akreditācija, detalizēti tiek izvērtētas visas virzienā
esošās studiju programmas. Vērtējums katrai studiju
virzienā iekļautajai studiju programmai ir četros līmeņos: neapmierinoši, viduvēji, labi, izcili. Ja nav konstatēti būtiski trūkumi un nevienai no studiju virzienā
iekļautajām studiju programmām nav neapmierinoša
vērtējuma, studiju virziena akreditācija ir uz sešiem
gadiem. Akreditācija uz diviem gadiem ir, ja konstatēti
trūkumi un nepilnības, kas novēršamas akreditācijas
termiņa ietvaros, bet ne vairāk kā vienu reizi pēc kārtas. Lēmumu par atteikumu akreditēt studiju virzienu
var pieņemt, ja konstatēti būtiski trūkumi kvalitatīvai
studiju programmu īstenošanai un trūkumi nav novēršami studiju virziena akreditācijas termiņa ietvaros.
Tāpat arī studiju virzienu var neakreditēt, ja divām vai
vairākām studiju virzienā iekļautajām studiju programmām ir neapmierinošs vērtējums.
Lēmumu par jauna virziena atvēršanu pieņem
dibinātājs, tas nozīmē, ka valsts augstskolu gadījumā
izvērtējumu veic atbilstošā nozares ministrija.

•

KĀDI IR GALVENIE NOSACĪJUMI
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANĀ,
SĀKOT NO 2019. GADA?

Augstskolas atbilstoši savām vēlmēm un finan•
siālajām iespējām var izvēlēties jebkuru ES kvalitātes

vērtēšanas aģentūru, kas ir Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas asociācijas (ENQA)
reģistrā. Tagad arī Latvijas Augstākās izglītības
kvalitātes aģentūra (AIC/AIKA) ir pilntiesīga ENQA
biedre, atzīta par pilnvērtīgu un uzticamu sadarbības
partneri Eiropas augstākās izglītības telpā.
Lai arī noteikumi paredz, ka pastāv studiju virzie-

•

LIZDA stiprina savas pozīcijas augstākās izglītības
jomā, un par to liecina IZM pieņemtais lēmums ar
normatīvo aktu reglamentēt LIZDA novērotāja statusu visos valsts augstskolu un koledžu licencēšanas un
akreditācijas procesos. AIC/AIKA sadarbībā ar LIZDA izstrādājusi kārtību, kas detalizētāk reglamentē
novērotāja funkcijas un atbildību (uzzināt vairāk var
– www.lizda.lv). LIZDA aktīvi aicinās savus biedrus
– augstākās izglītības un zinātnes ekspertus – uzņemties iniciatīvu un pieteikties novērot augstākās
izglītības institūciju kvalitāti.
Dita Štefenhagena,
Dr. sc. admin. LIZDA augstākās
izglītības un zinātnes eksperte
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Dagmāra Beitnere-Le Galla,

Ilmārs Dūrītis,

13. Saeimas deputāte,
Saeimas priekšsēdētājas biedre

Esmu arodbiedrības biedre, kopš strādāju Filozofijas
un socioloģijas institūtā, tas ir, no 1986. gada. Iestājos
inerces dēļ, jo vecajā sistēmā būt arodbiedrības biedram
bija kā korporatīvās lojalitātes un piederības forma.

Dalība arodbiedrībā ir neliels un, iespējams, trausls
sociālā spilvena apsolījums, ja notiek neparedzēts
dzīves diktēts force major. No iekasētās biedru naudas
Ziemassvētku eglītes pasākumā institūtā saņēmām
dāvanas, kuras bija sarūpējusi arodbiedrība.

Spriežot pēc LIZDA vadības aktivitātēm un cīņas
par skolotāju algām, skolotājiem LIZDA ir efektīva
organizācija. Priekšsēdētājas Ingas Vanagas aktivitātes
ir uzteicamas. Vēlētos, lai tikpat lielā cīņā par algu
jautājumu iestājamies arī par atalgojumu pētniekiem.

13. Saeimas deputāts, Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes
un inovāciju apakškomisijas priekšsēdētājs

Cik sen jau esat
arodbiedrības biedrs(-e),
un kas pamudināja
iestāties?

Esmu arodbiedrības biedrs jau 15 gadus. Domāju, ka
manas tiesības kā izglītības un zinātnes nozares darbiniekam tiek krietni efektīvāk un plašāk pārstāvētas,
esot arodbiedrībā.

Kādēļ, jūsuprāt,
ir svarīgi būt aktīvam
arodbiedrības biedram?
Ko tas ir devis jums?

LIZDA ir neatkarīga sabiedriska organizācija, un šobrīd
tā ir lielākā nozaru arodbiedrība valstī. LIZDA apvieno
25 tūkstošus izglītības un zinātnes nozares esošos
un bijušos darbiniekus. LIZDA, manuprāt, pašlaik
ļoti efektīvi pilda savas funkcijas, aizstāvot Latvijas
izglītības un zinātnes nozarē strādājošos. Jebkura
mācībspēka interesēs ir nodrošināt sev taisnīgus nosacījumus un sociālās garantijas, un, lai LIZDA varētu vēl
aktīvāk un plašāk paust nozarē strādājošo viedokli, ir
nepieciešams pulcināt vēl lielāku biedru skaitu. Man
personīgi ļoti iepriecina LIZDA aktīvā loma nozares
politikas veidošanā valstī, stiprinot nozarē strādājošo
ekonomiskās, sociālās un tiesiskās intereses.

Kāds būtu jūsu
aicinājums tiem
nozares darbiniekiem,
kas vēl nav
pievienojušies
arodbiedrībai?

Es noteikti aicinu iestāties un aktīvi darboties arodbiedrībā, lai kolektīvi mēs varētu identificēt nozarē
strādājošo problēmjautājumus, rast risinājumus un
veidot uz pozitīviem rezultātiem orientētu dialogu
ar Izglītības un zinātnes ministriju un valsts pārvaldi
kopumā. Es domāju, ka kopībā ir tas spēks un Latvijas
izglītības un zinātnes darbinieku spēku apvienošana
vēl vairāk efektivizēs LIZDA lomu izglītības un zinātnes
politikas veidošanā valstī.

Zinātniskā darbiniece, kura ir arī LIZDA biedre:
Dr. sc. soc. Dagmāra Beitnere-Le Galla, LU Filozofijas un
socioloģijas institūta vadošā pētniece

Zinātniskais darbinieks, kurš ir arī LIZDA biedrs:
Dr. med. vet. Ilmārs Dūrītis, LLU Veterinārmedicīnas
fakultātes Klīniskā institūta profesors, vadošais pētnieks

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.

POZITĪVA UN KONKRĒTA

ATGRIEZENISKĀ SAITE

VEIDO PAMATU SKOLĒNA IZAUGSMEI!
Šo nozīmīgo instrumentu ikviens pedagogs var lietot jau šobrīd katrā stundā.
Lai atgriezeniskā saite nestu gaidīto rezultātu, vēlams ievērot dažus pamatprincipus.

Pozitīva
ATGRIEZENISKĀ SAITE
vairo mācīšanās motivāciju –
saņemot pozitīvu atgriezenisko saiti,
bērns iegūst apstiprinājumu,
ka viņš ir uz pareizā ceļa.

Saņemot skaidrus orientierus, skolēns saprot, ko no viņa sagaida, un
viņam ir vieglāk šīs prasības izpildīt. Tie parāda attīstības virzienu.
Pozitīva atgriezeniskā saite palīdz nostiprināt zināšanas. Ja skolēns ir kaut ko paveicis un pedagogs to skaidri nosauc vārdā, viņš iegūst
apstiprinājumu savam veikumam.
Pozitīva atgriezeniskā saite dod gandarījumu par paveikto, iepriecina un sniedz emocionālu drošību. Tā dod izjūtu, ka viss ir kārtībā.
Pozitīva atgriezeniskā saite nav jānopelna ar centību, pareizi atrisinātiem uzdevumiem vai labu uzvedību.
Virzoša un jēgpilna atgriezeniskā saite ir ļoti būtiska, lai bērni iemācītos izvirzīt mērķus un pieņemtu atbildīgus lēmumus.
Pedagogs ar savu uzvedību rāda paraugu, un bērns pamazām iemācās
reflektēt pats par savu mācīšanos, savām emocijām, domām un
uzvedību kopumā.

Kā sniegt pozitīvu un konkrētu ATGRIEZENISKO SAITI?
PIRMKĀRT,
«pozitīva» nozīmē «apstiprinoša». Tātad atgriezeniskās saites pirmā daļa ir apstiprinājums. Tas ir atkarīgs no situācijas un arī no pedagoga personības – lai tā būtu dabiska. Tas var būt kaut vai viens pozitīvs,
apstiprinošs vārds. Ne katrs pedagogs bērniem teiks sajūsmas vārdus: «Super, izcili, malači! Neticami!
Pārsteigums!» Tikpat labi var teikt: «Jā, tik tiešām, pareizi, piekrītu.»
OTRKĀRT,

apstiprinājumam seko konkretizācija, skaidri nosaucot, kas tieši ir labi vai pareizi. Pedagoga vārdi par
skolēna zīmējumu «Jauki, malacis!» būs vienkārši uzslava, bet nenodrošinās skolēnam izpratni par to, kas
tieši ir veikts labi. Savukārt pedagoga vārdi «Jauki, tu esi izkrāsojis zīmējumu līdz maliņām!» skaidri parāda
skolēnam, ka par viņa krāsošanas precizitāti liecina rūpīga maliņu ievērošana. Tas kļūst par sasniedzamo rezultātu arī pašam bērnam, ne tikai pedagogam, līdz ar to skolēns var apzinātāk iesaistīties mācību procesā.
Sagatavots pēc Dr.psych. Baibas Martinsones raksta «Skola2030» izdevumā «Domāt. Darīt. Zināt.»
skolotāju atbalstam pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai,
kura pilnu versiju atradīsiet šeit: https://bit.ly/2WUPwVh
Uzzināt vairāk: www.skola2030.lv

