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 1. LIZDA - izglītības un zinātnes darbinieku interešu aizstāvis 

 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir neatkarīga un brīvprātīga 
personu apvienība,  kas dibināta 1990. gada 19. maijā, lai pārstāvētu un aizstāvētu strādājošo 
darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses. LIZDA ir lielākā nozaru 
arodbiedrība Latvijā - 1 186 arodorganizācijas (2017. gadā ir reģistrētas 5 jaunas 
pirmorganizācijas) apvieno vairāk nekā 26 tūkstošus izglītības un zinātnes nozarē strādājošos, 
studējošos un pensionārus. LIZDA sastāvā ir gan izglītības, gan zinātnes nozarē strādājošie, kas 
aktīvi iestājas par savu darba un dzīves apstākļu uzlabošanu un izglītības un zinātnes nozaru 
attīstību. LIZDA ir Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sociālais partneris un dalīborganizācija 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā (www.lbas.lv), Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrībā 
(http://ej.uz/ETUCE) un Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrībā (www.ei-ie.org). 
 
LIZDA misija 

Pārstāvēt, paust un aizstāvēt LIZDA biedru darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās 
intereses, veidojot sociālo dialogu visos līmeņos. 
 

LIZDA vīzija 

Ietekmīgākā un lielākā arodbiedrība, kas apvieno aktīvus, zinošus, attīstības procesos ieinteresētus 
biedrus. Mūs atbalsta sabiedrība un respektē sociālie partneri. 
 

LIZDA struktūra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIZDA birojs 

Birojs ir arodbiedrības algotu darbinieku kolektīvs – savas specialitātes profesionāļi, kas 
organizē un palīdz LIZDA priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, Valdes un Padomes lēmumu 
izpildē. LIZDA biroja darbinieki konsultē, sniedz atbalstu arodbiedrības lēmējinstitūcijām un 
aizstāv biedru tiesiskās, ekonomiskās un sociālās intereses. Biroja darbu vada LIZDA 
priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. 

 

Pirmorganizācijas 
 
 

Teritoriālās arodorganizācijas 
(Novadu/starpnovadu/pilsētu 

arodorganizācijas) 

Arodorganizāciju apvienības 
(Latvijas zinātnes darbinieku arodorganizāciju 

apvienība) 

Kongress 
 

Padome 
 

Valde 
 

http://ej.uz/ETUCE)
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 2. LIZDA Padomes un Valdes darba organizēšana 
 

Pārskata periodā notikušas 8 Padomes sēdes un 7 Valdes sēdes, kurās kopā izskatīti 217 
jautājumi, tostarp arodbiedrības akciju organizēšana, pedagogu darba samaksas 
paaugstināšanas grafika izstrāde, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kārtība, 
internātskolu reforma, izdienas pensijas, sociālās garantijas un citi svarīgi jautājumi. 
 

 3. Biedru interešu aizstāvība 

3.1. Pedagogu darba vide 

Kopīgiem spēkiem panācām 2017. gada valsts budžetā papildus 47,3 milj. 
EUR pedagogu darba samaksas paaugstināšanai 
27.11.2015. arodbiedrība rīkoja vienas dienas izglītības un zinātnes darbinieku 
brīdinājuma streiku, lai dotu spēcīgu signālu nozares ministrijai un valdībai par 
izglītības un zinātnes darbinieku neapmierinātību saistībā ar pārmaiņu politiku attiecībā uz 
pedagogu darba samaksas jauno atalgojuma modeli un nihilistisko attieksmi, jau gadiem turpinot 
nepildīt valstī pieņemtos normatīvos aktus. Streikā piedalījās 24 624 tūkst. izglītības un zinātnes 
jomas darbinieki. Tika pārstāvētas 912 institūcijas. Kopīgiem spēkiem mēs panācām, ka 9 milj. 
EUR tika rezervēti 2016. gada budžetā tieši pedagogu darba samaksas paaugstināšanai, 2017. 
gadā - 27 milj. EUR. Papildus 18 milj. EUR IZM atrada iekšējās rezervēs, lai ar 2017. gada 1. 
janvāri algas tiktu palielinātas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem un 
augstākajā izglītībā nodarbinātiem pedagogiem.  
 
Panācām, ka no 2018. gada 1. janvāra augstākās izglītības iestāžu mācībspēku zemākās mēneša 
darba algas likmes palielinājumam piešķirti 3,7 milj. EUR  
Izdevies panākt plānoto finansējuma pieaugumu augstskolu pedagogu darba samaksai 2018. 
gadā un nākamo gadu laikā darba samaksai jāturpina palielināties par 10% attiecībā pret 2016. 
gada likmi. Jau 2016. gadā LIZDA izdevās panākt, ka zemākā mēneša darba algas likme, 
piemēram, augstskolas docentam par pilnas slodzes darbu 2017. gadā tiek palielināta par 10% 
vai 75 EUR (2017. gadā - 828 EUR mēnesī), bet 2018. gadā un 2019. gadā tiks palielināta vēl par 
10% no 2016. gada likmes (75 EUR) sasniedzot 2018. gadā - 904 EUR, savukārt 2019. gadā – 980 
EUR. 2018. gadā šim mērķim plānoti papildus 3,7 milj. EUR, kas valsts augstskolām un koledžām 
tiks piešķirti saskaņā ar ikgadējo vienošanos par valsts finansētajām budžeta vietām.  
 
Panācām progresu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādes procesā 
Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika jautājums ir valdības dienas kārtībā jau kopš 
LIZDA streika 2015. gadā. LIZDA Padome 2017. gadā veica dažādas aktivitātes, lai tas tiktu virzīts 
un apstiprināts Ministru kabinetā (MK) - vairākkārt pauda viedokli MK sēdēs, Nacionālā 
trīspusējā sadarbības padomē (NTSP), Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, tikās gan 
ar Ministru prezidentu M.Kučinski, gan izglītības un zinātnes ministru K.Šadurski, gan Finanšu 
ministrijas pārstāvjiem, informēja visas Saeimā pārstāvētas frakcijas utt. Jāuzsver, ka pirms 12. 
Saeimas vēlēšanām visas Saeimā pārstāvētās partijas rakstiski noslēdza vienošanos ar LIZDA, kurā 
viens no punktiem ir apstiprināt ar sociālajiem partneriem saskaņotu pedagogu darba samaksas 
paaugstināšanas grafiku 2015. gadam un turpmākajiem gadiem. 
Pateicoties LIZDA neatlaidībai 2018. gada janvārī ir plānots MK sēdē apstiprināt pedagogu 
darba samaksas paaugstināšanas grafiku, tādejādi nodrošinot stabilitāti pedagogiem darba 
vidē un parādot izaugsmes iespējas topošajiem pedagogiem. 
Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks paredz no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. 
gada 1. septembrim zemākās mēneša darba algas likmes pakāpenisku palielināšanu: šobrīd - 680 
EUR, 01.09.2018. - 710 EUR, 01.09.2019. –750 EUR, 01.09.2020. –790 EUR, 01.09.2021. –830 EUR 

http://www.lizda.lv/?jaunums=1164
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un 01.09.2022. –900 EUR visās izglītības pakāpēs, ieskaitot augstākajā izglītībā strādājošajiem 
pedagogiem. Svarīgi, ja Jūsu izglītības iestādē šobrīd jau ir augstāka zemākā mēneša darba algas 
likme, nekā to nosaka paaugstināšanas grafiks, tad, palielinot to, piemēram, no 680 EUR uz 710 
EUR, tā proporcionāli kļūs lielāka arī pedagogiem, jo visām izglītības iestādēm mērķdotācijas 
apjoms tiek aprēķināts pēc zemākās mēneša darba algas likmes.  
 
Panācām, ka no 2018. gada 1. janvāra sāk darboties sociālā atbalsta programma pedagogiem, 
kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudēs darbu  
Pēc ilgstošiem LIZDA centieniem panākts, ka Izglītības likumā iekļautas normas par sociālā 
atbalsta programmu pedagogiem pirmspensijas vecumā, kuri zaudē darbu izglītības iestādes 
likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, ir izdevies panākt grozījumus Izglītības likumā, papildinot 
52.pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā: 
 (2) Pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības iestādes, vispārējās pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pedagogam, kuram līdz pensijas vecuma sasniegšanai atbilstoši likumam “Par 
valsts pensijām” ir mazāk nekā trīs gadi un kopējais pedagoga darba stāžs valsts un pašvaldības 
izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās izglītības programmas, ir vismaz 25 gadi, tai skaitā 
pēdējie pieci gadi pirms izglītības iestādes likvidācijas vai reorganizācijas nostrādāti pašvaldības 
izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības 
programmas, un kurš izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā zaudē darbu un 
turpmāk negūst ienākumus no algota darba, komercdarbības vai saimnieciskās darbības, 
neatkarīgi no viņa mantiskā stāvokļa ir tiesības saņemt valsts sociālo atbalstu līdz sešu mēnešu 
vidējās izpeļņas apmēram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
 (3) Šā panta otrajā daļā minēto valsts sociālo atbalstu nesaņem pedagogs, kuram piešķirta valsts 
vecuma pensija vai kurš saņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanu 
bezdarba gadījumam”. 
 (4) No šā panta otrajā daļā minētā valsts sociālā atbalsta tiek veiktas valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanai no šim mērķim 
piešķirtajiem valsts pamatbudžeta līdzekļiem. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veicamas 
un reģistrējamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju un bezdarba 
apdrošināšanai.” 
Jau 2016. gada 30. jūnijā starp LIZDA, Ministru prezidentu M.Kučinski un izglītības un zinātnes 
ministru K.Šadurski tika panākta vienošanās, ka no 2017. gada 1. janvāra sāk darboties sociālā 
atbalsta programma pedagogiem. Pēc ilgiem un neatlaidīgiem LIZDA centieniem 2017. gada 
nogalē ir panākta Valdības rīcības plāna punkta izpilde un nodrošināta sociālā atbalsta 
programmas normatīvā regulējuma iekļaušana Izglītības likumā. 
Grozījumi Izglītības likumā par sociālā atbalsta programmu stājas spēkā ar 2018. gada 1. 
janvāri. Ministru kabinetā tiks pieņemti noteikumi par kārtību, kādā valsts piešķirs sociālo 
palīdzību pedagogiem, kuri zaudēs darbu. Ņemot vērā, ka ar 2018. gada 1. janvāri tiesības saņemt 
vecuma pensiju ir personām, kuru vecums ir 63 gadi un trīs mēneši, tiesības saņemt valsts sociālo 
atbalstu būs pedagogiem, kuru vecums darba zaudēšanas brīdī nebūs mazāks par 60 gadiem un 
trīs mēnešiem. 
 
Panācām, ka 2018. gada budžetā tiek paredzēts papildus finansējums zinātnei 
Plānotais finansējums zinātnei 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, ir pieaudzis par 2,3 milj. EUR, 
no tiem 1,4 milj. EUR plānots piešķirt fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem un papildu 
551 tūkst. EUR – zinātnes bāzes finansējumam. Kopumā konkursa kārtībā piešķiramais 
finansējums 2018. gadā sasniegs 14 milj. EUR. Finansējumu plānots ieguldīt pētījumos, kas rada 
ekonomikas attīstībai nepieciešamās zināšanas valsts noteiktajos prioritārajos zinātnes virzienos, 
kā arī lai sekmētu studējošo līdzdalību zinātniskajā darbā jau studiju laikā, tādējādi nodrošinot 
augstākās izglītības kvalitāti un kvalificētu speciālistu sagatavošanu. 
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Panākts, ka internātskolu darbības nodrošināšanai 2018. gada budžetā paredzēti papildus 2,4 
milj. EUR 
LIZDA jau no 2016. gada ir aktīvi aizstāvējusi internātskolu pedagogu intereses saistībā ar 
internātskolu uzturēšanas finansējuma pārdali no valsts budžeta uz pašvaldību budžetu. 2016. 
gada 30. jūnijā tiekoties ar Ministru prezidentu M. Kučinski un izglītības un zinātnes ministru K. 
Šadurski, tika lūgts, lai internātskolu uzturēšanas izdevumi tiktu finansēti vēl vienu gadu no 
valsts budžeta, neuzliekot papildus slogu pašvaldību budžetam 2017. gadā (paredzēts bija no 
2016. gada 1. janvāra). 
2017. gada 7. aprīlī LIZDA iniciēja diskusiju par pašvaldību dibināto internātskolu darbības 
nodrošināšanas problēmām un to risinājumiem. Diskusijas mērķis bija iepazīties ar IZM pārstāvju 
ziņojumu par izstrādātajiem priekšlikumiem internātskolu attīstības kontekstā. Iesaistīto un 
ieinteresēto pušu kopējā diskusijā identificējām internātskolās gaidāmo pārmaiņu ieguvumus, 
iespējamos riskus un to mazināšanas iespējas. Diskusijas rezultātā tika rosināts Latvijas 
Republikas (LR) Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes, kā arī Sociālo un darba lietu komisijai 
kopīgā sēdē izskatīt ar turpmāko internātskolu darbības nodrošināšanu saistītos 
problēmjautājumus. 2017. gada 18. maijā LIZDA sniedza atzinumu par informatīvo ziņojumu “Par 
pašvaldību padotībā esošo internātskolu finansēšanas priekšlikumiem, sākot no 2018. gada 1. 
Janvāra”. 2017. gada 24. maijā LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Sociālo un 
darba lietu komisijas kopīgā sēdē tika skatīts jautājums “Par pašvaldību padotībā esošo 
internātskolu turpmākās darbības nodrošināšanu”, kurā nolemts pie šī jautājuma atgriezties 
atkārtoti. LIZDA sadarbojoties ar Latvijas Pašvaldību savienību izdevās panākt 2,4 milj. EUR 
piešķiršanu internātskolu darbības nodrošināšanai 2018. gadā. Mēs kopīgi panācām, ka 
internātskolu uzturēšanai finansējuma pārdale no valsts budžeta uz pašvaldību budžetu nenotika 
ne 2017. gadā, ne 2018. gadā un tika atlikta uz 2019. gadu. LIZDA turpinās neatlaidīgi uzstāt uz 
internātskolu uzturēšanu jaunajā finansēšanas kārtībā, kā arī uz ieinteresēto un iesaistīto pušu 
kopēju diskusiju, lai panāktu pēc iespējas internātskolu pedagogiem un darbiniekiem labvēlīgāku 
risinājumu internātskolu turpmākajai attīstībai. 
 
Piedalījāmies nodokļu politikas reformas izstrādē 
2017. gadā bija cīņa par strādājošajiem un arodbiedrību biedriem pēc iespējas labvēlīgāku 
nodokļu reformu un darba samaksas pieaugumu. Tika īstenoti arodbiedrību izvirzītie mērķi: 
plānoto nodokļu reformu sasaistīt ar darba samaksas un nozaru finansējuma pieaugumu. 
Sākotnēji šis mērķis šķita gandrīz nepaveicams, sarunas bija smagas, taču nepārtraukta 
arodbiedrību spiediena rezultātā un konstruktīvā sociālajā dialogā mums ir izdevies pārliecināt 
valdību un darba devējus par mūsu prasību izpildi. No 2018. gada 1. janvāra: 
• minimālās algas pieaugums no 380 EUR uz 430 EUR (neto algas pieaugums par 20,36%); 
• reālo (neto) ienākumu pieaugums, jo izcīnīts: 
 neapliekamā minimuma pieaugums no 115 EUR uz 200 EUR 2018. gadā, uz 230 EUR 2019. 
gadā, uz 250 EUR 2020. gadā; 
 neapliekamā minimuma par apgādībā esošu bērnu paaugstināšana no 175 EUR uz 200 
EUR 2018. gadā, uz 230 EUR 2019. gadā, uz 250 EUR 2020. gadā; 
    iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšana no 23% uz 20%.  
Jāpiebilst, ka reālās (neto) darba samaksas pieaugums 2019. un 2020. gadā vēl palielināsies, jo 
tiks paaugstināts gan ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums, gan 
neapliekamais minimums par apgādībā esošu bērnu.  
 
Iniciējām izstrādāt jaunu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kārtību 
Kopš 2015. gada decembra IZM strādāja vairākas darba grupas, kurās diskutēja par pedagogu 
profesionālās darbības novērtēšanas kārtības trūkumiem, un nepieciešamajiem pilnveidojumiem 
jaunajai novērtēšanas kārtībai. Šajā laikā tika piedāvāti vairāki MK noteikumu projekti, kuros bija 
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iekļautas gan pakāpju piešķiršanas kvotas pašvaldībās, gan grūti izpildāmi nosacījumi iespējai 
pretendēt uz pakāpi.  
2017. gada 1. septembrī ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr. 501 „Pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība”, kas nosaka novērtēšanas organizēšanas 
kārtību, novērtēšanas virzienus un pakāpju aprakstu.  
MK noteikumu projekta saskaņošanas procesā tika ņemti vērā vairāki būtiski LIZDA atzinumos 
izteiktie priekšlikumi. Tomēr LIZDA priekšlikumi par finanšu jautājumiem netika iekļauti šajos 
noteikumos. IZM MK sēdē ziņoja, ka 2017.  gada oktobrī tiks grozīti citi noteikumi, kuros tiks 
noteikti ar pakāpēm saistītie finanšu jautājumi.  
Šobrīd spēkā esošie ministru kabineta noteikumi paredz, ka novērtēšanas process sastāvēs no: 

 pedagoga profesionālās darbības vērtējuma mācību stundās vai nodarbībās, izmantojot 
mācību stundu vai nodarbību vērošanas un novērtējuma lapas, kas pievienotas MK noteikumu 
pielikumā (pozitīvi, ka pielikumā ir pirmsskolas rotaļnodarbību vērošanas lapas, jo iepriekš tādas 
nebija un bija problēmas ar kritēriju piemērošanu); 

 pedagoga darba pašvērtējuma, kuru izstrādā izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu II 
nodaļā noteiktajiem vērtēšanas virzieniem. 
Normatīvais akts paredz, ka jaunajā novērtēšanas kārtībā izglītības iestādes kolektīvam ir daudz 
lielākas iespējas iesaistīties pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas procesā. 
Novērtēšanas procesā ir daudz mazāka birokrātija, jo pedagogiem vairs nav jāveido biezās 
dokumentu mapes. 
LIZDA 2018. gadā turpinās iestāties par finansējuma nodrošināšanas kārtības pilnveidi, kam 
kopumā paredzēti 11,9 milj. EUR. 
 
Vērsāmies Satversmes tiesā par pedagogu kvalitātes pakāpju piemaksu kārtību  
LIZDA aicināja Saeimas deputātus būt atbildīgiem un parakstīt pieteikumu Satversmes tiesai 
saistībā ar kvalitātes pakāpju piešķiršanas kārtību. Valdībā 05.07.2016. pieņemtie grozījumi MK 
noteikumos par kārtību pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai nosaka, ka 
pedagogam, kuram kvalitātes pakāpe līdz 2016. gada 31. maijam nav piešķirta, un pedagogam, 
kuram kvalitātes apliecības derīguma termiņš beidzas laikposmā no 2016. gada 31. maija līdz 
2018. gada 31. augustam, ir tiesības pieteikties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšanai ne agrāk kā no 2018. gada 1. septembra. 
LIZDA norādīja, ka noteikumi pārkāpj tiesiskās paļāvības principu, jo pedagogi, kuriem piešķirtās 
kvalitātes pakāpes derīguma termiņš tuvojas beigām, vai kāds, kuram līdz šim tās nebija, bet viņš 
vēlējās pieteikties pirmreizējai novērtēšanai, pieteikties divus gadus nebūs iespējams. Minētie 
noteikumi ar atpakaļejošu termiņu noteica aizliegumu pretendēt uz kvalitātes piemaksām, ko 
paredz Izglītības likums. Tas skar lielu skaitu pedagogu – vairāk nekā 20 000 pedagogus, kuru 
mēneša darba alga, nesaņemot kvalitātes novērtējumu, būtiski samazināsies.  
Otra normatīvo aktu neatbilstība Satversmei, kas norādīta pieteikumā Satversmes tiesai, ir 
kvalitātes piemaksu aprēķināšanas kārtība, kas tika mainīta, stājoties spēkā jaunajiem 
Pedagogu darba samaksas noteikumiem (MK 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 445). MK 2009. 
gada 28. jūlija noteikumu Nr. 836 28.1.punkts noteica, ka “pedagogiem, kuriem ir piešķirta 3., 4. 
un 5.kvalitātes pakāpe, nosaka piemaksu attiecīgi 31,87 euro, 79,68 euro un 99,60 euro apmērā 
par vienu pedagoga darba likmi proporcionāli tarificētajai slodzei”. Savukārt MK noteikumu Nr. 
445 27.punktā ir noteikts: “Pedagogiem, kuriem ir piešķirta pedagogu profesionālās darbības 3., 
4. un 5.kvalitātes pakāpe, nosaka piemaksu attiecīgi 45 EUR, 114 EUR un 140 EUR apmērā par 
vienu pedagoga darba likmi proporcionāli tarificēto mācību stundu skaitam”. Līdz ar to piešķirtās 
kvalitātes piemaksas ir ievērojami mazākas, kas attiecīgi samazina arī pedagogu mēneša 
atalgojumu attiecībā pret iepriekšējā mācību gadā saņemto atalgojumu. 
Pieteikumu Satversmes tiesai parakstīja 21 Saeimas deputāts. Lietas izskatīšana Satversmes tiesā 
nozīmēta 2018. gada 30. janvārī. 
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Izsūtītas vēstules 110 novadiem un 9 republikas pilsētām ar lūgumu pagarinātās dienas grupas 
skolotājiem nepazemināt zemāko mēneša darba algas likmi – 680 EUR no 2018. gada 1. janvāra  
Iepazīstoties ar MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 
noteikumos Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” un, sniedzot atzinumu, LIZDA izteica 
iebildumus pret pagarinātās dienas grupas skolotāju darba slodzes palielinājumu. Līdz šim spēkā 
esošajos normatīvajos aktos bija noteikta 30 stundu darba nedēļa, saņemot par to atalgojumu 
680 EUR mēnesī. Savukārt jaunie noteikumi, kuri tika apstiprināti 2017. gada 25. jūlija MK sēdē, 
paredz 40 stundu darba nedēļu par identisku atalgojumu - 680 EUR mēnesī. Bija iecerēts, ka 
grozījumi stāsies spēkā no 2017. gada 1. septembra, bet LIZDA panāca, ka grozījumi stāsies spēkā 
no 2018. gada 1. janvāra, kas sakrīt ar nākamā gada budžeta termiņa sākumu. 2017. gada 12. 
septembra vēstulē LIZDA visām pašvaldībām lūdza informēt par pašvaldības iespējām par 30 
stundu darba nedēļu pagarinātās dienas grupas skolotājiem saglabāt esošo zemāko mēneša 
darba algu - 680 EUR mēnesī. No 119 pašvaldībām atbildi iesniedza 81 pašvaldība, no kurām: 

 39 pašvaldības saglabās pagarinātās dienas grupas skolotājiem 30 stundu darba nedēļu 
ar darba algu 680 EUR; 

 18 pašvaldībās plāno atbalstīt lēmumu saglabāt pagarinātās dienas grupas skolotājiem 30 
stundu darba nedēļu ar darba algu 680 EUR; 

 24 pašvaldības pazeminās darba algas apjomu, nosakot 40 stundu darba nedēļu ar darba 
algu 680 EUR. 
 
Iestājāmies, lai obligātās pamatizglītības apguve no sešu gadu vecuma tiek atlikta par vienu 
gadu 
LIZDA jau iepriekš ir paudusi bažas un norādījusi uz virkni neskaidriem jautājumiem par Izglītības 
un zinātnes ministrijas virzīto reformu, kas paredz skolas gaitu uzsākšanu 1. klasē no 6 gadu 
vecuma. IZM dokumentu projekta versijā ir norādīts, ka reformas vadlīnijas tiks izstrādātas līdz 
2018. gada jūlijam, bet pašu reformu bija plānots uzsākt ar 2018. gada 1. septembri. LIZDA 
vairākkārtīgi ir uzsvērusi, ka šie ieviešanas termiņi ir nesamērīgi un plānotā reformas ieviešana 
šobrīd nav pietiekami izdiskutēta. 
LIZDA visos līmeņos ir aktualizējusi jautājumus par plānotajām izglītības nozares reformām: 

 Izskatot likumprojektu „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” un „Grozījumi Izglītības 
likumā”, atzinumā norādījām, ka plānotajām reformām ir vajadzīga rūpīgāka izvērtēšana un jābūt 
ilgākam pārejas posmam. Neatbalstījām sasteigtu reformas virzību un norādījām, ka šobrīd nav 
pieejams jaunais mācību saturs, mācību līdzekļi, nav nodrošināta piemērota infrastruktūra, nav 
skaidrs, kā tiks nodrošināts metodiskais atbalsts pedagogiem un kvalifikācijas prasību izmaiņas. 

 LIZDA Padomes sēdē 2017. gada 18. oktobrī tika diskutēts par IZM virzīto reformu, kas 
paredz skolas gaitu uzsākšanu 1. klasē no 6 gadu vecuma. Sēdē tika nolemts, aicināt IZM izveidot 
darba grupu vai organizēt sanāksmi, lai izdiskutētu un rastu atbildes uz neskaidrajiem 
jautājumiem, darba grupā aicinot piedalīties visas iesaistītās puses – pārstāvjus, no: IZM, Finanšu 
ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas 
Pašvaldību savienības, Latvijas darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras, vecāku organizācijām, Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas un Latvijas Pediatru 
asociācijas. 

 Tiekoties ar Valsts izglītības satura centra pārstāvjiem, kas realizē projektu Skola 2030, jeb 
"Kompetenču pieeja mācību saturā" uzsvērām izglītības darbiniekiem svarīgākos jautājumus, 
tostarp plānoto skolas gaitu uzsākšanu 1. klasē no 6 gadu vecuma. Sarunas noslēgumā tika rasts 
kopsaucējs, ka viens no nozīmīgākajiem jautājumiem projekta ietvaros ir atbalsta sniegšana 
pedagogu profesionālās pilnveides nodrošināšanai.  

 IZM darba grupā par pedagogiem nepieciešamās izglītības un profesionālās kvalifikācijas 
prasību pilnveidi aktualizējām jautājumu par pedagogu profesionālās pilnveides nepieciešamību 
un kvalifikācijas prasībām pirmsskolas pedagogiem, lai viņi sekmīgāk varētu īstenot reformu. 
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Šobrīd reforma ir atlikta un to varētu sākt īstenot tikai 2019./20. m.g. Pedagogiem šobrīd vēl ir 
daudz neatbildētu jautājumu par šo reformu, tādēļ LIZDA uzskata, ka arī turpmāk ir nepieciešama 
aktīva visu iesaistīto pušu diskusija pirms pieņemt lēmumu par atbalstu tālākai reformas virzībai. 
 
Iniciējām diskusiju par darba slodzes sakārtošanu augstskolu mācībspēkiem  
LIZDA  2017. gada 10. novembrī rīkoja līdz šim lielāko diskusiju augstskolu un koledžu 
pasniedzējiem - “Augstskolas docētāju darba slodzes veidošanās: problēmas un to risinājumi”. 
Diskusijā piedalījās pārstāvji no IZM, Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas, Izglītības un 
kvalitātes valsts dienesta, Valsts darba inspekcijas, Rektoru padomes, kā arī pārstāvji no 
augstskolām un koledžām. Diskusiju rezultātā secināts, ka: 

 augstākās izglītības iestādēs ir atšķirīga interpretācija par augstskolas docētāju darba 
slodzes veidošanu; 

 problēmas risināšanā nepieciešama arodbiedrības līdzdalība;  

 lai risinātu slodžu un atalgojuma jautājumu, nepieciešams palielināt kopējo 
finansējumu augstākajai izglītībai; 

 nepieciešams veikt labās prakses popularizēšanu par slodzes veidošanās kartību 
augstskolās. 
LIZDA vērsīsies pie IZM ar lūgumu izveidot darba grupu ar visām ieinteresētajām pusēm, kurā 
būtu iespējama kvalitatīva viedokļu apmaiņa nepieciešamo priekšlikumu apkopošanai esošo 
normatīvo aktu pilnveidošanai. 
 
Izteicām priekšlikumus 2018. gada valsts budžetam 
LIZDA iesniedza priekšlikumus likumprojektam ”Par valsts budžetu 2018. gadam” un 
likumprojektam ”Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam” Latvijas Valsts 
prezidentam, Saeimas priekšsēdētājai, Ministru prezidentam, finanšu ministrei, izglītības un 
zinātnes ministram, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, Saeimas Budžeta un finanšu 
(nodokļu) komisijai un visām Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām. 
LIZDA rosināja, ka 2017. gada valsts budžetā un arī turpmāko gadu budžetos nepieciešams 
iekļaut sekojošas pozīcijas: 
1. pieprasīt finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika projektam; 
2. paredzēt finansējumu sociālā atbalsta programmai pedagogiem, kuri skolu tīkla 
optimizācijas rezultātā zaudēs darbu; 
3. nodrošināt finansējumu likumprojekta “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un 
pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likums” īstenošanai; 
4. pieprasīt finansējumu Zinātniskās darbības likuma 33. panta otrās daļas 
nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 
procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai 
sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta); 
5. pieprasīt finansējumu Augstskolu likuma 78. panta septītās daļas 
nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne 
mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums 
studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes 
kopprodukta); 
6. nodrošināt finansējumu augstskolu asistenta amata zemākās darba algas likmes (576.98 
EUR) pietuvināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei (723.96 EUR) no 
2018. gada 1. janvāra; 
7. nodrošināt finansējumu 2016. gada 5. jūlija MK noteikumu Nr. 445 «Par pedagogu darba 
samaksu» izpildei, augstskolu akadēmiskajam personālam, balstoties uz 6. pielikuma 5. tabulu 
“Zemākā mēneša darba algas likme pārejas periodā no 2017. gada 1. janvāra un no 2018. gada 1. 
janvāra”. 
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Tika iegūts novērotāja statuss Pētniecības un inovācijas stratēģiskajā padomē 
Kopš 2017. gada LIZDA ir novērotāja statusa tiesības Latvijas Pētniecības un inovācijas 
stratēģiskās padomes sastāvā. LIZDA piedalījās padomes sēdēs, kurās tika: 

 panākts finansējuma pieaugums zinātnei (papildus finansējums fundamentālajiem un 
lietišķajiem pētījumiem, u.c.); 

 diskutēts par valsts pētījumu programmu, fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 
pārrāvuma problemātiku; 

 prioritārajos zinātnes virzienos 2018. – 2021. gadam iekļauti arī sociālo zinātņu virzieni,  
kas sākotnēji nebija paredzēti. 
 
Turpinām darbu pie skolotāju izdienas pensiju likuma  
2017.gada maijā likumprojekts “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas 
izglītības skolotāju izdienas pensiju likums” tika skatīts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, 
kur piedalījās arī LIZDA pārstāvji. Tomēr tālāku virzību likumprojekts neguva, jo nebija izpildīts 
komisijas 2016.gada 16.februāra lēmums – izvērtēt un precizēt viedokļus par atliktajiem 
priekšlikumiem likumprojektam. To nebija izdarījusi Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar 
Labklājības ministriju un Saeimas Juridisko biroju. Tāpēc vēlreiz tika lūgts minētajām ministrijām 
un Saeimas Juridiskajam birojam divu nedēļu laikā sniegt atzinumus par atliktajiem 
priekšlikumiem. 2017.gada 4.decembrī arodbiedrībā tika saņemta vēstule no Saeimas Sociālo un 
darba lietu komisijas priekšsēdētājas Aijas Barčas, ar kuru viņa informē, ka saskaņā ar komisijas 
2017.gada 12.septembra lēmumu Saeimas Prezidijs 2017.gada 22.novembrī nolēma uzdot 
Saeimas Analītiskajam dienestam veikt padziļinātu pētījumu “Izdienas pensijas pieprasīšanas 
vecums un tās piešķiršanas profesijas un kritēriji”. Līdz iepriekš minētā pētījuma saņemšanai 
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas darba kārtībā netiek plānoti jautājumi par izdienas 
pensijām. Saeimas Analītiskais dienests uzsāks darbu pie pētījuma 2018.gada trešajā ceturksnī. 
Esam izteikuši gatavību tikties un skaidrot savu viedokli.  
 
Turpinās darbs, lai tiktu nodrošinātas sociālās garantijas pedagogiem  
2017.gada laikā arodbiedrība vairākkārt sarunās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem 
akcentēja nepieciešamību papildināt normatīvos aktus ar normām par sociālajām garantijām 
pedagogiem. Kā zināms, pašlaik nav normatīvo aktu, kas tiešā veidā norādītu uz tiesībām 
pedagogiem saņemt sociālās garantijas. Sarunās ar IZM tika panākta vienošanās par to, ka varētu 
tikt papildināti divi likumi – Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likums, nosakot, ka tajā noteiktās garantijas attiecas arī uz pedagogiem, vai Izglītības likums, 
paredzot tajā sociālās garantijas, kas līdz šim likumā nav minētas. 2017.gada nogalē Finanšu 
ministrijā notika tikšanās, kuras rezultātā tika nolemts, ka juridiski pareizāk būtu papildināt 
Izglītības likumu. Arodbiedrība uzņēmās iniciatīvu izstrādāt priekšlikumu grozījumiem Izglītības 
likumā, piedāvājot šādus likuma grozījumus: 

 izdarīt grozījumus Izglītības likumā, izsakot 60.panta trešās daļas ceturto teikumu šādā 
redakcijā; 

 “Pašvaldības var piedalīties valsts un pašvaldību izglītības iestāžu īstenoto izglītības 
programmu pedagogu darba samaksas un sociālo garantiju finansēšanā”’; 

 Papildināt 60.panta trešo daļu ar piekto teikumu šādā redakcijā; 

 “Ministriju padotībā esošo izglītības iestāžu pedagogiem var noteikt sociālās garantijas 
izglītības iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros.”; 

 60.panta trešās daļas piekto teikumu uzskatīt par sesto teikumu; 

 Par sociālo garantiju nodrošināšanu pedagogiem tika runāts un kopīgs viedoklis rasts ar 
LPS, LIVA, vairākām Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām. 
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Priekšlikumi tika iesniegti Izglītības un zinātnes ministrijā, FM, Saeimā pārstāvētajām frakcijām, 
iekļaušanai grozījumos Izglītības likumā. Diemžēl ne valdībā, ne Saeimā minētie grozījumi netika 
atbalstīti. Darbs pie šī jautājuma turpinās. 

 

3.2. Protesta akcijas 

Parakstu vākšanas akcija portālā ManaBalss.lv par pirmsskolas izglītības 
pedagogu darba samaksu nodrošināšanu no valsts budžeta 
LIZDA jau vairāku gadu garumā norāda valsts un pašvaldību institūcijām, 
ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi saskaras ar nevienlīdzību darba 
slodzes veidošanās principos un darba samaksas apmērā. Pedagogiem, 
kuri strādā ar bērniem vecuma posmā no 1,5 – 4 gadiem, atalgojums tiek nodrošināts no 
pašvaldību budžeta, līdz ar to atalgojuma apmēru ietekmē katras pašvaldības finansiālās iespējas. 
Ja atalgojums tiktu nodrošināts no valsts budžeta, tad nevienlīdzības principi tiktu mazināti. No 
2016. gada 1. septembra spēkā ir pedagogu darba samaksas jaunā sistēma. Pretēji cerētajam, ar 
2016. gada 1. septembri situācija pasliktinājās, jo ar MK jaunajiem noteikumiem “Pedagogu 
darba samaksas noteikumi” – tika palielināta pirmsskolas pedagogu darba slodze, kas atbilst 
vienai mēneša darba algas likmei no 30 stundām nedēļā uz 40 stundām, kā arī bez 
konsultācijām ar arodbiedrību zemākā mēneša darba algas likme tika noteikta 560 EUR. 
Jāuzsver, ka pirmsskolas izglītības iestādes pedagogam ir vienādas izglītības prasības ar citiem 
pedagogiem, tāpēc nav pieļaujama šāda diskriminācija. 
LIZDA Padome 2017. gada 15. martā nolēma iesniegt iniciatīvu portālā ManaBalss.lv – 
nodrošināt visu pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu no valsts budžeta, lai novērstu 
diskrimināciju. 2017. gada 9. maijā iniciatīva tika publicēta portālā Manabalss.lv.  
Tika izsūtīts e-pasts ar lūgumu atbalstīt iniciatīvu visiem LIZDA biedriem un pārējām izglītības 
iestādēm visā Latvijā. Aicinājums atbalstīt LIZDA parakstu vākšanas akciju tika nosūtīts arī 
sadarbības partneriem un biedrībām - Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Lielo pilsētu 
asociācijai, Reģionālo attīstības centru asociācijai, Latvijas izglītības vadītāju asociācijai, Latvijas 
Rektoru padomei, Latvijas Studentu apvienībai, Latvijas Privāto pirmskolu biedrībai, Latvijas 
vecāku organizācijai Mammamuntetiem.lv.  
Līdz 2017. gada 31. decembrim LIZDA iniciatīvas atbalstam bija nodotas 3795 balsis, taču 
nepieciešamas ne mazāk kā 10 000 balsis, lai šo iniciatīvu izskatītu Saeimā.  
 
LIZDA iestājās PRET Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) likvidāciju 
2017. gada sākumā, kad sabiedrībā parādījās pirmās ziņas par RPIVA likvidāciju un pievienošanu 
Latvijas Universitātei, pie LIZDA vērsās RPIVA arodorganizācijas biedri ar lūgumu pēc palīdzības, 
kā rezultātā tika sasaukta LIZDA ārkārtas Valdes sēde. Sēdē piedalījās arī RPIVA vadība un tika 
uzklausīts IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvju skaidrojums 
par plānoto augstskolas reorganizācijas plānu. LIZDA Padomes sēdēs tika izskatīts jautājums par 
RPIVA likvidācijas procesu un tika pieņemts lēmums par visu arodorganizāciju brīvprātīgu dalību 
RPIVA rīkotajos piketos pret akadēmijas likvidāciju pie MK 2017. gada 28. februārī un 28. martā. 
LIZDA vērsās pie Valsts Prezidenta, Ministru prezidenta, LR 12. Saeimas frakcijām, LR Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, IZM, Augstākās izglītības padomes, Rektoru padomes, 
Latvijas Studentu apvienības, paužot neizpratni par veidu un metodēm, kā IZM virza RPIVA 
reorganizācijas procesu, kā arī aicinot pārtraukt reorganizācijas sasteigto tālāko virzību.  
LIZDA lūdza sasaukt NTSP, lai izskatītu jautājumu par sasteigto RPIVA likvidācijas procesa 
apturēšanu. LIZDA vērsās zvērinātu advokātu birojā “Sorainen” ar lūgumu sniegt profesionāla, 
pieredzējuša un starptautiski atzīta juridiskā biroja speciālistu viedokli rīkojuma projektam par 
RPIVA likvidāciju. Saņemtais atzinums no juridiskā biroja tika nosūtīts Saeimas frakcijām, IZM, 
Augstākās izglītības padomei, Rektoru padomei, Latvijas Studentu apvienībai, lūdzot apturēt 
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rīkojuma projekta tālāku virzību MK. 2017. gada 28. martā MK tika pieņemts lēmums ar 2017. 
gada 1. oktobri RPIVA pievienot Latvijas Universitātei.  

 

3.3. Līdzdalība 

LIZDA aizstāvēja biedru intereses laika periodā no 2017. gada 1. janvāra 
līdz 2017. gada 31. decembrim, līdzdarbojoties 41 institūciju darbā un 
piedaloties 265 sanāksmēs. 
 
Eiropas Savienības līmenī 

 Starptautiskais Izglītības līderu samits (ISTP); 

 Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) Vadības komiteja (2 sanāksmes); 

 ETUCE Vadības konsultatīvā komiteja (1 sanāksme); 

 ETUCE Centrāleiropas un Austrumeiropas arodbiedrību sanāksme (CEENET) (1 
sanāksme); 

 ETUCE Eiropas sektorālā sociālā dialoga izglītībā komiteja (ESSDE) (1 sanāksme); 

 ESSDE komitejas Augstākās izglītības darba grupa (1 sanāksme); 

 ETUCE Augstākās izglītības un pētniecības komiteja (HERSC) (1 sanāksme). 
 
Saeimas līmenī 

 Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija (26 sanāksmes); 

 Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu 
apakškomisija (2 sanāksmes); 

 Saeimas Sociālo un darba lietu komisija (1 sanāksme); 

 Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija (5 sanāksmes); 

 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija (5 sanāksmes); 

 Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija (1 sanāksme). 
 
Valdības līmenī 

 Ministru kabineta sēde (8 sēdes); 

 Ministru kabineta komisijas sēde (2 sēdes); 

 Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP) (6 sēdes); 

 NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadome (11 sanāksmes); 

 NTSP Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (5 
sanāksmes); 

 NTSP Sociālās drošības apakšpadome (5 sanāksmes). 
 
Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotības iestāžu līmenī 

 IZM darba grupā par konceptuāli jaunas skolotāju izglītības sistēmas izveidi Latvijā (5 
sanāksmes); 

 IZM darba grupā par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas 
pilnveidi, prasību pedagogiem nepieciešamajai izglītībai, kvalifikācijas pārskatīšanu un profesijas 
standartu (14 sanāksmes); 

 IZM darba grupa par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādi (4 
sanāksmes); 

 IZM darba grupā par izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām sniedzamo pakalpojumu 
izmaksu modeļa izstrādi (9 sanāksmes); 

 IKVD izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas 
komisijā (8 sanāksmes); 

 Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Iepriekš sodīto pedagogu izvērtēšanas komisijā 
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(8 sanāksmes); 

 IKVD studiju akreditācijas komisija (1 sanāksme); 

 Akadēmiskā informācijas centra (AIK) studiju programmu licencēšanas komija (3 
sanāksmes); 

 AIK studiju virzienu akreditēšanas komisija (4 sanāksmes). 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) institūcijās 

 Padome (2 sanāksmes); 

 Valde (6 sanāksmes); 

 Darba aizsardzības komisija (1 sanāksme); 

 Arodbiedrību juristu komisija (4 sanāksmes); 

 Dzimumu līdztiesības padome (2 sanāksmes); 

 Jauniešu padome (4 sanāksmes). 
 
Citās institūcijās 

 Augstākās izglītības padome (9 sanāksmes); 

 Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komiteja (3 sanāksmes); 

 Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas konference (1 sanāksme); 

 Augstākās Izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome (4 sanāksmes); 

 Latvijas Rektoru padome (1 sanāksme); 

 Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome (3 sanāksmes)  

 Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta Sadarbības memoranda īstenošanas 
padome (2 sanāksmes). 

 

3.4. LIZDA komisijas 

Saskaņā ar LIZDA Padomes 2016. gada 20. janvāra lēmumu ir izveidotas 
LIZDA ekspertu komisijas visās izglītības pakāpēs un zinātnē. LIZDA 
ekspertu komisijas veido speciālisti no pilsētu, novadu, augstskolu un 
zinātnes darbinieku arodorganizācijām. Ekspertu komisiju mērķis ir 
palīdzēt LIZDA biroja ekspertiem, Padomei un Valdei izstrādāt un pieņemt 
lēmumus savas kompetences ietvaros, balstoties uz profesionālu praktiķu 
viedokli. LIZDA Padomes dalīborganizācijas 2017. gada darbam ekspertu komisijās deleģējušas 
kopā 38 pārstāvjus. 
 
Pirmsskolas izglītības komisija – 1 sanāksme; 
Vispārējās izglītības komisija – 1 sanāksme; 
Profesionālās izglītības komisija – 3 sanāksmes; 
Augstākās izglītības un zinātnes komisija – 1 sanāksme; 
Speciālās izglītības komisija – 2 sanāksmes; 
Interešu un profesionālās ievirzes izglītības komisija – 1 sanāksme; 
Izglītības iestāžu administrācijas komisija – 1 sanāksme. 

 

3.5. LIZDA Jauno pedagogu padome 

Arodbiedrības Jauno padome apvieno LIZDA dalīborganizāciju deleģētos 
pārstāvjus vecumā līdz 35 gadiem, kas darbojas brīvprātīgi. Jauno 
pedagogu padome ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja 
institūcija arodbiedrībā. LIZDA Jauniešu padome oficiāli izveidota 2014. 
gadā. 
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Jauno pedagogu padomes mērķis ir pārstāvēt LIZDA jauniešu tiesības un intereses, izglītot un 
popularizēt arodbiedrības darbību jauniešu vidū, veicināt jauniešu līdzdalību arodbiedrības 
lēmumu pieņemšanas procesos un darba kvalitātes uzlabošanā. 
2017. gadā LIZDA Jauniešu padomes sanāksmes ir notikušas 3 reizes, kuras ietvaros jaunieši 
izstrādāja priekšlikumus atbalsta programmai jauno pedagogu motivēšanai darbam izglītības 
iestādēs - skolas līmenī, pašvaldības līmenī un nacionālā līmenī. 

 

3.6.  Vienošanās, atzinumi, iesniegumi 

Vienošanās 
Skotijas samita vienošanās ar IZM par sadarbību 
2017. gada 29. marta – 2017. gada 1. aprīlim Skotijā (Edinburgā) notika 
Starptautiskais izglītības līderu samits (ISTP), kas ir nozīmīgs forums atklātai 
un konstruktīvai viedokļu apmaiņai par efektīvu pedagogu politiku un to 
īstenošanu, apvienojot valdības un arodbiedrību pārstāvjus veiktspējas un izglītības sistēmas 
uzlabošanai. LIZDA un IZM noslēdza vienošanos par sadarbību sociālā dialoga veicināšanai līdz 
nākamajam – 2018. – gadam. Par prioritāti tika izvirzīta sociālā drošība, kas paredz vairākas 
LIZDA organizētas reģionālās konferences par pedagogu tiesībām un pienākumiem, kā arī sociālo 
garantiju noteikšanu pedagogiem. Starp prioritātēm noteikta arī uzticēšanās, kas paredz 
ministrijas diskusijas ar arodbiedrību par iecerētajām reformām pirms normatīvo aktu projektu 
tālākās virzīšanas, sociālo partneru un ministrijas kopīgas mācības par sociālā dialoga nozīmi, kā 
arī LIZDA deleģēto pārstāvju piedalīšanos ministrijas organizētajos augusta semināros izglītības 
darbiniekiem par 2017./18.m.g. aktualitātēm. Par būtisku prioritāti tika izvirzīta motivācija, kas 
sevī ietver atbalsta programmas izstrādi jauno pedagogu motivēšanai darbam visās izglītības 
iestādēs, kā arī ministrijas līdzdalību un atbalstu Pasaules skolotāju dienas 2017 informatīvās 
kampaņas aktivitātēs. Vienošanās izpildes progresa ziņojums būs jāsniedz nākamajā Izglītības 
līderu samitā ISTP 2018. gada pavasarī Portugālē, Lisabonā. 
 
Sadarbības līgums ar politiskajām partijām par sadarbību un atbalstu izglītības jautājumu  
Jau 2016. gada 12. decembrī LIZDA parakstīja vienošanos ar politisko partiju apvienību “Zaļo un 
Zemnieku savienība ” un 2016. gada 13. decembrī ar politisko partiju “No sirds Latvijai” par 
sadarbību un atbalstu izglītības jautājumu risināšanā pašvaldībās. 2017. gada 30. martā LIZDA 
parakstīja vienošanos ar sociāldemokrātisko partiju “Saskaņa” un 2017. gada 9. maijā ar politisko 
partiju “Progresīvie” par sadarbību un atbalstu izglītības jautājumu risināšanā pašvaldībās.   
Sadarbības līgumos akcentēta nepieciešamība izglītības nozari noteikt par vienu no darba 
prioritātēm, atbalstīt sociālo dialogu ar visām nozarē iesaistītajām pusēm, risinot ekonomiskos, 
tiesiskos un sociālos jautājumus, kas būtiski skar izglītības iestādēs strādājošos darbiniekus. 
Vienošanās paredz saglabāt pašvaldību budžeta dotāciju pirmsskolu, vispārējās, profesionālās un 
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (mākslas, mūzikas un sporta skolu) darbības 
nodrošināšanai, iespēju robežās nodrošināt atbalstu pašvaldību teritorijā esošām augstākās 
izglītības iestādēm pētniecībai un studiju programmu īstenošanai. 
 

Atzinumi 
Pārskata periodā LIZDA sagatavoja 159 atzinumus par: 

 107 MK noteikumiem un to grozījumiem; 

 14 MK un IZM rīkojumu projektiem; 

 25 likumprojektiem; 

 9 informatīvajiem ziņojumiem; 

 1 ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes secinājumiem un politikas 
debatēm; 

 3 Pasaules Bankas pētījuma ziņojumiem. 
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Iesniegumi 
Pārskata periodā LIZDA saņēma 6 rakstiskus iesniegumus, uz kuriem arodbiedrība sagatavoja 
atbildes par: 

 juridiskajiem jautājumiem (par darba līguma uzteikšanas procedūru, darba attiecību 
pārtraukšanas neatbilstību Darba likumam) – 3; 

 sociāli ekonomiskajiem jautājumiem (par finansējuma pārtraukšanu internātskolu 
uzturēšanai, par augstskolu mācībspēku darba slodzi un samaksu) – 2; 

 izglītības iestāžu reorganizāciju (par augstskolas likvidāciju) – 1. 
Pārskata periodā LIZDA birojā saņemtas 379 vēstules un uz visām savlaicīgi ir sniegtas atbildes 
vai arī jautājums atrisināts pēc būtības. Nosūtītas kopā 334 vēstules (t.sk. atbildes uz 
iesniegumiem, sūdzībām (par noslēgto darba līgumu pārslēgšanu ar Izglītības pārvaldi, izglītības 
iestāžu likvidēšanu un reorganizāciju, darbinieku atbrīvošanu, sociālo garantiju zaudēšanu, 
skolas vadības kompetenci, vadības stilu), arodbiedrības sagatavotajiem atzinumiem par 
normatīvajiem aktiem). 

 

3.7. Konsultācijas 

Pārskata periodā LIZDA vadība un biroja speciālisti biedriem snieguši 5 037 
konsultācijas par: 

 biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonda darbību 
un citiem arodbiedrības iekšējā darba organizācijas jautājumiem – 2100; 

 darba drošību, arodbiedrību izveidi un darbību, konfliktu 
risināšanu, darba koplīgumiem, vienošanos ar pašvaldībām, statūtu 
skaidrojumiem, apdrošināšanas polisēm un citiem arodbiedrības iekšējā darba organizācijas 
jautājumiem – 1360; 

 arodbiedrības biedru tiesībām, darba laika uzskaites jautājumiem, domstarpībām ar 
darba devēju, darbnespējas lapu apmaksu, ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu, sociālo garantiju 
jautājumiem, promesoša darbinieka aizvietošanu un tās apmaksas jautājumiem, izglītības iestāžu 
reorganizācijas kārtību, atlaišanas pabalstiem un citiem juridiskiem darba attiecību jautājumiem 
– 510; 

 arodorganizāciju grāmatvedību un nepieciešamajiem atskaišu dokumentiem – 487; 

 pedagogu darba samaksas jautājumiem un kas to ietekmē, nodarbinātības 
jautājumiem, mērķdotācijas sadali un aprēķiniem, statistiku un citiem sociāli ekonomiskiem 
jautājumiem – 365; 

 pedagogu profesionālo novērtēšanu, izglītības iestāžu akreditāciju, tālākizglītības 
kursiem, izglītības prasībām pedagogiem un tiesībām strādāt par pedagogu, izglītības 
dokumentu pielīdzināšanu, kompetencēs balstīto mācību saturu, aktualitātēm augstākās 
izglītības jomā – 110; 

 suvenīru iegādi, lietvedības jautājumiem, starptautiskiem jautājumiem – 105.  
Laika periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim 160 reizes biedriem 
sniegta juridiskā palīdzība, sniedzot atzinumus par darba koplīgumu projektiem, iesnieguma 
sagatavošanā darba devējam darba slodzes jautājumos un citos jautājumos. 
  

 4. Pakalpojumu attīstība 

 

4.1. Nelaimes gadījumu fonds 

Pārskata periodā notikušas 12 LIZDA biedru nelaimes gadījumu 
materiālās palīdzības fonda valdes sēdes, kurās izskatīti 627 biedru 
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iesniegumi, tostarp 1 nāves gadījums. Cietušajiem biedriem izmaksāta materiālā palīdzība 98 
002, 37 EUR apmērā. LIZDA ir pirmā no nozaru arodbiedrībām Latvijā, kura nodibināja nelaimes 
gadījumu fondu (http://www.lizda.lv/lv/biedriem/pakalpojumi/fonds). 

 

4.2. PO priekšsēdētāju apmācības 

2017. gadā tika uzsāktas pirmorganizācijas priekšsēdētāju apmācības, lai atgādinātu par 
arodbiedrības lomu, funkcijām, pārstāvniecību, struktūru, tās nozīmi nozares attīstībā un tās 
spēku. Apmācības ietver arī kopīgi īstenotās aktivitātes, kuras netiktu īstenotas bez 
arodbiedrības biedriem. 2017. gadā esam apmeklējuši 26 dalīborganizācijas visā Latvijā, 
apmācībās ir piedalījušies 576 pirmorganizāciju priekšsēdētāji. Ceram, ka tas motivēs aktīvāk 
strādāt pie jaunu biedru piesaistes un esošo biedru piederības saglabāšanas arodbiedrībai.  
 

Darba aizsardzības kursi 
LBAS Mācību centrs piedāvā arodbiedrības biedriem licencētus bezmaksas kursus: "Darba 
aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma". Lai atvieglotu pieeju nepieciešamo 
zināšanu apgūšanai tiek organizēti 40 stundu individuāli tālmācības kursi darba aizsardzībā - 
uzticības personām, darba aizsardzības atbildīgām personām un arodorganizāciju 
priekšsēdētājiem. 

 

4.3. “Mobilais” jurists 

Lai aizstāvētu LIZDA biedru interešu pārstāvību tiesās darba strīdu, t.sk. arodbiedrības biedru 
atlaišanas gadījumos, arodbiedrība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar advokātu. 
Ja ir nepieciešama "mobilā” jurista palīdzība, arodbiedrības biedram ir jāvēršas ar rakstisku 
iesniegumu pie LIZDA priekšsēdētājas ar rakstisku iesniegumu (lūgumu) pārstāvēt viņa tiesības 
un intereses. Iesniegums pirms tam jāsaskaņo ar Padomes dalīborganizācijas priekšsēdētāju vai 
institūcijas arodorganizācijas priekšsēdētāju. LIZDA biroja juriskonsulte izvērtē katru iesniegumu 
un individuāli sazinās ar katru arodbiedrības biedru par tālāko rīcību. 
(http://www.lizda.lv/lv/biedriem/pakalpojumi/juridiska-palidziba).  
2017. gadā LIZDA biedru intereses pārstāvēja tiesā 2 reizes. Arī LIZDA juriskonsults tiesā ir 
vairākas reizes pārstāvējis biedru intereses darba strīdu gadījumos ar labvēlīgu iznākumu 
arodbiedrības biedram.  

 

4.4. Atbalsts darba vietas meklēšanā 

Lai atbalstītu savus biedrus, arodbiedrība ir izveidojusi īpašu pakalpojumu biedriem, kuri meklē 
darba vietu saistībā ar skolu tīkla optimizāciju 
(http://www.lizda.lv/lv/biedriem/pakalpojumi/aktualas-vakances).  
2017. gadā LIZDA saņēma informāciju par 18 izglītības iestāžu pedagogu darba vietu vakancēm, 
kas tika ievietota LIZDA mājaslapā. 

  

 5. Informatīvais darbs un publicitāte 

5.1.  Tikšanās 

Ar politiķiem un sadarbības partneriem 
Arodbiedrības vadība, biroja speciālisti un deleģētie pārstāvji pārskata periodā 
tikušies ar: 

 Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības prezidenti S. Flocken;  

 Latvijas Valsts Prezidenta padomniekiem; 

 Izglītības un zinātnes ministru K. Šadurski; 

http://www.lizda.lv/lv/biedriem/pakalpojumi/fonds
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 Finanšu ministrijas pārstāvjiem; 

 Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru E. Putru; 

 LR Tiesībsargu J. Jansonu; 

 Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi G. Kaminski. 
Notikušas arī daudzas citas nozīmīgas tikšanās – ar dažādu ministriju pārstāvjiem, Pasaules 
Bankas ekspertiem, Eiropas Komisijas ekspertiem, Valsts izglītības satura centra vadītāju, 
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas vadību, arodbiedrības ārvalstu partneriem, Latvijas 
Studentu apvienību, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, u.c. 
 
LIZDA biroja līdzdalība dalīborganizāciju pasākumos 
Pārskata periodā arodbiedrības vadība un biroja speciālisti piedalījušies kopā 40 pasākumos, 
semināros un apmācībās, kurus rīkojušas 27 LIZDA dalīborganizācijas: 

 Alūksnes un Apes novadu arodorganizācija (2); 

 Bauskas starpnovadu arodorganizācija (1); 

 Cēsu starpnovadu arodorganizācija (1); 

 Daugavpils un Ilūkstes novadu arodorganizācija (2); 

 Dobeles starpnovadu arodorganizācija (1); 

 Gulbenes novada arodorganizācija (1); 

 Jelgavas un Ozolnieku novadu arodorganizācija (1); 

 Jēkabpils starpnovadu arodorganizācija (2); 

 Kuldīgas starpnovadu arodorganizācija (1);   

 Liepājas starpnovadu arodorganizācija (2); 

 Limbažu starpnovadu arodorganizācija (2); 

 Ludzas starpnovadu arodorganizācija (1); 

 Madonas starpnovadu arodorganizācija (2); 

 Ogres starpnovadu arodorganizācija (3); 

 Preiļu starpnovadu arodorganizācija (1); 

 Rēzeknes un Viļānu novadu arodorganizācija (1);  

 Pierīgas novadu arodorganizācija (2); 

 Talsu starpnovadu arodorganizācija (1); 

 Tukuma starpnovadu arodorganizācija (2);  

 Valkas starpnovadu arodorganizācija (2); 

 Valmieras starpnovadu arodorganizācija (2); 

 Daugavpils pilsētas arodorganizācija (1);  

 Jelgavas pilsētas arodorganizācija (1); 

 Liepāja pilsētas arodorganizācija (1); 

 Rēzeknes pilsētas arodorganizācija (1);  

 Rīgas pilsētas arodorganizācija (1); 

 Latvijas Zinātnes darbinieku arodorganizāciju apvienība (2).   

  

5.2.  Informācija medijiem un tās atspoguļojums 

Pārskata periodā arodbiedrība sagatavojusi un 180 plašsaziņas līdzekļiem (vidēji 15 medijiem 
mēnesī) paudusi 750 viedokļus (vidēji 14 viedokļi nedēļā), kas publiskoti 5000 publikācijās (vidēji 
14 publikācijas dienā).  
 
Paziņojumi plašsaziņas līdzekļiem 

 sagatavotas un izplatītas 125 relīzes (vidēji 10 relīzes mēnesī); 

 sniegti 500 komentāri un intervijas (vidēji 41 komentārs mēnesī); 

 sagatavoti 6 raksti arodbiedrību savienības un nacionālajiem laikrakstiem. 
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Arodbiedrības atspoguļojums medijos: 

 2 ziņu aģentūrās 464 publikācijās – LETA, BNS; 

 73 laikrakstos 481 raksts – Izglītība un Kultūra, Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, 
Latvijas Avīze, Zemgales Ziņas, Kurzemes Vārds, Rēzeknes Vēstis un citos nacionālajos un 
reģionālajos laikrakstos; 

 25 žurnālos 76 raksti – Bilance, Jurista Vārds, Kapitāls, Likums un Taisnība, Skolas vārds, 
Leģendas un citos žurnālos. 

 117 interneta vietnēs 2370 raksti – e-klase.lv, delfi.lv, nra.lv, tvnet.lv, diena.lv, bizness.lv, 
ir.lv, kasjauns.lv, nozare.lv, likumi.lv un citos portālos; 

 7 televīzijās 385 sižeti – LNT, LTV1, LTV7, ReTV, Riga TV24, TV3, PBK un citās reģionālajās 
televīzijās; 

 16 radio stacijās 1229 sižeti – LVR1, LVR2, LVR4, Kurzemes Radio, Radio 5, RadioTev, 
Baltkom, Rietumu radio, Skonto, SWH, StarFM un citās radio stacijās. 

 

5.3. Arodbiedrība sociālajos medijos 

www.twitter.com/lizda_lv 
Arodbiedrība oficiālajā twitter profilā ievieto informāciju par dienas 
aktuālajām norisēm, arodbiedrības un tās līderu viedokļus, citātus, saites uz 
jaunākajām ziņām, faktiem, pētījumiem un citiem noderīgiem resursiem 
biedriem (http://ej.uz/civini). Laika periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 
2017. gada 31. decembrim LIZDA oficiālajā twitter profilā veikusi vairāk nekā 6 593 tvītus. 2017. 
gada beigās LIZDA profilam sekoja 1 903 interesenti, bet arodbiedrība sekoja 643 profiliem. 
 
www.facebook.com/arodbiedribalizda  
Arodbiedrība ir izveidojusi savu profilu vienā no lielākajiem sociālo tīklu portāliem, kuru izmanto 
lietotāji no visas pasaules. LIZDA savā profilā ievieto jaunākās aktualitātes, bildes, konkursus, 
video, kā arī, komentē citu reģistrēto lietotāju (privātpersonas, uzņēmēji, kā arī organizācijas) 
publicētos ierakstus. 2017. gada beigās LIZDA profilam facebook profilā sekoja 356 interesenti. 
 
www.draugiem.lv/lizda 
Arodbiedrība turpina attīstīt savu minilapu vienā no populārākajiem tīkliem Latvijā – 
Draugiem.lv. Arodbiedrības minilapā ievietota LIZDA pamatinformācija un kontakti, kā arī 
nodrošināta aktualitāšu pārpublicēšana no arodbiedrības oficiālā twitter profila. 2017. gada 
beigās LIZDA minilapai draugiem.lv sekoja 169 portāla lietotāji. 
 
www.youtube.com/LIZDAarodbiedriba 
Arodbiedrības profils YouTube video platformā, kurā ievietoti LIZDA un mediju videoklipi. Profils 
izveidots, lai ikviens interesents tiešsaistē varētu iepazīties ar aktuālajiem videoklipiem 
vienuviet. 2017. gada beigās profilā ievietoti kopā 159 videoklipi. 
 
http://ej.uz/LIZDA_picasa 
Fotogrāfijas no arodbiedrības nozīmīgākajiem notikumiem un pasākumiem ievietotas LIZDA 
profilā Picasa foto platformā. 2017. gada beigās platformā ievietoti 78 foto albumi, kuros 
atrodamas fotogrāfijas no semināriem, konferencēm, pieredzes apmaiņām, konkursiem un 
citiem LIZDA pasākumiem (https://picasaweb.google.com/116886304256067186142). 
 
www.slideshare.net/arodbiedriba un www.mixcloud.com/arodbiedriba 
Pārskata periodā arodbiedrība attīstījusi savu profilu SlideShare dokumentu platformā. 
Arodbiedrība izveidojusi profilu arī MixCloud audio platformā, kurā ievieto plašsaziņas līdzekļu 

http://www.twitter.com/lizda_lv
http://ej.uz/civini
http://www.draugiem.lv/lizda
http://www.youtube.com/LIZDAarodbiedriba
http://ej.uz/LIZDA_picasa
https://picasaweb.google.com/116886304256067186142
http://www.slideshare.net/arodbiedriba
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saturu par arodbiedrības un nozares aktuālajiem jautājumiem. 2017. gada beigās profilā 
ievietoti 6 audio ieraksti. 
 
Visos LIZDA profilos sociālajās tiešsaistes platformās ievietoto informāciju (viedokļus, faktus, 
fotogrāfijas, videoklipus) drīkst brīvi izmantot un pārpublicēt (nerediģējot pēc būtības) 
nekomerciāliem nolūkiem, obligāti un skaidri norādot atsauci uz www.LIZDA.lv. 

 

5.4. Konferences 

Konference “Mācīšanas brīvība iedvesmo pedagogus” 
2017. gada 22. novembrī notika LIZDA ikgadējā konference. Konference tika 
veltīta Pasaules Skolotāju dienai, kuras ietvaros LIZDA vēlējās pievērst īpašu 
uzmanību pedagoga tiesībām, mēģinot panākt pedagoga tiesību jautājuma 
aktualizēšanu visos līmeņos.  
Konferencē tika prezentēts LIZDA veiktais pētījums par pedagogu darba 
tiesībām izglītības iestādē, tā rezultāti un secinājumi (ar rezultātiem var iepazīties: 
http://www.lizda.lv/content/files/LIZDA_petijums%20internetam_2017.pdf).  
Pēc pētījuma prezentācijas notika paneļdiskusija, kurā piedalījās pārstāvis no IZM, Latvijas 
Pašvaldību savienības, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas, Latvijas Izglītības vadītāju 
asociācijas un vecāku organizācijas. Pēc paneļdiskusijas notika LIZDA konkursa “Pedagogam 
draudzīgākā izglītības iestāde 2017” apbalvošanas ceremonija. 
 
Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības Centrālās un Austrumeiropas izglītības darbinieku 
arodbiedrību tīkla apaļā galda diskusija 
 27.09.2017. – 29.09.2017. Rīgā notika Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības apaļā galda 
diskusija par sociālās krīzes risināšanas iespējām. Apaļā galda diskusijā piedalījās pārstāvji no 32 
valstīm. Arodbiedrību pārstāvji trīs dienu laikā diskutēja par galvenajām problēmām, ar ko 
saskaras izglītības nozarē strādājošie visā Eiropā: izglītības darbinieku arodbiedrību kustību 
nostiprināšanu, pedagoga profesijas nozīmību valsts attīstībai un izglītību kā galējo instrumentu, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un vardarbību. Konferences laikā tika konstatētas galvenās 
problēmas, kuras ir aktuālas visās Centrālās un Austrumeiropas valstīs un ir saistītas ar valstu 
valdības zemo izpratni par sociālā dialoga nozīmību, darba koplīgumu skaita mazināšanos, 
nepietiekamo kopējo budžetu izglītības nozarei, zemu pedagogu profesijas novērtējumu, kā arī 
nepieciešamību pēc jaunu pedagogu ienākšanas profesijā. 

 

5.5. Žurnāls “LIZDA Vēstnesis” 

Laika periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim izdoti arodbiedrības 
žurnāla “LIZDA Vēstnesis” 3 numuri. Žurnāls izdots A4 formātā, 16 lapaspušu apjomā, 16 765 
eksemplāros. 
 

5.6. Konkursi 

Nacionālā mēroga konkursi 
Pārskata periodā 169 dalībnieki piedalījušies LIZDA nacionālā mērogā rīkotos 5 konkursos: 

 konkursu skolēniem un studentiem “Liec savam pedagogam pasmaidīt!”, kurā skolēni un 
studenti dalījās ar savu stāstu, par to, kā ir izdevies pārsteigt savu pedagogu Pasaules Skolotāju 
dienā; 

 konkurss pedagogiem  “Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”, kurā pedagogi pastāstīja, kā 
atrisinājuši savu problēmu un sasnieguši savu izvirzīto mērķi; 

 konkurss skolēniem un studentiem “LIZDA Goda zīmes skiču konkurss”, kurā skolēni un 
studenti iesniedza skices, kā būtu jāizskatās LIZDA Goda zīmei – piespraudei; 
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 konkurss studentiem “Atspēriens”, kurā studenti iesniedz savus bakalaura, maģistra vai 
doktora darbus par konkrētiem tematiem izglītības sistēmas un arodbiedrības darbības 
pilnveidei; 

 konkurss darba devējiem “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2017”. 9 izglītības 
iestādes ieguva unikālu dizaina apliecinājumu – goda plāksni. Tagad šīs skolas var lepoties ar 
paveikto un godam nest pedagogam draudzīgākās izglītības iestādes statusu. Arodbiedrība 
piešķīra statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2017”: 

 Sējas pamatskolai; 

 Tukuma 2. pamatskolai;  

 Balvu pamatskolai; 

 Olaines pirmsskolas izglītības iestādei “Magonīte”; 

 Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestādei; 

 Ogresgala vispārējā pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte”; 

 Ērgļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte”; 

 Ventspils pirmsskolas izglītības iestādei “Eglīte”; 

 Biķernieku pamatskolai. 
 
Labākās LIZDA arodorganizācijas 2017 
LBAS svinīgā ceremonijā pasniedza balvu “Labākā arodorganizācija 2017” trīs LIZDA Padomes 
izvirzītām arodorganizācijām, kas devušas nozīmīgu ieguldījumu arodbiedrību kustības attīstībā 
un aizvadītā gada laikā ir īpaši veiksmīgi darbojušās darbinieku sociālo, ekonomisko, darba 
tiesību un darba drošības interešu aizstāvībā. 
 
2017. gada labākās LIZDA arodorganizācijas balva pasniegta 
(http://www.lizda.lv/?jaunums=1689): 

 Talsu 2. vidusskolas arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Sarmītei Popenai; 

 Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestādes arodorganizācija un tās priekšsēdētājai 
Nadeždai Čobānei; 

 Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Valijai 
Nāburgai. 

 

5.7.  Ikmēneša aktualitātes 

Kopš 2017. gada janvāra arodbiedrības biedriem uz e-pastu tiek nosūtīta informācija par LIZDA 
iepriekšējā mēneša aktualitātēm. Informācija tiek atspoguļota uz vienas lapas, tā ir īsa, viegli 
uztverama un tajā tiek minēti galvenās un nozīmīgākās aktualitātes. Ikvienam pirmorganizācijas 
vadītājam, iesakām, ikmēneša aktualitāšu lapu piespraust pie arodbiedrības stenda izglītības 

iestādē, zinātniskajā institūcijā.  

 

5.8.  E-ziņu lapa 

Arodbiedrība reizi divās nedēļās uz arodbiedrības biedru e-pastiem nosūta elektronisku ziņu lapu 
"Informācijas apkopojums", kurā iekļauts dažādu Latvijas plašsaziņas līdzekļu (preses) un 
mājaslapas www.lizda.lv aktualitāšu apkopojums. 

 

5.9. Mājaslapa www.LIZDA.lv  

Google Analytics statistikas dati liecina, ka arodbiedrības mājaslapā www.lizda.lv laika periodā 
no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim viesojušies vidēji 29 000 unikālie 
apmeklētāji (vidēji 80 dienā). Viens apmeklētājs mājaslapā pavadījis 2,36 minūtes, viena 
apmeklējuma laikā skatoties 3 lapas, no kurām visbiežāk bijusi sākumlapa un “Aktualitātes”, kā 

http://www.lizda.lv/
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arī mājaslapas sadaļa “Biedriem”. Mājaslapā aktualitāšu saturs atjaunots vidēji 3 reizes nedēļā. 
Laika periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim aktualitāšu sadaļā 
publicēti kopā 86 raksti jeb vidēji 7 raksti mēnesī. 

 

5.10. Pasaules Skolotāju diena 

Pasaules Skolotāju diena 
Arodbiedrība 2017. gada Pasaules Skolotāju dienā īstenoja kampaņu “Mācīšanas brīvība 
iedvesmo pedagogus”, kuras mērķis bija radīt patīkamu svētku noskaņu pedagogiem, pievērst 
sabiedrības uzmanību skolotāju profesijas nozīmībai un panākt pedagogu tiesību aktualizēšanu 
visos līmeņos. Kampaņas ietvaros izdots žurnāla “LIZDA Vēstnesis” svētku numurs un izveidots 
LIZDA apsveikuma plakāts, kas izplatīts 1 450 organizācijām visā Latvijā; sniegta iespēja 
arodorganizācijām pasūtīt LIZDA reprezentatīvos suvenīrus; sagatavots un arodorganizācijām 
izsūtīts e-apsveikums, ievietots mājaslapā un sociālajos medijos; īstenoti divi konkursi – 
pedagogiem “Caur ērkšķiem uz zvaigznēm!” un skolēniem, studentiem “Liec savam 
pasniedzējam pasmaidīt!”; īstenotas deputātu “Skolas diena” vizītes izglītības iestādēs visā 
Latvijā; veikts pētījums par pedagoga tiesībām Latvijā, kas prezentēts noslēguma konferencē 
2017. gada 22. novembrī (http://www.lizda.lv/lv/biedriem/pakalpojumi/pasaules-skolotaju-
diena/2017).  

 

5.11. Informatīvie materiāli 

LIZDA birojs pārskata periodā biedriem sagatavojis 11 informatīvos materiālus: 

Elektroniskais apkopojums “Atlaižu grozs” 12 numuri/e-izdevums 

Elektroniskā ziņu lapa (mediju 
monitorings) 

21 numurs/e-izdevums 

Ikmēneša aktualitātes 12 numuri/e-izdevums 

Žurnāls “LIZDA Vēstnesis” 3 numuri/16 765 eks. 

Plakāts “LIZDA apsveikums Pasaules 
Skolotāju dienā” 

1 plakāts/ 1 450 eks. 

LIZDA biedru kartes 7 110 eks. 

LIZDA sienas kalendārs 2018. gadam 2 000 eks. 

LIZDA darbības pārskats 1 buklets/1 200 eks. 

LIZDA pētījums “Pedagogu darba tiesības 
izglītības iestādēs” 

1 pētījums/100 eks. 

LIZDA rokasgrāmata pirmorganizācijas 
priekšsēdētājiem 

1 grāmata/1 000 eks. 

Buklets par LIZDA biedru ieguvumiem 1 buklets/1 300 eks. 

Buklets par LIZDA 1 buklets/1 300 eks. 

 
  

http://www.lizda.lv/lv/biedriem/pakalpojumi/pasaules-skolotaju-diena/2017
http://www.lizda.lv/lv/biedriem/pakalpojumi/pasaules-skolotaju-diena/2017
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 6. LIZDA vadības un biroja kontakti 
Adrese:  Bruņinieku iela 29/31, 5.stāvs, Rīga, LV-1001, Latvija 
Tālrunis, fakss:  672 702 73 
E-pasts:   lizda@lizda.lv 
Mājaslapa:  www.lizda.lv 

 

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts 

LIZDA vadība 

Priekšsēdētāja 
 

Inga Vanaga 259 98 994 inga.vanaga@lizda.lv 

Priekšsēdētājas vietniece 
 

Ilze Priževoite 266 83 551 ilze.prizevoite@lizda.lv 

LIZDA biroja speciālisti 

Biroja administratore 
 

Elīna Vārtukapteine 261 09 595 lizda@lizda.lv 

Sabiedrisko attiecību speciālists Juris Aksels Cīrulis  292 13 682 aksels@lizda.lv  

Vecākā grāmatvede 
 

Maruta Saliņa 292 09 798 maruta.salina@lizda.lv 

Juriskonsulte 
 

Brigita Fricsone 278 97 701 brigita.fricsone@lizda.lv 

Eksperte augstākās izglītības, 
zinātnes jautājumos un ārējo 
sakaru koordinētājs 

Dita Štefenhagena 298 24 554 dita.stefenhagena@lizda.lv
  

Eksperte izglītības jautājumos 
 

Irina Avdejeva 278 97 771 irina.avdejeva@lizda.lv 

Eksperte sociāli ekonomiskajos 
jautājumos 

Anda Grīnfelde 292 65 476 anda.grinfelde@lizda.lv 

Arodbiedrības darba 
koordinētāja 

Irina Kostecka 278 97 708 irina.kostecka@lizda.lv 

LIZDA biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonds (LIZDA fonds) 

LIZDA fonda lietvedības 
sekretāre 

Olga Fiļipova 278 97 803 fonds@lizda.lv 

 
www.twitter.com/lizda_lv 
www.facebook.com/arodbiedribalizda 
www.draugiem.lv/lizda 
www.mixcloud.com/arodbiedriba 
www.youtube.com/LIZDAarodbiedriba 
http://ej.uz/LIZDA_picasa 
www.slideshare.net/arodbiedriba 

 
 

Šis pārskats ir informatīvs materiāls arodbiedrības biedriem, kuru drīkst brīvi kopēt un pārpublicēt nekomerciāliem 
nolūkiem, skaidri norādot atsauci uz LIZDA (www.lizda.lv). http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
Pārskata salikums: Ilze Priževoite 
 

 

mailto:lizda@lizda.lv
http://www.twitter.com/lizda_lv
http://www.draugiem.lv/lizda
http://www.mixcloud.com/arodbiedriba
http://www.youtube.com/LIZDAarodbiedriba
http://ej.uz/LIZDA_picasa
http://www.slideshare.net/arodbiedriba
http://www.lizda.lv/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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