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1. Pedagogu darba tiesību izpētes aktualitāte 

Katru gadu Pasaules Skolotāju dienas ietvaros sabiedrības uzmanība tiek 

fokusēta uz skolotāju profesijas nozīmīgumu zināšanu nodrošināšanā, attieksmju 

veidošanā un vērtību izpratnē, kas ir būtiskākie aspekti globalizācijas un sabiedrības 

pārmaiņu kontekstā. Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija 

(turpmāk – UNESCO) un Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība (Education 

International - EI) 2017. gadā caurvij tēmu par pārmērīgu iejaukšanos pedagogu 

ikdienas darbā, apdraudot viņu profesionālo autonomiju un mācīšanas brīvību (ANO 

un UNESCO starptautiskās...). Tiek uzsvērts, ka valdībai un darba devējiem ir 

pienākums nodrošināt, lai pedagogi tiktu cienīti un tiktu respektēta viņu profesionālā 

brīvība, īpašu uzmanību veltot pedagoga darba tiesībām izglītības iestādēs. 

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers (Jean - Claude Juncker) 2017. 

gada septembrī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (turpmāk - EESK) 

plenārsesijā dalījās savās bažās un lūdza Komitejas palīdzību problēmu risināšanā: 

“Sociālais pīlārs ir man ļoti svarīgs. Es uzskatu, ka Eiropai ir labāk jārisina strādājošo 

problēmas un vajadzības. Pretējā gadījumā Eiropa sašķelsies divās daļās — būs 

uzvarētāji, kuri gūs labumu, un būs tie, kuriem — pareizi vai nepareizi — šķitīs, ka ES 

projekts ir par viņiem aizmirsis.” Savukārt Gabriele Bišofa (Gabriele Bischoff), Darba 

ņēmēju grupas priekšsēdētāja, piekrita Žana Kloda Junkera bažām par pieaugošo 

Eiropas šķelšanos: “Mēs ļoti atzinīgi vērtējam uzsvaru uz vienotību, un mēs esam 

patiesi noraizējušies par šķelšanos Eiropā. Ja sociālā dimensija un solidaritāte netiks 

stiprināta, Eiropas nākotnes nemaz nebūs. Tāpēc ir vajadzīga konkrēta sociālā 

programma, pieņemot ceļvedi Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanai.” Viņa 

norādīja, ka Eiropas Savienībā nedrīkst būt otrās šķiras darba ņēmēju (EESK Info...). 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadomes 

sēdē 2017. gada 18. oktobrī Labklājības ministrijas pārstāve sniedza ziņojumu 

„Pārskatītā Eiropas Sociālā harta: ratifikācijas gaita un rezultāti”, kurā tika pausts, ka 

šobrīd ir ratificēti 25 Pārskatītās Hartas panti un 5 pantu atsevišķi punkti. To vidū ir 

ratificēti arī Darba tiesību grupas šādi panti: 

- 2. pants, Tiesības uz taisnīgiem darba apstākļiem;  

- 4. panta 2.-5. punkts, Tiesības uz taisnīgu atalgojumu;  
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- 5. pants, Tiesības biedroties;  

- 6. pants, Tiesības slēgt kolektīvus līgumus;  

- 21. pants, Tiesības uz informāciju un konsultācijām;  

- 22. pants, Tiesības piedalīties darba apstākļu un darba vides noteikšanā un 

uzlabošanā;  

- 26. pants, Tiesības uz cieņu darbā;  

- 28. pants, Strādājošo pārstāvju tiesības uz aizsardzību darba saistībās un no 

tām atkarīgajās funkcijās;  

- 29. pants, Tiesības saņemt informāciju un konsultācijas par kolektīvu štatu 

samazināšanu (Labklājības ministrijas Sociālās...).  

Ir jāfokusē sabiedrības un politiķu uzmanība uz pārskatītajiem un ratificētajiem 

Eiropas Sociālās hartas Darba tiesību grupas pantiem un punktiem, jo tad, ja Latvijā 

tiks identificēta neatbilstība tiem, būs pamats EESK Darba ņēmēju grupas 

priekšsēdētājas Gabrieles Bišofas bažām par otrās šķiras darba ņēmēju Latvijā. Lai 

noskaidrotu iepriekš minēto Darba tiesību pantu ievērošanas nodrošinājumu Latvijas 

izglītības iestādēs, ir nepieciešama padziļināta izpēte pedagogu darba tiesību 

aizstāvības jomā. Viens no šādiem mēģinājumiem ir Latvijas Izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrības (turpmāk - LIZDA) pētījums par pedagogu darba tiesībām, 

kurā tiek identificētās problēmas un meklēti to risinājumi, apkopojot pedagoģijas 

ekspertu un pedagogu viedokli šajā vitāli nozīmīgajā, kā arī pedagogus būtiski 

ietekmējošajā jomā. 

Kopš 20. gs. 90. gadu sākuma pedagogi Latvijā ir piedzīvojuši virkni izmaiņu 

izglītības nozares politikā un saturā. Spēja pielāgoties pārmaiņu procesiem un arvien 

pieaugošajām izglītības kvalitātes prasībām rosina pilnveidot pārmaiņu vadību kā 

valstiskajā, tā arī pašvaldību un izglītības iestāžu līmenī. Sociālo partneru un pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju uzdevums ir nevis iebilst pret pārmaiņām, bet tās virzīt, lai 

varētu no tām gūt iespējami lielu labumu, vienlaikus nodrošinot darba ņēmēju 

pamattiesību ievērošanu. 

Darba likuma (turpmāk - DL) 1. pants nosaka darba tiesisko attiecību tiesisko 

regulējumu: „Darba tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas Satversme, Latvijai 

saistošās starptautisko tiesību normas, šis likums un citi normatīvie akti, kā arī darba 

koplīgums un darba kārtības noteikumi” (Darba likums). LIZDA pētījuma ietvaros 
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varētu no tām gūt iespējami lielu labumu, vienlaikus nodrošinot darba ņēmēju 
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Darba likuma (turpmāk - DL) 1. pants nosaka darba tiesisko attiecību tiesisko 

regulējumu: „Darba tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas Satversme, Latvijai 

saistošās starptautisko tiesību normas, šis likums un citi normatīvie akti, kā arī darba 

koplīgums un darba kārtības noteikumi” (Darba likums). LIZDA pētījuma ietvaros 
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saistošs ir arī DL 10. pants, kurā definēta darbinieku pārstāvība, nosakot, ka „(1) 

Darbinieki savu sociālo, ekonomisko un profesionālo tiesību un interešu aizstāvību 

īsteno tieši vai ar darbinieku pārstāvju starpniecību. Darbinieku pārstāvji šā likuma 

izpratnē ir: 

1) darbinieku arodbiedrība, kuras vārdā rīkojas tās statūtos pilnvarota 

arodbiedrības institūcija vai amatpersona...” (Darba likums). Savukārt DL 11. 

pantā ir definētas darbinieku pārstāvju tiesības un pienākumi: „(1) Darbinieku 

pārstāvjiem, veicot savus pienākumus, ir šādas tiesības: 

1) pieprasīt un saņemt no darba devēja informāciju par uzņēmuma pašreizējo 

ekonomisko un sociālo stāvokli un iespējamām tā izmaiņām; 

2) laikus saņemt informāciju un konsultēties ar darba devēju, pirms tas pieņem 

tādus lēmumus, kuri var skart darbinieku intereses, it īpaši lēmumus, kuri var 

būtiski ietekmēt darba samaksu, darba apstākļus; 

3) piedalīties darba samaksas noteikumu, darba vides, darba apstākļu un darba 

laika organizācijas noteikšanā un uzlabošanā, kā arī darbinieku drošības un 

veselības aizsardzībā; [..] 

4) uzraudzīt, kā darba tiesiskajās attiecībās tiek ievēroti normatīvie akti, darba 

koplīgums un darba kārtības noteikumi. 

(2) Informēšana šā likuma izpratnē ir process, kurā darba devējs nodod informāciju 

darbinieku pārstāvjiem, ļaujot tiem iepazīties ar attiecīgo jautājumu un to izpētīt. 

Informācija darbinieku pārstāvjiem sniedzama savlaicīgi, kā arī pienācīgā veidā un 

apjomā. 

(3) Konsultēšanās šā likuma izpratnē ir viedokļu apmaiņa un dialogs starp 

darbinieku pārstāvjiem un darba devēju ar mērķi panākt vienošanos. Konsultēšanās 

veicama atbilstošā līmenī, savlaicīgi, kā arī pienācīgā veidā un apjomā, lai darbinieku 

pārstāvji varētu saņemt pamatotas atbildes.  

[..] 

(5) (6) Darbinieku pārstāvja pienākumu veikšana nevar būt par pamatu atteikumam 

noslēgt darba līgumu, darba līguma uzteikumam vai citādai darbinieka tiesību 

ierobežošanai (autoru izcēlumi). (Darba likums). 

Tātad arodbiedrībai ir liela nozīme ikviena pedagoga tiesību aizstāvībā izglītības 

iestādē, tāpēc LIZDA veic pētījumu, lai identificētu problēmas, ja tādas pastāv, 
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pedagogu tiesību aizstāvības nolūkos. Taču nozīmīgākā pētījuma vērtība ir centieni 

apkopot priekšlikumus pedagogu darba tiesību aizstāvības pilnveidošanai valsts, 

pašvaldību un izglītības iestādes līmenī. LIZDA pētījuma teorētiskais ietvars 

aplūkojams 1.tabulā. 

1.tabula 

LIZDA pētījuma par pedagoga darba tiesībām izglītības iestādē teorētiskais ietvars 

Līmenis 

Attiecību konteksts 
Valsts Pašvaldību Izglītības iestādes 

Pedagogs – darba devējs 

(iestādes vadītājs, pašvaldība) 

Problēma 

Risinājums 

Problēma 

Risinājums 

Problēma 

Risinājums 

Pedagogs – izglītojamais 

 

Problēma 

Risinājums 

Problēma 

Risinājums 

Problēma 

Risinājums 

Pedagogs – izglītojamo vecāki 

 

Problēma 

Risinājums 

Problēma 

Risinājums 

Problēma 

Risinājums 

 

Tātad pētījumā ir paredzēta pedagoga – darba devēja, pedagoga – izglītojamā 

un pedagoga – izglītojamo vecāku attiecību konteksta izpēte izglītības iestādē, galveno 

uzmanību fokusējot uz darba tiesību aizstāvību. 

Pētījums ir praktiski nozīmīgs, jo šāda veida pētījumi pēdējos 10 gados Latvijā 

nav veikti.  
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2. Pētījuma metodikas apraksts 

2.1. Pētījuma norise 
Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā pedagogi vērtē savas zināšanas par darba 

tiesībām, to aizstāvību izglītības iestādēs, kādi faktori tos ietekmē. Sasniedzamais 

pētījuma rezultāts - priekšlikumu izstrāde par pedagogu darba tiesību aizstāvības 

pilnveidošanu iestādes, pašvaldības un valsts līmenī. 

 

līmenī. Atsaucoties uz pētījuma mērķi, var izvirzīt divus pētnieciskos jautājumus: 

 

Pētījums veikts laika posmā no 2017. gada 17. augusta līdz 2017. gada              22. 

novembrim. Pētījuma norisi var iedalīt šādos posmos: sagatavošanās, informācijas 

ieguve un apstrāde, pētījuma pārskata sagatavošana, publikācijas sagatavošana, 

pētījuma rezultātu prezentācija LIZDA ikgadējā pedagogu konferencē, paneļdiskusijas 

organizēšana par pētījuma rezultātiem (skatīt 1.att.).  

 

1.att. Pētījuma norises izstrādes posmi 

17.08.2017

•Ekspertu fokusgrupas diskusija
•Mērķis - apkopot būtiskākos problēmjautājumus aptaujas instrumantārija izstrādei
•Eksperti - IZM, LPS, LIVA, IKVD, Latvijas vecāku organizācija, Laikraksts “Izglītība un 

Kultūra”, LIZDA 

27.09.2017-
30.10.2017

•Interneta aptauja ar anketēšanu
•Mērķis - identificēt problēmas un to iespējamos risinājumus pedagogu darba 

tiesību kontekstā
•Izlase - 2055 respondenti

01.11.2017-
21.11.2017

•Pētījuma pārskata sagatavošana un izdošana
•Mērķis - apkopot informāciju un izstrādāt priekšlikumus
•Pētījuma pārskata izdošana  - 200 eksemplāri

22.11.2017

•LIZDA konference “Mācīšanas brīvība iedvesmo pedagogus”
•Pētījuma pārskata prezentācija
•Paneļdiskusija par pedagogu tiesību jautājumu turpmāko aktualizēšanu

1. Ar kādām problēmām saskaras pedagogi savu darba tiesību aizstāvībā? 

2. Kādi ir risinājumi pedagogu darba tiesību aizstāvības pilnveidošanai izglītības 

iestādes, pašvaldību un valsts līmenī? 
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Pētījuma pirmā posma ietvaros tika organizēta ekspertu fokusgrupas diskusija, 

kurā kopumā piedalījās desmit eksperti:  

1) trīs eksperti no Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM), Izglītības 

departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā - 

Baiba Bašķere; Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā 

referente - Kristīne Krumberga; Izglītības un zinātnes ministrijā veic Skolotāju 

izglītības sistēmas uzlabošanas iespēju izpēti un moderē ministrijas izveidoto 

darba grupu “Par konceptuāli jaunas skolotāju sagatavošanas sistēmas izveidi” 

- Liene Kupča; 

2) divi eksperti no Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrības (turpmāk – LIZDA), 

priekšsēdētāja - Inga Vanaga; juriste - Brigita Fricsone; 

3) viens eksperts no Latvijas Pašvaldību savienības (turpmāk - LPS), Padomniece 

izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos - Ināra Dundure; 

4) viens eksperts no arodbiedrības „Latvijas izglītības vadītāju asociācija” 

(turpmāk – LIVA), prezidents - Rūdolfs Kalvāns; 

5) viens eksperts no Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk – IKVD), vadītāja 

- Inita Juhņēviča  

6) viens eksperts no laikraksta „Izglītība un Kultūra” (elektroniskais pielikums) 

„Pirmsskolas Izglītība” (turpmāk – laikraksts), galvenā redaktore - Daiga 

Kļanska; 

7) viens eksperts no Latvijas vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv (turpmāk 

– vecāku organizācija), vadītājas vietniece - Audra Šauere 

Ekspertu fokusgrupas diskusijas mērķis bija apkopot būtiskākos 

problēmjautājumus aptaujas ar anketēšanu instrumentārija (anketas) izstrādei.  

Pētījuma otrajā posmā tika noorganizēta interneta tiešsaistes aptauja ar mērķi 

- identificēt problēmas un to iespējamos risinājumus Latvijas pedagogu darba tiesību 

kontekstā. Aptauja norisinājās interneta vietnē visidati.lv no 2017. gada 27. septembra 

līdz 30. oktobrim. Informācija par iespēju piedalīties aptaujā tika publicēta LIZDA 

mājaslapā, portālā eklase.lv, sociālajos tīklos, izsūtīta LIZDA arodorganizācijām un 

skolām. Pedagogu izlasi (n=2055) var uzskatīt par pietiekami reprezentatīvu (citiem 

vārdiem - pēc dažādiem rādītājiem izlase tuvu atspoguļo visu pedagogu kopumu 

Latvijā). Pētījuma pārskatā atspoguļotās respondentu atbildes attēlos un tabulās ir 
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parādītas procentos, nevis absolūtos skaitļos. Tā kā aptauja norisinājās elektroniski, 

tajā piedalījās tikai tie pedagogi, kuri lieto internetu, tādēļ aptaujas rezultāti nav 

vispārināmi, tomēr iegūtie dati sniedz priekšstatu par konkrētās mērķgrupas viedokli 

saistībā ar pedagogu darba tiesībām. Viedokļu noskaidrošanai tika piedāvāti dažādi 

apgalvojumi, kuri respondentiem bija jāizvērtē pēc Likerta skalas, kā arī vairāki slēgtie 

un atvērtie jautājumi (Likerta skala noskaidro respondentu piekrišanas līmeni „pilnīgi 

piekrītu”, „drīzāk piekrītu”, „ne piekrītu, ne nepiekrītu”, „drīzāk nepiekrītu”, „pilnīgi 

nepiekrītu”). 

Apgalvojumi un jautājumi tika grupēti tematiskos blokos, ietverot jautājumus un 

apgalvojumus par to, kā pedagogi vērtē savas zināšanas par darba tiesībām, to 

aizstāvību izglītības iestādēs, kā arī noskaidrojot, kādi faktori tos ietekmē. Kā 
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Pētījuma instrumentārijs ietver 12 slēgtos (visi atbilžu varianti paredzēti), 6 – 

daļēji slēgtos (atbilžu varianti paredzēti dodot papildus iespēju respondentam paust 

savu viedokli) un 5 - atvērtos jautājumus (respondents pēc izvēles brīvi pauž savu 

viedokli). Kopumā anketas konstrukcijā ietverti 23 jautājumi (skat. 2.tabulu).  

Aptauja tika slēgta 2017. gada 30. oktobrī, iegūto informāciju pārkopējot no 

interneta vietnes visidati.lv turpmākai apstrādei ar SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) datu apstrādes programmu un informācijas 

grafiskai analīzei, tās vizualizācijai izmantojot Microsoft Office Excel iespējas. 

Pētījuma trešajā posmā tika sagatavots pārskata ziņojums par pētījumu 

„Pedagogu darba tiesības izglītības iestādēs”. Pārskata ziņojuma sagatavošanā 

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

LIZDA eksperte Dr.sc.soc. Līga Paula, LIZDA priekšsēdētāja Mg.sc.soc. Inga Vanaga un 

LIZDA priekšsēdētājas vietniece Mg.oec. Ilze Priževoite. Pētījuma organizēšanā un 

konsultēšanā piedalījās arī LIZDA biroja darbinieki un eksperti: Elīna Vārtukapteine, 

Juris Aksels Cīrulis, Brigita Fricsone, Irina Avdejeva, Anžela Sokolova. 

Pētījuma trešajā posmā pētījuma rezultāti tiek prezentēti, ikgadējā LIZDA 

organizētajā pedagogu konferencē “Mācīšanas brīvība iedvesmo pedagogus”. 

Konference veltīta Pasaules Skolotāju dienai, kuras ietvaros UNESCO un Pasaules 

Izglītības darbinieku arodbiedrība (Education International - EI) šogad akcentē to, ka 

pārmērīga iejaukšanās ikdienas darbā apdraud skolotāju un akadēmiskā personāla 

profesionālo autonomiju un mācīšanas brīvību. Tiek uzsvērts, ka valdībai un darba 

devējiem ir pienākums nodrošināt, lai skolotāji un akadēmiskais personāls tiktu  cienīti 

un tiktu respektēta viņu profesionālā brīvība. LIZDA šīs tēmas ietvaros konferences 

pirmajā daļā pievērsīs īpašu uzmanību pedagoga tiesībām izglītības iestādēs Latvijā – 

prezentēs veiktā pētījuma rezultātus un paneļdiskusijā mēģinās panākt pedagogu 

tiesību jautājuma aktualizēšanu visos līmeņos. 
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2.2. Respondentu raksturojums 
 

Aptaujā piedalījās 2055 pedagogi no visas Latvijas (2. attēls), no tiem 898 jeb 

43,7% dzīvo republikas nozīmes pilsētās, savukārt 1157 jeb 56,3% - novados, tajā 

skaitā mazpilsētās.  

 
2.att. Pedagogu iedalījums pa reģioniem pēc dzīvesvietas 

 (n=2055) 
 
No aptaujātajiem pedagogiem 1948 jeb 94,8% ir sievietes, savukārt 107 jeb 

5,2% - vīrieši. Pedagogu iedalījums pēc vecuma parādīts 3. attēlā, bet pēc pedagoģiskā 

darba stāža – 4. attēlā.  

 
3.att. Pedagogu iedalījums pēc vecuma 
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4.att. Pedagogu iedalījums pēc pedagoģiskā darba stāža (n=2055) 

 

Pētījuma izlasē iekļauti respondenti no visām vecuma grupām. Divas trešdaļas 

(68%) pedagogu ir sasnieguši vecumposmu no 40 līdz 59 gadiem. Pētījuma rezultāti 

liecina, - jo lielāka pedagoģiskā darba pieredze, jo lielāks respondentu īpatsvars 

pētījuma izlasē. Viena trešdaļa (34%) sasnieguši darba stāžu virs 30 gadiem, bet vēl 

30% respondentu darba stāžs ir no 21 līdz 30 gadiem. 

Aptaujā visvairāk piedalījušies vispārējās pamata izglītības pedagogi (skat. 5. 

attēlu). Atbildi “cits” atzīmējuši tie pedagogi, kuri pilda dažādus amatus vienlaikus, 

strādā par izglītības iestādes vadītājiem, vadītāju vietniekiem, augstskolu docētājiem, 

psihologiem, logopēdiem, sociālajiem pedagogiem, izglītības metodiķiem, skolas 

bibliotekāriem u.c. Pozitīvi vērtējams fakts, ka aptaujā ir pārstāvēti pedagogi no visām 

izglītības pakāpēm. 
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5.att. Pedagogu iedalījums pēc pieredzes dažādos ieņemamajos amatos 

 (n=2864) 
 

Raksturojot pētījuma izlasi, nozīmīgi ir akcentēt LIZDA biedru dalību aptaujā (skatīt 

6.attēlā). Pētījuma gaitā pie katra attēla vai tabulas būs norādīts konkrētā jautājumā 

atbildējušo respondentu skaits (piem., n=2055). 
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6.att. Pedagogu iedalījums pēc piederības kādai no arodorganizācijām (n=2074) 

 

Aptaujas par pedagogu darba tiesībām izlasi veido divas trešdaļas (66.9%) LIZDA 

biedru un aptuveni viena trešdaļa (31%) pedagogi, kuri šobrīd nepārstāv nevienu no 

arodorganizācijām Latvijā. 
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3. Skolotāja prestižs un tā ietekme uz darba tiesību 
aizstāvību 

 

LIZDA veiktajā pētījumā „Skolotāja profesijas prestižs Latvijā” (Skolotāja 

profesijas prestižs..., 2016) norādīts uz to, ka „LIZDA aptaujas rezultāti atsevišķos 

aspektos ir līdzīgi kā citos Latvijā un ārzemēs iepriekš veiktajos pētījumos. Piemēram, 

Geske A. un Ozola A. savā rakstā atsaucas uz starptautisko pētījumu TALIS 2013, 

raksturojot skolotāju apmierinātību ar darbu un viedokli par profesijas prestižu (Geske 

& Ozola, 2015). Viņi secina, ka Latvijas sabiedrībā skolotāja profesijas prestižs 

vērtējams kā zems, un dati liecina, - Latvijā vairāk nekā trīs ceturtdaļas skolotāju 

uzskata, ka viņu profesija sabiedrībā netiek cienīta (Geske & Ozola, 2015:193). Autori 

norāda, ka skolēnu sasniegumiem ir tendence būt saistītiem ar skolotāja profesijas 

prestižu valstī un Latvijas skolēnu mācību sasniegumi uzskatāmi par atbilstošiem 

skolotāju profesijas prestižam šajā valstī – abi parametri atrodas nedaudz zem 

starptautiskās vidējās vērtības (Geske & Ozola, 2015:194). A. Geske un A. Ozola secina, 

ka profesionālo skolu profesionālo priekšmetu skolotāji ir salīdzinoši labākās domās 

par skolotāja profesijas prestižu sabiedrībā nekā citi viņu kolēģi (Geske & Ozola, 

2015:207). LIZDA aptaujas rezultāti 2016.gadā liecina, ka pedagogi drīzāk nepiekrīt vai 

pilnībā nepiekrīt (kopā 80,3%) apgalvojumam, ka pedagoga profesijai Latvijā ir augsts 

prestižs” (Skolotāja profesijas prestižs..., 2016) . 

 
7.att. Pedagoga profesijai Latvijā ir augsts prestižs (% no atbilžu skaita, n=2055) 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2017
(n=2055)

2016
(n=1773)

0.9

0.7

8.9

4.7

18.0

14.3

49.8

49.9

22.4

30.4

Pilnībā piekrītu Drīzāk piekrītu
Ne piekrītu, ne nepiekrītu Drīzāk nepiekrītu
Pilnībā nepiekrītu

17 
 

LIZDA 2017. gada pētījumā rezultāti, salīdzinot ar 2016. gadā izpētīto (skatīt      7. 

attēlā), ir ļoti līdzīgi. Par 8% ir samazinājies to pedagogu skaits, kuri pilnībā piekrīt 

apgalvojumam par pedagoga profesijas augsto prestižu. Tas izskaidrojams ar to, ka 

pieaudzis respondentu skaits, kuri šim apgalvojumam drīzāk piekrīt vai arī ne piekrīt, 

ne nepiekrīt. Nozīmīgi bija izpētīt, vai pastāv atšķirības vērtējumos, pedagogu 

sadalījumā pa reģioniem (skatīt 8. attēlu) un respondentu iedalījumā pēc dzimuma un 

dzīvesvietas laukos vai pilsētā (skatīt 9. attēlā). 

 

8.att. Pedagoga profesijai Latvijā ir augsts prestižs 

(vērtējums sadalījumā pa reģioniem, % no katra vērtējuma atbilžu skaita, n=2055) 

 

2017.gada aptaujā iegūtā informācija liecina par to, ka nav vērojamas būtiskas 

atšķirības, salīdzinot atbilžu skaitu, ko snieguši pedagogi no Rīgas, Pierīgas, Kurzemes 

un Zemgales. Nedaudz retāk apgalvojumam, ka pedagoga profesijai Latvijā ir augsts 

prestižs, nav piekrituši Latgalē un Vidzemē.  
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Salīdzinot rādītājus dzimuma griezumā, jāakcentē, ka sievietes ir bijušas 

kritiskākas un nav piekritušas 72.6% gadījumu, bet vīrieši -  tikai  66.6%. 

Salīdzinot rādītājus pilsētas vai lauku teritorijā dzīvojošo vidū, atšķirība ir 1% 

robežās - pilsētā dzīvojošajiem 72.8%, bet lauku teritorijās dzīvojošajiem - 71.8%.  

Kopumā rezultāti pierāda, - joprojām Latvijas pedagogi uzskata, ka pedagoga 

profesijai Latvijā nav augsts prestižs. Jāpiekrīt LIZDA 2016. gada pētījumā 

secinātajam, ka „līdz šim nopietnas un sistēmiskas aktivitātes profesijas pievilcības 

veicināšanai un jaunu speciālistu piesaistei nozarē Latvijā, kuras būtiski uzlabotu 

situāciju, nav īstenotas, jo, neskatoties uz atsevišķām iniciatīvām, aizvien izglītības 

nozarē pastāv pedagogu paaudžu nomaiņas problēma, izglītības nozares feminizācija, 

skolotāju trūkums vairākos mācību priekšmetos pretrunā tam, ka jauni skolotāji katru 

gadu absolvē augstskolas.”  

 

9.att. Pedagoga profesijai Latvijā ir augsts prestižs, 

(vērtējums iedalījumā pēc dzimuma un dzīvesvietas %, n=2055) 
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Secinājums par skolotāja profesijas zemo prestižu ir sasaistāms ar pedagoga 

profesijas prestiža ietekmi uz sabiedrības attieksmi pret pedagogu tiesībām. Ar šādu 

pētījuma ievirzes jautājumu autores centās no pagājušā gada LIZDA pētījuma 

problemātikas nonākt līdz šī gada pētījuma problemātikai. Aptaujas rezultāti liecina 

(skatīt 10. attēlu), ka vairāk nekā trīs ceturtdaļas no pedagogiem (79,1%) drīzāk piekrīt 

un pilnībā piekrīt apgalvojumam par to, ka pedagoga profesijas prestižs ietekmē 

sabiedrības attieksmi pret pedagogu tiesībām. 

 

10.att. Pedagoga profesijas prestižs ietekmē sabiedrības attieksmi  

pret pedagogu tiesībām (% no atbilžu skaita n=2055) 
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11.att.  Pedagoga profesijas prestižs ietekmē sabiedrības attieksmi pret pedagogu 

tiesībām (vērtējums iedalījumā pa reģioniem % no atbilžu skaita, n=2055) 

 

12. Pedagoga profesijas prestižs ietekmē sabiedrības attieksmi pret pedagogu 

tiesībām (vērtējums iedalījumā pēc dzimuma un dzīvesvietas %, n=2055) 

att. 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale

80.1 80.6 81.0 77.2 80.1
74.6

7.8 8.2 9.3 9.1 7.8 12.012.1 11.2 9.7 13.7 12.1 13.4

Piekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Nepiekrītu

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Sieviete Vīrietis Pilsēta Novads

Pēc dzimuma Pēc dzīvesvietas

37.4 35.6 37.5 37.2
41.9

38.3
41.7 41.7

8.8
12.1

9.1 8.98.1 6.5 7.6 8.4
3.8

7.5
4.1 3.8

Pilnībā piekrītu Drīzāk piekrītu
Ne piekrītu, ne nepiekrītu Drīzāk nepiekrītu
Pilnībā nepiekrītu

21 
 

 

13.att. Pedagoga profesijas prestižs ietekmē sabiedrības attieksmi pret pedagogu 
tiesībām (vērtējums sadalījumā pa amatiem, % no atbilžu skaita, n=2055) 
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Maznozīmīgas, tomēr vērojamas atšķirības pedagogu viedokļos, strukturējot tos 

pēc amatiem. Apgalvojumam par pedagoga profesijas prestiža ietekmi uz sabiedrības 

attieksmi pret pedagogu tiesībām biežāk piekrīt direktori (83.7%), administrācija 

(81.7%), pamatizglītības (82.0%) un sākumskolas (80.75) pedagogi. Speciālās izglītības 

pedagogi (70.0%), profesionālās izglītības pedagogi (72.9) un pirmsskolas pedagogi 

(74.1%) nedaudz retāk piekrita viedoklim, ka pedagoga profesijas prestižs ietekmē 

sabiedrības attieksmi pret pedagogu tiesībām, kas ir šī pētījuma objekts. Nākamajā 

nodaļā tiks aplūkoti rezultāti, kas raksturo darba tiesību ievērošanas dažādus aspektus 

izglītības iestādē, kurā respondents strādā. 
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4. Darba tiesību ievērošana izglītības iestādē pedagogu 
vērtējumā  

 

Darba devējs un darbinieks savstarpējās darba tiesiskās attiecības nodibina ar 

darba līgumu. Ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļauties 

noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs – maksāt 

nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba 

apstākļus. Izglītības likuma 52. pants nosaka pedagoga tiesības, bet 53. pants –

pedagogu darba samaksu (Izglītības likums). 

Ir ļoti svarīgi, lai visas izglītības procesā iesaistītās puses ne tikai zinātu savas 

tiesības un pienākumus, bet arī tos pildītu. Izglītības likums (55.pants) ir noteicis 

pietiekami skaidras izglītojamā tiesības, tai skaitā, „mācību un audzināšanas procesā 

izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, neaizskarot citu personu cieņu un godu; 

piedalīties mācību procesa pilnveidē un izglītības iestādes padomē, kā arī tiesības uz 

dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos 

pasākumos. Arī attiecībā uz vecākiem Izglītības likums noteicis pietiekami stingru 

regulējumu gan uz tiesībām, gan pienākumiem. (Izglītības likums).  

3.tabula 
Izglītības iestādē, kurā es strādāju, tiek ievērotas pedagoga tiesības  

(% no atbilžu skaita, n=2052) 

Atbilžu 
varianti/ 
jautājumi 

Pilnībā 
piekrītu 

Drīzāk 
piekrītu 

Ne piekrītu, 
ne 

nepiekrītu 

Drīzāk 
nepiekrītu 

Pilnībā 
nepiekrītu 

attiecībās ar 
darba 
devēju 

 

38.7 41.5 10.6 7.6 1.6 

attiecībās ar 
izglītojamo 

 
36.6 42.3 11.9 7.7 1.4 

attiecībās ar 
izglītojamo 
vecākiem 

32.9 42.4 13.8 9.3 1.6 

 
Izglītības likuma 57. pants nosaka, ka vecākiem ir tiesības izvēlēties izglītības 

iestādi, kurā bērns apgūst izglītību, piedalīties mācību procesa pilnveidē un izglītības 

iestādes padomē, slēgt ar izglītības iestādi līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi 
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izglītības iestādē, sniegt un saņemt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar bērna 

audzināšanu un mācībām, ierosināt veikt pārbaudes izglītības iestādē; īstenot citas 

normatīvajos aktos noteiktās tiesības bērna izglītošanas nodrošināšanā.” Izglītības 

likumā (54. pants) definēti arī izglītojamā pienākumi, un pētījuma ietvaros ir būtiski 

uzsvērt šādus pienākumus: „ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un 

intereses; nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību; neapdraudēt savu un citu 

personu veselību, drošību un dzīvību; būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās..” 

Izglītības likumā (58. pants) ir noteikti arī vecāku pienākumi, no kuriem autores 

pētījuma ietvaros akcentē: „sadarboties ar izglītības iestādi, kurā mācās bērns, ar 

pedagogiem un citām mācību procesā iesaistītām personām; ievērot bērnu, pedagogu 

un citu personu likumiskās tiesības un intereses” (Izglītības likums). 

Gan darba devējam, gan pedagogiem, gan izglītojamajiem un viņu vecākiem 

jābūt atbildīgiem izglītības procesā, jāievēro gan savas, gan citu tiesības. Tāpēc būtiski 

bija noskaidrot pedagogu viedokli par pedagogu darba tiesību ievērošanu attiecībā uz 

darba devēju, kā arī izglītojamo un viņu vecākiem (skatīt 3. tabulu). 

Rezultāti apliecina, - aptuveni trīs ceturtdaļas pedagogu uzskata, ka izglītības 

iestādē, kurā viņi strādā, tiek ievērotas pedagoga tiesības attiecībās 1) ar darba devēju 

(80.2% atbildi sniegušo pedagogu pilnībā un drīzāk piekrīt), 2) ar izglītojamo (78.9% 

atbildi sniegušo pedagogu pilnībā un drīzāk piekrīt) un 3) ar viņu vecākiem (75.3% 

atbildi sniegušo pedagogu pilnībā un drīzāk piekrīt).  

4.tabula 
Izglītības iestādē, kurā es strādāju, tiek ievērotas izglītojamo un  

viņu vecāku tiesības (% no atbilžu skaita, n=2052) 

Atbilžu 
varianti/ 
jautājumi 

Pilnībā 
piekrītu 

Drīzāk 
piekrītu 

Ne piekrītu, 
ne 

nepiekrītu 

Drīzāk 
nepiekrītu 

Pilnībā 
nepiekrītu 

Izglītojamo 
tiesības 
 

65.0 31.5 2.1 1.0 0.4 

Izglītojamo 
vecāku 
tiesības 

64.0 32.0 2.7 0.8 0.4 

 
Tomēr daudz pārliecinošāk gandrīz visi pedagogi apgalvo, ka izglītības iestādē, 

kurā viņi strādā, tiek ievērotas izglītojamo (96.5% atbildi sniegušo pedagogu pilnībā un 
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drīzāk piekrīt) un viņu vecāku tiesības (96% atbildi sniegušo pedagogu pilnībā un drīzāk 

piekrīt). Ņemot vērā, ka no izglītojamo un viņu vecāku pienākumiem pret pedagogu 

un izglītības iestādi izriet pedagogu tiesību ievērošana izglītības iestādē, var secināt, ka 

pedagogu skatījumā biežāk tiek ievērotas izglītojamo un viņu vecāku tiesības, ja 

salīdzinai ar pedagoga tiesībām. 

 LIZDA 2017.gadā īpaši ir aktualizējusi pedagogu sociālo garantiju jautājumus.  

 

 
14. att. Izglītības iestādē, kurā es strādāju, tiek nodrošinātas sociālās garantijas 

pedagogiem, ko nosaka pašvaldība (vai izglītības iestādes dibinātājs)  

(% no atbilžu skaita, n=2052) 

 
Aplūkojot 14.attēlu, var secināt, ka vairāk nekā trīs ceturtdaļas pedagogu 

uzskata (79, 1% atbildi sniegušo pedagogu pilnībā un drīzāk piekrīt), ka izglītības 

iestādē, kurā viņi strādā, tiek nodrošinātas sociālās garantijas pedagogiem, ko nosaka 

pašvaldība (vai izglītības iestādes dibinātājs). 
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5. Pedagogu informētība no darba devēja puses par 
dažādiem tiesību aktiem  
 
Darba likuma 54. pants nosaka, ka darba kārtību uzņēmumā nosaka darba 

kārtības noteikumi, darba koplīgums, darba līgums un darba devēja rīkojumi. 

Pētījumā aplūkosim vienu no šeit uzskaitītajiem iekšējiem normatīvajiem 

aktiem, kas regulē darba kārtību, – darba kārtības noteikumus, un, tā kā galvenais 

jautājums ir pedagoga tiesības, tad arī nedaudz plašāk – iekšējās kārtības noteikumus 

izglītības iestādē. 

Darba likuma 55. panta otrā daļa nosaka obligāto darba kārtības noteikumu 

saturu. Ja tas nav iekļauts darba koplīgumā vai darba līgumā, darba kārtības 

noteikumos paredz: 

1) darba laika sākumu un beigas, pārtraukumus darbā, kā arī darba nedēļas 

ilgumu; 

2) darba laika organizāciju uzņēmumā; 

3) darba samaksas izmaksas laiku, vietu un veidu; 

4) atvaļinājumu piešķiršanas vispārējo kārtību; 

5) darba aizsardzības pasākumus uzņēmumā; 

6) darbinieku uzvedības noteikumus un citus noteikumus, kas attiecas uz darba 

kārtību uzņēmumā (Darba likums). 

Darba kārtības noteikumus parasti izstrādā darba devējs, konsultējoties ar 

darbinieku pārstāvjiem. Kā zināms, darbinieku pārstāvji, pirmkārt, ir darbinieku 

arodbiedrība, ja iestādē darbinieki arodbiedrību ir nodibinājuši. Darba aizsardzības 

jautājumiem parasti tiek veltīta atsevišķa sadaļa (ja šie jautājumi sīkāk nav noteikti 

darba koplīgumā). Svarīgi ir norādīt, kādi iekšējie dokumenti regulē papildus drošus un 

nekaitīgus darba apstākļus (piemēram, ugunsdrošības prasības, evakuācijas 

noteikumi, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības u.c.). Tiek norādīts, vai 

iestādē ievēlēta uzticības persona darba aizsardzībā (Darba likums). 

Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai ir svarīgi, lai pedagogs kā darba 

ņēmējs tiktu savlaicīgi (normatīvajos aktos paredzētajos termiņos) informēts par 

saistošo izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu saturu, paredzamajām izmaiņām un 

veiktajiem grozījumiem.  
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Pētījuma mērķa sasniegšanai aptaujas anketā tika iekļauti jautājumi par to, vai 

Darba devējs pedagogu savlaicīgi iepazīstina ar: 

1) darba līgumā veiktajiem grozījumiem; 

2) izglītības iestādes darba kārtības noteikumiem; 

3) izglītības iestādes darba aizsardzības noteikumiem; 

4) izglītības iestādes direktora rīkojumiem; 

5) izmaiņām darba ņēmēja  amata aprakstā (skatīt 15. attēlu). 

Ļoti pozitīvi ir vērtējama arī labas pārvaldības prakse, kurā izglītības iestādes 

vadītājs (vai pašvaldības pārstāvji savas kompetences ietvaros) pedagogus savlaicīgi 

iepazīstina ar izmaiņām likumos un Ministru kabineta noteikumos, kuras reglamentē 

pedagogu darba samaksu un darba slodzi, kā arī ar izmaiņām likumos un Ministru 

kabineta noteikumos, kuras reglamentē izglītības nozari (t.sk. reformas) (skatīt       16. 

attēlu). 

 

 

15.att. Darba devējs pedagogu savlaicīgi iepazīstina ar dažādiem  

 izglītības iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem  

(% no atbilžu skaita katrā vērtējumā, n=2052) 
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Darba līgumā veiktajiem grozījumiem
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5. Pedagogu informētība no darba devēja puses par 
dažādiem tiesību aktiem  
 
Darba likuma 54. pants nosaka, ka darba kārtību uzņēmumā nosaka darba 

kārtības noteikumi, darba koplīgums, darba līgums un darba devēja rīkojumi. 

Pētījumā aplūkosim vienu no šeit uzskaitītajiem iekšējiem normatīvajiem 

aktiem, kas regulē darba kārtību, – darba kārtības noteikumus, un, tā kā galvenais 

jautājums ir pedagoga tiesības, tad arī nedaudz plašāk – iekšējās kārtības noteikumus 

izglītības iestādē. 

Darba likuma 55. panta otrā daļa nosaka obligāto darba kārtības noteikumu 

saturu. Ja tas nav iekļauts darba koplīgumā vai darba līgumā, darba kārtības 

noteikumos paredz: 

1) darba laika sākumu un beigas, pārtraukumus darbā, kā arī darba nedēļas 

ilgumu; 

2) darba laika organizāciju uzņēmumā; 

3) darba samaksas izmaksas laiku, vietu un veidu; 

4) atvaļinājumu piešķiršanas vispārējo kārtību; 

5) darba aizsardzības pasākumus uzņēmumā; 

6) darbinieku uzvedības noteikumus un citus noteikumus, kas attiecas uz darba 

kārtību uzņēmumā (Darba likums). 

Darba kārtības noteikumus parasti izstrādā darba devējs, konsultējoties ar 

darbinieku pārstāvjiem. Kā zināms, darbinieku pārstāvji, pirmkārt, ir darbinieku 

arodbiedrība, ja iestādē darbinieki arodbiedrību ir nodibinājuši. Darba aizsardzības 

jautājumiem parasti tiek veltīta atsevišķa sadaļa (ja šie jautājumi sīkāk nav noteikti 

darba koplīgumā). Svarīgi ir norādīt, kādi iekšējie dokumenti regulē papildus drošus un 

nekaitīgus darba apstākļus (piemēram, ugunsdrošības prasības, evakuācijas 

noteikumi, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības u.c.). Tiek norādīts, vai 

iestādē ievēlēta uzticības persona darba aizsardzībā (Darba likums). 

Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai ir svarīgi, lai pedagogs kā darba 

ņēmējs tiktu savlaicīgi (normatīvajos aktos paredzētajos termiņos) informēts par 

saistošo izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu saturu, paredzamajām izmaiņām un 

veiktajiem grozījumiem.  
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Pētījuma mērķa sasniegšanai aptaujas anketā tika iekļauti jautājumi par to, vai 

Darba devējs pedagogu savlaicīgi iepazīstina ar: 

1) darba līgumā veiktajiem grozījumiem; 

2) izglītības iestādes darba kārtības noteikumiem; 

3) izglītības iestādes darba aizsardzības noteikumiem; 

4) izglītības iestādes direktora rīkojumiem; 

5) izmaiņām darba ņēmēja  amata aprakstā (skatīt 15. attēlu). 

Ļoti pozitīvi ir vērtējama arī labas pārvaldības prakse, kurā izglītības iestādes 

vadītājs (vai pašvaldības pārstāvji savas kompetences ietvaros) pedagogus savlaicīgi 

iepazīstina ar izmaiņām likumos un Ministru kabineta noteikumos, kuras reglamentē 

pedagogu darba samaksu un darba slodzi, kā arī ar izmaiņām likumos un Ministru 

kabineta noteikumos, kuras reglamentē izglītības nozari (t.sk. reformas) (skatīt       16. 

attēlu). 
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16.att. Darba devējs pedagogu savlaicīgi iepazīstina ar izmaiņām 

valsts līmeņa normatīvajos aktos (% no atbilžu skaita, n=2052) 

 

Aptaujas rezultāti apliecina, ka vairāk, nekā četras piektdaļas pedagogu 

apgalvojumam pilnībā piekrīt vai drīzāk piekrīt. Pozitīvāki vērtējumi ir informētībā par 

izglītības iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem: izglītības iestādes direktora 

rīkojumiem (89.8%); izglītības iestādes darba aizsardzības noteikumiem (89.8%); 

izglītības iestādes darba kārtības noteikumiem (88.0%); izmaiņām darba ņēmēja 

amata aprakstā (82.3%); darba līgumā veiktajiem grozījumiem (81.9%). Savukārt ar 

informētību par ārējiem normatīvajiem aktiem pedagogu darba tiesību kontekstā ir 

apmierināti trīs ceturtdaļas no pedagogiem: ar izmaiņām likumos un Ministru kabineta 

noteikumos, kuras reglamentē izglītības nozari (75.2%); ar izmaiņām likumos un 

Ministru kabineta noteikumos, kuras reglamentē pedagogu darba samaksu un darba 

slodzi (73.6%). 
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Izglītības iestāžu vadītājiem ir jārada iespēja pedagogu arodbiedrības 

organizācijām un pedagogiem darba tiesību kontekstā rosināt izmaiņas izglītības 

iestādes iekšējās kārtības noteikumos (skatīt 17.attēlu). 

 

 

17.att. Pedagogiem ir iespēja rosināt izmaiņas izglītības iestādes iekšējās kārtības 

noteikumos (% no atbilžu skaita, n=2052) 
 

Pētījuma dati parāda, ka gandrīz trīs ceturtdaļas (74%) no pedagogiem uzskata, 

ka pastāv iespēja rosināt izmaiņas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos. 
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6. Zināšanu līmenis par darba tiesībām izglītības iestādē 
pedagogu pašvērtējumā 

 

LIZDA organizētajā izglītības ekspertu fokusgrupas diskusijā vairākkārt eksperti 

pauda bažas par to, ka pedagogiem ir nepietiekamas zināšanas par savām darba 

tiesībām izglītības iestādē, tāpēc pedagogu aptaujā tika ietverti pedagogu zināšanu 

pašvērtējuma jautājumi par atšķirīgām tiesību jomām (skatīt 18. attēlu). 

 

18.att. Zināšanu līmenis par darba tiesībām izglītības iestādē  

pedagogu pašvērtējumā 10 ballu skalā 

(% no atbilžu skaita, n=2053) 
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Pedagogiem sākotnēji tika lūgts novērtēt savu zināšanu līmeni par tiesībām, kas 

skar attiecības ar izglītības procesā iesaistītajām pusēm, 10 ballu skalā, kur 1 – 

zemākais vērtējums, bet 10 - augstākais vērtējums.  

19.att. Zināšanu līmenis par darba tiesībām izglītības iestādē  

pedagogu pašvērtējumā, 10 ballu skalā 

(% no atbilžu skaita, n=2053) 

Zināšanas par tiesībām attiecībā pret izglītojamo vecākiem un arī izglītojamo 

(skatīt 18.attēlu) visbiežāk - 23.5% gadījumu - tika novērtētas kā teicamas, kas atbilst 
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9 ballēm. Zināšanas par tiesībām attiecībā pret darba dēvēju visbiežāk - 23.7% 

gadījumu - tika novērtētas par balli zemāk - ar 8 ballēm. 

 

 
20.att. Zināšanu līmenis par darba tiesībām izglītības iestādē  

pedagogu pašvērtējumā 10 ballu skalā 

(% no atbilžu skaita, n=2053) 
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Zināšanas par pedagoga tiesībām, kuras reglamentētas izglītības iestādes darba 

kārtības noteikumos (skatīt 19. attēlu) visbiežāk - 25.7% gadījumu - tika novērtētas kā 

teicamas, kas atbilst 9 ballēm. Zināšanas par pedagoga tiesībām, kuras reglamentētas 

izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos, visbiežāk - 24.3% gadījumu - arī tika 

novērtētas ar 9 ballēm. 

Turpmākā pētījuma gaitā pedagogiem tika lūgts novērtēt arī zināšanu līmeni par 

darba tiesībām izglītības iestādē, kuras reglamentētas Izglītības un Darba likumos 

(skatīt 20. attēlu). Zināšanas par tiesībām izglītības iestādē, kuras reglamentētas 

Izglītības likumā visbiežāk (20.8% gadījumu), tika novērtētas, kā teicamas, kas atbilst 9 

ballēm, bet 20.6% gadījumu kā ļoti labas - 8 balles. Zināšanas par tiesībām izglītības 

iestādē, kuras reglamentētas Darba likumā visbiežāk - 21.2% gadījumu - tika 

novērtētas ar 9 ballēm un 20.9% gadījumu - ar 8 ballēm. 

Būtiski bija noskaidrot arī zināšanu līmeni par pedagoga tiesībām uz sociālajām 

garantijām un zināšanu līmeni par pedagoga tiesībām civiltiesiskā kārtībā piedzīt 

zaudējumus par morālā kaitējuma nodarīšanu savai personībai (skatīt 21. attēlu). 

Zināšanu līmeni pedagogu vērtējumā par pedagoga tiesībām uz sociālajām garantijām 

visbiežāk - 18.1% gadījumu - tika novērtētas, kā teicamas ar 9 ballēm. Savukārt 

zināšanas par tiesībām civiltiesiskā kārtībā piedzīt zaudējumus par morālā kaitējuma 

nodarīšanu savai personībai visbiežāk - 16.2% gadījumu - tika novērtētas ar 5 ballēm 

un 14.3% gadījumu - ar 1 balli. Tātad zināšanām par tiesībām civiltiesiskā kārtībā 

piedzīt zaudējumus par morālā kaitējuma nodarīšanu savai personībai ir viszemākie 

vērtējumi salīdzinājumā ar zināšanām par citiem tiesību veidiem. 

Padziļinātākas informācijas analīzes nolūkos tika noskaidroti zināšanu līmeņa 

vidējie vērtējumi un biežāk respondentu atbildēs minētais zināšanu novērtējuma 

līmenis par pedagoga darba tiesībām izglītības iestādē (skatīt 22.attēlu). Kopumā var 

secināt, ka pedagogi ir pietiekami augstu novērtējuši savu zināšanu līmeni par 

pedagogu darba tiesībām, jo vidējais zināšanu līmeņa vērtējums svārstās robežās no 8 

līdz 9 ballēm, bet biežāk minētais zināšanu vērtējuma līmenis svārstās no 5.0 ballēm 

līdz 7.7 ballēm. Ar zemāko vērtējumu ir novērtētas zināšanas par tiesībām civiltiesiskā 

kārtībā piedzīt zaudējumus par morālā kaitējuma nodarīšanu savai personībai, kas ir 

diezgan reti satopams tiesību izmantošanas veids, un ir tikai pašsaprotami, ka 

pedagogi varbūt par to aizdomājās tikai pētījuma ietvaros. 
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9 ballēm. Zināšanas par tiesībām attiecībā pret darba dēvēju visbiežāk - 23.7% 

gadījumu - tika novērtētas par balli zemāk - ar 8 ballēm. 
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Zināšanas par pedagoga tiesībām, kuras reglamentētas izglītības iestādes darba 

kārtības noteikumos (skatīt 19. attēlu) visbiežāk - 25.7% gadījumu - tika novērtētas kā 

teicamas, kas atbilst 9 ballēm. Zināšanas par pedagoga tiesībām, kuras reglamentētas 

izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos, visbiežāk - 24.3% gadījumu - arī tika 

novērtētas ar 9 ballēm. 

Turpmākā pētījuma gaitā pedagogiem tika lūgts novērtēt arī zināšanu līmeni par 

darba tiesībām izglītības iestādē, kuras reglamentētas Izglītības un Darba likumos 

(skatīt 20. attēlu). Zināšanas par tiesībām izglītības iestādē, kuras reglamentētas 

Izglītības likumā visbiežāk (20.8% gadījumu), tika novērtētas, kā teicamas, kas atbilst 9 

ballēm, bet 20.6% gadījumu kā ļoti labas - 8 balles. Zināšanas par tiesībām izglītības 

iestādē, kuras reglamentētas Darba likumā visbiežāk - 21.2% gadījumu - tika 

novērtētas ar 9 ballēm un 20.9% gadījumu - ar 8 ballēm. 

Būtiski bija noskaidrot arī zināšanu līmeni par pedagoga tiesībām uz sociālajām 

garantijām un zināšanu līmeni par pedagoga tiesībām civiltiesiskā kārtībā piedzīt 

zaudējumus par morālā kaitējuma nodarīšanu savai personībai (skatīt 21. attēlu). 

Zināšanu līmeni pedagogu vērtējumā par pedagoga tiesībām uz sociālajām garantijām 

visbiežāk - 18.1% gadījumu - tika novērtētas, kā teicamas ar 9 ballēm. Savukārt 

zināšanas par tiesībām civiltiesiskā kārtībā piedzīt zaudējumus par morālā kaitējuma 

nodarīšanu savai personībai visbiežāk - 16.2% gadījumu - tika novērtētas ar 5 ballēm 

un 14.3% gadījumu - ar 1 balli. Tātad zināšanām par tiesībām civiltiesiskā kārtībā 

piedzīt zaudējumus par morālā kaitējuma nodarīšanu savai personībai ir viszemākie 

vērtējumi salīdzinājumā ar zināšanām par citiem tiesību veidiem. 

Padziļinātākas informācijas analīzes nolūkos tika noskaidroti zināšanu līmeņa 

vidējie vērtējumi un biežāk respondentu atbildēs minētais zināšanu novērtējuma 

līmenis par pedagoga darba tiesībām izglītības iestādē (skatīt 22.attēlu). Kopumā var 

secināt, ka pedagogi ir pietiekami augstu novērtējuši savu zināšanu līmeni par 

pedagogu darba tiesībām, jo vidējais zināšanu līmeņa vērtējums svārstās robežās no 8 

līdz 9 ballēm, bet biežāk minētais zināšanu vērtējuma līmenis svārstās no 5.0 ballēm 

līdz 7.7 ballēm. Ar zemāko vērtējumu ir novērtētas zināšanas par tiesībām civiltiesiskā 

kārtībā piedzīt zaudējumus par morālā kaitējuma nodarīšanu savai personībai, kas ir 

diezgan reti satopams tiesību izmantošanas veids, un ir tikai pašsaprotami, ka 

pedagogi varbūt par to aizdomājās tikai pētījuma ietvaros. 
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7. Ierobežojumi attiecībā uz tiesību īstenošanu izglītības iestādē 
pedagogu vērtējumā 

 

Pētījuma ietvaros ļoti būtiski aspekti, kas saistāmi ar profesijas prestižu un 

pedagogu darba tiesībām, ir profesionālā brīvība jeb autonomija, profesijas pārstāvju 

darba kontrole un uzraudzība. Pedagogi tika aicināti novērtēt, vai pedagogu 

profesionālā brīvība (autonomija) izglītības iestādē tiek apdraudēta, cik lielā mērā 

skolotāju darbs tiek kontrolēts un cik lielu spiedienu uz viņiem izdara vecāki, 

sabiedrība, izglītības iestādes vadība. Atsaucoties uz LIZDA 2016. gada pētījuma 

pārskatu „Skolotāja profesijas prestižs Latvijā”, jāsecina: „Situācijas analīze kopumā 

parāda, ka visās Eiropas valstīs pedagogi jūt pret sevi vērstu neuzticēšanos, viņi jūtas 

nenovērtēti un pārāk daudz regulēti (kontrolēti) no valdību puses (European Union, 

2013). No vienas puses, tiek dota radoša brīvība un autonomija, bet, no otras puses, 

viņi ir pakļauti ārkārtīgi lielai kontrolei un uzraudzībai, ko īsteno valsts un pašvaldību 

institūcijas, izglītības iestāžu vadība, kā arī dažādas sabiedrības grupas (piemēram, 

vecāku organizācijas), turklāt šī tendence pieaug.” 

LIZDA 2016. gada aptaujas „Skolotāja profesijas prestižs Latvijā” rezultāti 

liecina, ka „pedagogi ļoti izjūt šo spiedienu, savukārt sabiedrībai un vidusskolēniem 

dažkārt ir cits viedoklis (iespējams, objektīvu faktoru dēļ, jo, piemēram, nepārzina 

skolotāja darba specifiku). Veidojas pretruna: no vienas puses, pedagogiem kā 

profesionāļiem tiek pausta uzticēšanās, no otras - pedagogi izjūt pārāk lielu kontroli, 

kas liek apšaubīt šo uzticēšanos. Procentuālais atbilžu sadalījums dažādu apgalvojumu 

vērtējumos ir mainīgs, tomēr iezīmējas kopējā tendence: pedagogi izjūt draudus savai 

profesionālajai brīvībai un autonomijai, lielu spiedienu un kontroli no sabiedrības, 

vecākiem, izglītības iestādes vadības. Vienlaikus lielākā daļa respondentu atzīst, ka 

pedagogiem vairāk jāspēj pielāgoties mūsdienu apstākļiem, turklāt paši pedagogi par 

to pauž lielāku pārliecību nekā sabiedrība. Šim apgalvojumam pilnībā piekrīt vai drīzāk 

piekrīt 81,7% pedagogu.” (Skolotāja profesijas prestižs..., 2016). Līdzīgi 2017. gada 

LIZDA aptaujā par skolotāju darba tiesībām tika iekļauti jautājumi, lai noskaidrotu, kā 

situācija ir mainījusies. Aplūkojot grafisko attēlu Nr.23., jāsecina, ka attiecībā uz 

pedagogu profesionālo brīvību (autonomiju, tā joprojām, pēc pedagogu viedokļa, tiek 

apdraudēta, par ko liecina gandrīz divas trešdaļas - 63.5% atbildējušo pedagogu (2016. 
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gadā vairāk - 72.4%). Vēl 69% pedagogu kopumā LIZDA 2017. gada pētījumā, uzskata, 

ka pedagogu darbs joprojām tiek pārāk daudz kontrolēts un uzraudzīts, bet salīdzinoši 

2016. gada aptaujā šādu atbildi sniedza par 8.4% biežāk - 77.4% respondentu. 
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Vairā nekā puse, 54.6% atbildi sniegušo pedagogu, izjūt arī savu tiesību 

ierobežošanu izglītības iestādē no izglītojamo vecākiem (skatīt 23. attēlu), bet nepilna 

trešā daļa (26.7%) pedagogu uzskata, ka izglītības iestādes vadītājs uz pedagogiem 

izdara pārāk lielu spiedienu darba tiesību kontekstā.  

Autores secina, ka pārliecinošs vairākums pedagogu, novērtējot savu tiesību 

aizstāvību izglītības iestādē, kurā viņi strādā, izjūt arī savu tiesību ierobežošanu no 

izglītojamo vecākiem (54.6%), saskata ierobežojumus attiecībā uz pedagogu 

profesionālo brīvību (autonomiju), (63.5%), uzskata, ka pedagogu darbs joprojām tiek 

pārāk daudz kontrolēts un uzraudzīts (69.0%). Tomēr, salīdzinot ar LIZDA 2016.gada 

pētījumu, 2017.gadā neapstiprinās apgalvojums, ka izglītības iestādes vadītājs uz 

pedagogiem izdara pārāk lielu spiedienu darba tiesību kontekstā (26.7%). 2016.gadā 

tika pārbaudīts, vai apstiprinās apgalvojums, ka vecāki uz pedagogiem mūsdienās 

izdara pārāk lielu spiedienu (78%) un ka sabiedrība kopumā uz pedagogiem 

mūsdienās izdara pārāk lielu spiedienu (72.4%).Tātad problēma biežāk iezīmējās 

vecāku un sabiedrības attieksmē pret pedagogiem, abos gadījumos attieksme 

negatīvāka ir bijusi - 2016. gadā. 
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8. Darba tiesību aizstāvības riski izglītības iestādē 
pedagogu vērtējumā  

 
Pedagogi baidās norādīt uz savu tiesību ierobežojumiem, jo ir pārliecināti, ka 

netiks atbalstīti (72.4%). Pētījumā ietvertā informācija norāda, ka pedagogi mēdz 

izvairīties pieņemt lēmumus (vai izdarīt izvēles), jo baidās pārkāpt tiesību normas 

(76.0%) (skatīt 24. attēlu). Tātad pedagogi bieži jūtas nedroši savu tiesību aizstāvībā 

(80.5%). Bet, lai šai problēmai rastu risinājumu, pedagogiem vairāk jāspēj paaugstināt 

savu pašapziņu, lai iestātos par savām tiesībām (82.8%). 

 

24. att. Vērtējums par riskiem pedagogu uzvedībā attiecībā uz savu tiesību 
aizstāvību izglītības iestādē (% no atbilžu skaita, n=2055) 
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Vairā nekā puse, 54.6% atbildi sniegušo pedagogu, izjūt arī savu tiesību 

ierobežošanu izglītības iestādē no izglītojamo vecākiem (skatīt 23. attēlu), bet nepilna 

trešā daļa (26.7%) pedagogu uzskata, ka izglītības iestādes vadītājs uz pedagogiem 

izdara pārāk lielu spiedienu darba tiesību kontekstā.  

Autores secina, ka pārliecinošs vairākums pedagogu, novērtējot savu tiesību 
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izglītojamo vecākiem (54.6%), saskata ierobežojumus attiecībā uz pedagogu 
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pedagogiem izdara pārāk lielu spiedienu darba tiesību kontekstā (26.7%). 2016.gadā 

tika pārbaudīts, vai apstiprinās apgalvojums, ka vecāki uz pedagogiem mūsdienās 

izdara pārāk lielu spiedienu (78%) un ka sabiedrība kopumā uz pedagogiem 

mūsdienās izdara pārāk lielu spiedienu (72.4%).Tātad problēma biežāk iezīmējās 

vecāku un sabiedrības attieksmē pret pedagogiem, abos gadījumos attieksme 

negatīvāka ir bijusi - 2016. gadā. 
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8. Darba tiesību aizstāvības riski izglītības iestādē 
pedagogu vērtējumā  
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9. Pedagogu informētība par darba slodzes sadales kārtību 
izglītības iestādē  
 

Ikdienas praksē LIZDA salīdzinoši bieži nākas saskarties ar juridisko konsultāciju 

sniegšanu saistībā ar pedagogu darba slodzes sadales kārtību izglītības iestādē. Tāpēc 

ļoti nozīmīgi pētījuma ietvaros bija noskaidrot jautājumu par to, Vai Jūsu izglītības 

iestādē ir noteikta kārtība (principi, kritēriji), kā tiek sadalīta pedagogu darba slodze (t. 

sk. mācību stundas konkrētā priekšmetā un citi darbi)? 

25.att. Pedagogu informētība par darba slodzes (t. sk. mācību stundas konkrētā 

priekšmetā un citi darbi) sadales kārtību (principi, kritēriji) izglītības iestādē 

(% no atbilžu skaita
 
n=2055)

 

Atbildes ir apkopotas 25. attēlā, un var secināt,- aptuveni viena trešā daļa 

pedagogu (30%) apgalvo, ka darba slodzes sadales kārtība nav zināma, jo 23.5% to 
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vispār nezina, bet 6.5% apgalvo, ka Izglītības iestādes vadītājs vienpersoniski, pēc 

saviem ieskatiem nosaka pedagogu darba slodzes apjomu.  
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Autorēm šķita būtiski izpētīt šo apgalvojumu arī pedagogu atbildēs sadalījumā 

par reģioniem, lai noskaidrotu, kurā no reģioniem pedagogiem šajā aspektā ir 

visnegatīvākā pieredze (skatīt 26.attēlu). Atbildes ir sekojošas: 

1) Jā, kārtība ir reglamentēta izglītības iestādes iekšējos normatīvajos 

dokumentos - visbiežāk apgalvo 32% Zemgales un 31% Latgales pedagogu; 

2) Jā, kārtība ir reglamentēta pašvaldības izstrādātajos normatīvajos 

dokumentos - visbiežāk apgalvo 20.3% Kurzemes un 18.5% Rīgas 

pedagogu; 

3) Jā, kārtība ir noteikta, bet tā netiek konsekventi ievērota - visbiežāk apgalvo 

6.4%  Rīgas  un 5.9% Zemgales pedagogu; 

4) Kārtība nav dokumentāli apstiprināta, bet tiek apspriesta ar pedagogu-  tā 

uzskata 26.1% Latgales un 25.9% Pierīgas pedagogu; 

5) Visvairāk pedagogu - 7.1% no Kurzemes un  6.9% no Vidzemes un Rīgas - 

apgalvo, ka izglītības iestādes vadītājs vienpersoniski, pēc saviem ieskatiem 

nosaka pedagogu darba slodzes apjomu. 

6) Savukārt biežāk nekā citos reģionos - 27.1% Kurzemes un 26.9% no 

Vidzemes - uzskata, ka viņiem nav zināma kārtība, kā tiek sadalīta darba 

slodze pedagogiem viņu izglītības iestādē. 

Kopumā jāsecina, ka pedagogi nav pietiekami labi informēti par savas darba 

slodzes sadales kārtību izglītības iestādē, kurā viņi strādā. 
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10. Informētība par izglītības iestādes Iekšējās kārtības 
noteikumiem 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1338 stingri nosaka kārtību, kā un cik bieži 

izglītojamie iepazīstināmi ar uzskaitītajiem noteikumiem. Piemēram, ar iekšējās 

kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu – katru gadu 

septembrī, bet par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas 

var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību – ne retāk kā divas reizes gadā un pirms 

tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. 

Tāpat iepazīstināšanai ar drošības noteikumiem jānotiek pirms katras ekskursijas, 

pārgājiena vai pastaigas, kā arī pirms katra pasākuma un sporta sacensībām. Attiecībā 

uz došanos ekskursijā vai pārgājienā Ministru kabineta noteikumi Nr. 1338 uzliek par 

pienākumu atbildīgajam pedagogam pirms ekskursijas vai pārgājiena iesniegt iestādes 

vadītājam rakstisku informāciju par ekskursijas vai pārgājiena mērķi, maršrutu, ilgumu, 

dalībnieku sarakstu, vecumu, pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, saziņas 

iespējām un pirmās palīdzības sniegšanu. Par to visu ne vēlāk kā trīs dienas pirms 

pasākuma jāinformē vecāki. Minētie noteikumi nosaka atbildīgā pedagoga 

pienākumus attiecībā uz drošības noteikumu ievērošanu, palīdzības sniegšanu 

nelaimes gadījumā un ar to saistītiem pasākumiem, tai skaitā ,izglītības iestādes 

vadītāja un cietušā vecāku informēšanu.  

Atsaucoties uz iepriekšminēto, ir ļoti būtiski aptaujā noskaidrot pedagogu 

viedokli par to, cik informētas ir visas iesaistītās puses: pedagogi, izglītojamie un viņu 

vecāki par izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem un to ikgadējo 

aktualizāciju. Gandrīz visi pedagogi (95.7%) apliecināja, ka izglītības iestādē, kurā viņi 

strādā, izglītojamie tiek savlaicīgi iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem, bet 

92.5% pedagogu pauda viedokli, ka arī vecāki tiek savlaicīgi iepazīstināti ar Iekšējās 

kārtības noteikumiem (skatīt 27. attēlu). 

Lielākais vairākums pedagogu (88.6%) uzskata, ka izglītības iestādē, kurā viņi 

strādā, Iekšējās kārtības noteikumi katru mācību gadu tiek aktualizēti (skatīt 

28.attēlu). Savukārt, vairākums pedagogu arī (92.5%) pilnībā piekrīt un drīzāk piekrīt, 

ka Izglītības iestādē, kurā viņi strādā, Iekšējās kārtības noteikumu saturs tiek 

pietiekami izdiskutēts ar izglītības iestādes padomi. 
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ka Izglītības iestādē, kurā viņi strādā, Iekšējās kārtības noteikumu saturs tiek 

pietiekami izdiskutēts ar izglītības iestādes padomi. 
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28.att. Izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumu aktualizācija mācību gada 
ietvaros (% no atbilžu skaita, n=2055) 
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Normatīvie akti arī paredz, ka izglītības iestādē Iekšējās kārtības noteikumi ir 

lakoniski un viegli saprotami izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem, un 

aptaujā tika noskaidrots, ka tas tā patiešām arī ir 84.8% pedagogu skatījumā. Ekspertu 

fokusa grupas diskusijā izkristalizējās arī pieņēmums, ka darba tiesību aizstāvības 

kontekstā ir svarīgi, lai Izglītības iestādēs tiek īstenotas vienotas prasības un noteikumi 

arī tiek konsekventi ievēroti. Šādu pārliecību aptaujas ietvaros, pauda retāk, tomēr 

absolūtais vairākums - 72.7% aptaujāto respondentu.  

Kopumā var secināt, ka Iekšējās kārtības noteikumi ir lakoniski un viegli 

saprotami izglītojamajiem, kā arī tie konsekventi tiek ievēroti izglītības iestādēs. 

Iekšējās kārtības noteikumu pārzināšana ir konfliktu situāciju risināšanu pozitīvi 

ietekmējošais faktors. 

 

 

11. Zināšanas par konfliktu risināšanu un to  ietekmējošie 
faktori izglītības iestādē 

 

Izpratne un zināšanas par konfliktu risināšanas iespējām izglītības iestādē, kā arī 

preventīvo pasākumu loma ir būtiski priekšnosacījumi konfliktu mazināšanā. Tāpēc 

pētījuma ietvaros nepieciešams noskaidrot pedagogu viedokli par konfliktiem un 

rīcību to novēršanai. Lai gūtu apstiprinājumu zināšanu nozīmīgumam konfliktu 

risināšanā, pedagogiem tika lūgts novērtēt to (skatīt 30. attēlu). 
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30.att. Zināšanas un prasmes konfliktu risināšanā ir vienas no nozīmīgākajām  
pedagoga darbā (% no atbilžu skaita, n=2055) 

Rezultāti pierāda, ka 88% gadījumu pedagogi pilnībā vai drīzāk piekrīt, ka 

zināšanas un prasmes konfliktu risināšanā ir vieni no nozīmīgākajiem pozitīvi 

ietekmējošajiem faktoriem konfliktu mazināšanā pedagogu darbā izglītības iestādēs.  

Par to, ka ar izglītības iestādes vadības pozitīvu attieksmi pret konfliktu 

risināšanu var tos novērst jau preventīvi, pedagogi ir pārliecināti 87.5% gadījumu 

(skatīt 31.attēlu). Bet, raksturojot konflikta risināšanas stratēģijas, trīs ceturtdaļas 

(74.4%) pedagogu pilnībā vai drīzāk piekrīt, ka izglītības iestādē, kurā viņi strādā, 

pedagogi ir informēti par rīcības shēmu konflikta risināšanas situācijās (skatīt 

32.attēlu). Vēl 64.6% gadījumu pedagogi apgalvo, ka izglītības iestādē, kurā viņi strādā, 

vienmēr tiek ievērota subordinācija (pēctecība) konflikta risināšanas situācijās, kas ir 

būtisks priekšnosacījums to korektai risināšanai maksimāli īsākā laika periodā. 
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 31. Apgalvojumu novērtējums par pozitīvo pieredzi konfliktu risināšanā izglītības 
iestādē (% no atbilžu skaita, n=2055) 
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ietekmējošajiem faktoriem konfliktu mazināšanā pedagogu darbā izglītības iestādēs.  

Par to, ka ar izglītības iestādes vadības pozitīvu attieksmi pret konfliktu 

risināšanu var tos novērst jau preventīvi, pedagogi ir pārliecināti 87.5% gadījumu 
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(74.4%) pedagogu pilnībā vai drīzāk piekrīt, ka izglītības iestādē, kurā viņi strādā, 

pedagogi ir informēti par rīcības shēmu konflikta risināšanas situācijās (skatīt 
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vienmēr tiek ievērota subordinācija (pēctecība) konflikta risināšanas situācijās, kas ir 

būtisks priekšnosacījums to korektai risināšanai maksimāli īsākā laika periodā. 
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 31.att.  Apgalvojumu novērtējums par pozitīvo pieredzi konfliktu risināšanā izglītības 
iestādē (% no atbilžu skaita, n=2055) 
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32.a t t. Apgalvojumu novērtējums par konfliktu risināšanas rīcības shēmu un 
subordināciju šajā kontekstā (% no atbilžu skaita, n=2055) 
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tāpēc par to nevēlas runāt publiskajā telpā (82.3% no atbildējošo pedagogu skaita). 
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Pavisam noteikti var apgalvot, - vairāk nekā puse pedagogu (56.3%) apliecina, ka 

baidās negatīvi ietekmēt skolas reputāciju, netiek nesaprasti un atbalstīti  (skatīt 

33.attēlu), tāpēc atsakās sabiedriskajā telpā runāt par konflikta situācijām izglītības 

iestādēs. 
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32. Apgalvojumu novērtējums par konfliktu risināšanas rīcības shēmu un 
subordināciju šajā kontekstā (% no atbilžu skaita, n=2055) 
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prestižs...,2016) un konstatēts, ka divas trešdaļas (67.3%) aptaujāto pedagogu 

apliecina mediju pastiprināto interesi par negatīviem notikumiem skolas dzīvē. 

Pētījuma ietvaros autores uzskatīja par nozīmīgu analizēt detalizēti iegūto 

informāciju, lai varētu salīdzināt, vai viedokļos nepastāv reģionālas atšķirības (skatīt 

34.,35.,36.,38. attēlus) vai arī atšķirības, salīdzinot pedagogu viedokļus dažādu amatu 

grupās  (skatīt 37. un 39. attēlus). 

 

 
34.att. Pedagogi atsakās sabiedriskajā telpā runāt par konflikta situācijām un to 

risināšanas iespējām, jo uzskata, ka tas ietekmēs izglītības iestādes reputāciju 

(% no atbilžu skaita sadalījumā pa reģioniem, n=2055) 

 

Rezultāti apliecina, ka reģionu dalījumā pedagogiem viedokļi nedaudz atšķiras, 

bet atšķirības nav būtiskas, piem., Latgalē 60.9% pedagogu ir „drosmīgāki” un nevēlas 

sabiedriskajā telpā runāt par konflikta situācijām.  
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35.att. Plašsaziņas līdzekļi pievērš pārāk lielu uzmanību konflikta situācijām starp 

pedagogu un izglītojamo vai viņa vecākiem, paužot savu attieksmi bez dziļākas 

konflikta situācijas izpētes (% no atbilžu skaita sadalījumā pa reģioniem, n=2055) 

 

 

 
36.att. Izglītojamo visatļautība bieži noved pie konflikta situācijām attiecībās ar 

pedagogiem (% no atbilžu skaita sadalījumā pa reģioniem, n=2055) 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

82.2

84.9

82.2

81.8

84.8

78.6

12.3

12.5

15.2

14.9

10.9

15.1

5.5

2.6

2.6

3.3

4.3

6.3

Piekrītu Ne piekrītu ne nepiekrītu Nepiekrītu

75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0

Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

86.9

90.5

89.0

88.6

86.7

86.6

7.5

7.3

7.2

7.6

7.1

9.9

5.6

2.2

3.8

3.8

6.2

3.5

Piekrītu Ne piekrītu ne nepiekrītu Nepiekrītu

50 51



51 
 

prestižs...,2016) un konstatēts, ka divas trešdaļas (67.3%) aptaujāto pedagogu 

apliecina mediju pastiprināto interesi par negatīviem notikumiem skolas dzīvē. 

Pētījuma ietvaros autores uzskatīja par nozīmīgu analizēt detalizēti iegūto 

informāciju, lai varētu salīdzināt, vai viedokļos nepastāv reģionālas atšķirības (skatīt 

34.,35.,36.,38. attēlus) vai arī atšķirības, salīdzinot pedagogu viedokļus dažādu amatu 

grupās  (skatīt 37. un 39. attēlus). 

 

 
34. att. Pedagogi atsakās sabiedriskajā telpā runāt par konflikta situācijām un to 

risināšanas iespējām, jo uzskata, ka tas ietekmēs izglītības iestādes reputāciju 

(% no atbilžu skaita sadalījumā pa reģioniem, n=2055) 

 

Rezultāti apliecina, ka reģionu dalījumā pedagogiem viedokļi nedaudz atšķiras, 

bet atšķirības nav būtiskas, piem., Latgalē 60.9% pedagogu ir „drosmīgāki” un nevēlas 

sabiedriskajā telpā runāt par konflikta situācijām.  

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

55.8

55.2

54.8

55.5

56.9

60.9

26.0

23.7

29.8

25.6

27.6

23.9

18.2

21.1

15.4

18.9

15.5

15.2

Piekrītu Ne piekrītu ne nepiekrītu Nepiekrītu

52 
 

 

35.att. Plašsaziņas līdzekļi pievērš pārāk lielu uzmanību konflikta situācijām starp 

pedagogu un izglītojamo vai viņa vecākiem, paužot savu attieksmi bez dziļākas 

konflikta situācijas izpētes (% no atbilžu skaita sadalījumā pa reģioniem, n=2055) 
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37.att. Izglītojamo visatļautība bieži noved pie konflikta situācijām attiecībās ar 

pedagogiem (% no atbilžu skaita sadalījumā pa amatiem, n=2055) 
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Zemgalē (84.8%) un Pierīgā (84.9%) pedagogi uzskata, ka plašsaziņas līdzekļi 

pievērš pārāk lielu uzmanību konflikta situācijām starp pedagogu un izglītojamo vai 

viņa vecākiem, paužot savu attieksmi bez dziļākas konflikta situācijas izpētes. 

 

 

38. att. Stress un pedagogu profesionālā izdegšana ir būtisks konfliktu rašanās riska 

faktors (% no atbilžu skaita sadalījumā pa reģioniem, n=2055) 
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37.att. Izglītojamo visatļautība bieži noved pie konflikta situācijām attiecībās ar 
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Zemgalē (84.8%) un Pierīgā (84.9%) pedagogi uzskata, ka plašsaziņas līdzekļi 

pievērš pārāk lielu uzmanību konflikta situācijām starp pedagogu un izglītojamo vai 

viņa vecākiem, paužot savu attieksmi bez dziļākas konflikta situācijas izpētes. 

 

 

38.att. Stress un pedagogu profesionālā izdegšana ir būtisks konfliktu rašanās riska 

faktors (% no atbilžu skaita sadalījumā pa reģioniem, n=2055) 

 

Izglītojamo visatļautība bieži noved pie konflikta situācijām attiecībās ar 

pedagogiem, uzskata 69.7% respondentu 2016. gada pētījuma aptaujā (Skolotāja 

profesijas prestižs...2016) un salīdzinoši - 87.9% respondentu 2017. gada aptaujā. 

Reģionos nav būtisku atšķirību, tomēr dažos šī tendence iezīmējas spilgtāk: Pierīgā to 

apgalvo 90.5%, bet Vidzemē 89.0% un Kurzemē 88.6% atbildējušo pedagogu. 

Salīdzinot pēc profesijām, jāsecina, ka apgalvojumam biežāk piekrīt profesionālās 

ievirzes pedagogi (100%), sākumskolas pedagogi (90.7%) un speciālās izglītības 

pedagogi (89.5%). 
Stress un pedagogu profesionālā izdegšana ir būtisks konfliktu rašanās riska 

faktors, un pētījumu rezultāti liecina, ka 2016. gadā 83.4% (Skolotāja profesijas 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

77.1

82.3

75.9

78.2

76.1

76.1

13.6

11.2

15.2

13.2

15.8

16.5

9.2

6.4

8.8

8.6

8.1

7.4

Piekrītu Ne piekrītu ne nepiekrītu Nepiekrītu

52 53



55 
 

prestižs...,2016), bet 2017. gadā nedaudz mazāk – 77.3% pedagogu atbalsta šo 

apgalvojumu. Reģionālajā griezumā aktīvāk savu pozīciju ir aizstāvējuši Pierīgas 

pedagogi (82.3%), bet, salīdzinot pa profesijām, - izglītības iestādes direktori 87% 

gadījumu, speciālās izglītības pedagogi 81.4% gadījumos apgalvo, ka pilnīgi vai drīzāk 

piekrīt apgalvojumam. 
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faktors (% no atbilžu skaita sadalījumā pa amatiem, n=2055) 
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12. Informētība par prognozējamo darba algas likmi normatīvo 
aktu kārtībā 
 

Visjūtīgākie pedagogu darba tiesību jautājumi, autoru skatījumā ir jautājumi, 

kuri saistīti ar darba samaksu pedagogiem. Tāpēc pētījuma ietvaros tika noskaidrots 

respondentu viedoklis par iespēju pirms jaunā mācību gada sākuma (1.septembra) 

iepazīties ar prognozējamo darba algas likmi. Vai un kad šī iespēja tiek nodrošināta 

izglītības iestādēs? 

 

40.att. Pirms jaunā mācību gada sākuma (1.septembra) tiek nodrošināta iespēja iepazīties 

ar prognozējamo darba algas likmi (% no atbilžu skaita, n=2055) 

 

Pētījuma rezultāti liecina, ka vairāk nekā pusei pedagogu (57.6%) ar 

prognozējamo darba algas likmi ir iespēja iepazīties tikai pēc 1.spetembra, tas ir, 

mācību gada sākuma, bet vēl 13.2% pedagogi par to uzzina tikai algas dienā 

(septembra pēdējās dienās vai oktobra pirmajās divās nedēļās) vai pēc mērķdotācijas 

apstiprināšanas Ministru kabineta sēdē. Normatīvie akti paredz, ka ar izmaiņām darba 

līgumā ir jāiepazīstina vismaz mēnesi iepriekš, bet pētījums liecina, ka 6.9% 

aptaujātajiem pedagogiem ir bijusi šāda iespēja (skatīt 41.attēlu).  
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Jā, augusta mēnesī, bet ne vēlāk kā 1.septembrī

Nē, tieku informēts tikai  pēc 1. septembra

Cits (algas dienā, pēc mērķdotācijas apstiprināšanas MK u.c.)
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prestižs...,2016), bet 2017. gadā nedaudz mazāk – 77.3% pedagogu atbalsta šo 

apgalvojumu. Reģionālajā griezumā aktīvāk savu pozīciju ir aizstāvējuši Pierīgas 
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gadījumu, speciālās izglītības pedagogi 81.4% gadījumos apgalvo, ka pilnīgi vai drīzāk 

piekrīt apgalvojumam. 
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12. Informētība par prognozējamo darba algas likmi normatīvo 
aktu kārtībā 
 

Visjūtīgākie pedagogu darba tiesību jautājumi, autoru skatījumā ir jautājumi, 

kuri saistīti ar darba samaksu pedagogiem. Tāpēc pētījuma ietvaros tika noskaidrots 

respondentu viedoklis par iespēju pirms jaunā mācību gada sākuma (1.septembra) 

iepazīties ar prognozējamo darba algas likmi. Vai un kad šī iespēja tiek nodrošināta 

izglītības iestādēs? 

 

40.att. Pirms jaunā mācību gada sākuma (1.septembra) tiek nodrošināta iespēja iepazīties 

ar prognozējamo darba algas likmi (% no atbilžu skaita, n=2055) 

 

Pētījuma rezultāti liecina, ka vairāk nekā pusei pedagogu (57.6%) ar 

prognozējamo darba algas likmi ir iespēja iepazīties tikai pēc 1.spetembra, tas ir, 

mācību gada sākuma, bet vēl 13.2% pedagogi par to uzzina tikai algas dienā 

(septembra pēdējās dienās vai oktobra pirmajās divās nedēļās) vai pēc mērķdotācijas 

apstiprināšanas Ministru kabineta sēdē. Normatīvie akti paredz, ka ar izmaiņām darba 

līgumā ir jāiepazīstina vismaz mēnesi iepriekš, bet pētījums liecina, ka 6.9% 

aptaujātajiem pedagogiem ir bijusi šāda iespēja (skatīt 41.attēlu).  
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41.att. Pedagogu iespēja iepazīties ar prognozējamo darba algas likmi pirms jaunā 

mācību gada sākuma (1.septembra) reģionu sadalījumā 

 (% no atbilžu skaita, n=2055) 

Pedagogi akcentē, ka ar katru gadu vēlākā laika periodā viņi uzzina darba 

samaksu par savu paveikto darbu izglītības iestādē. Tikai 4.2% atbildējušo no Vidzemes 

pedagogiem uzzina savu algas likmi vienu mēnesi iepriekš. Bet visbiežāk 19.2% 

gadījumu vidzemnieku to uzzina algas dienā vai mērķdotācijas sadales dienā. Savukārt, 
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veicot salīdzinājumu pa profesijām, var redzēt, ka vairākums sākumskolas pedagogu 

(78.2%), vispārējās vidējās izglītības pedagogi (77.1%) un interešu izglītības pedagogi 

(76.2%) par savu darba samaksas lielumu tiek informēti tikai pēc 1.spetembra (skatīt 

42.attēlu). 
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veicot salīdzinājumu pa profesijām, var redzēt, ka vairākums sākumskolas pedagogu 

(78.2%), vispārējās vidējās izglītības pedagogi (77.1%) un interešu izglītības pedagogi 

(76.2%) par savu darba samaksas lielumu tiek informēti tikai pēc 1.spetembra (skatīt 

42.attēlu). 
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13. Informētība par izglītības iestādes reorganizāciju
aktu noteiktajā kārtībā 

 

Izglītības likuma 23.pants nosaka izglītības iestādes dibināšanas, reorganizācijas 

un likvidēšanas kārtību, paredzot, ka „(5) Par izglītības iestādes likvidāciju vai 

reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus 

mēnešus iepriekš” (Izglītības likums). Tāpēc svarīgi pētījuma ietvaros ir noskaidrot, vai 

pedagogi tiek savlaicīgi informēti par gaidāmo reorganizāciju izglītības iestādē, kurā 

viņi strādā (skatīt 43.attēlu).  
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14. Institūcijas, kurās pedagogi vēršas pēc palīdzības, ja tiek 
aizskartas darba tiesības 

 

Kuras tad ir tās institūcijas un personas, pie kurām pedagogi vēršas pēc 

palīdzības, ja tiek aizskartas viņu darba tiesības? 
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15. Pedagogu piederība kādai no Latvijas arodbiedrībām, to 
nozīme pedagogu darba tiesību aizstāvībā 

 
Sociālā dialoga procesos darba devēji un arodbiedrības ir paveikušas lielu darbu 

iepriekšējo gadu krīzes ietekmes mazināšanā. Darba attiecību institūta ietekme ir 

tikpat būtiska kā sabiedriskā politika un pakāpe, kādā sociālie partneri tajā tiek 

iesaistīti. Lielākajā daļā dalībvalstu, arī Latvijā, starpnozaru sociālie partneri ir 

mēģinājuši vienoties par krīzes risināšanas pasākumiem. Vairākumā ES dalībvalstu ir 

bijuši izteikti mēģinājumi apspriest divpusējus vai trīspusējus valstu nolīgumus.  

5. tabula 
Izglītības iestādē, kurā es strādāju, tiek ievērotas pedagoga - arodbiedrības biedra 

tiesības (% no atbilžu skaita, n=2055) 

Atbilžu 
varianti/ 
jautājumi 

Es labi pārzinu 
tiesības, kuras 
reglamentētas 
pedagogam,  

kā 
arodbiedrības 

biedram 
 
 
 
 

Izglītības 
iestādē, kurā 

strādāju, 
vienmēr tiek 

ievērotas 
tiesības, ko 

nosaka 
arodbiedrības 

statūti 
 
 

Izglītības 
iestādē, kurā 

strādāju, 
vienmēr 

savlaicīgi ir 
bijusi iespēja 
iepazīties ar 

izmaiņām 
koplīgumā 

(ja tāds 
pastāv) 

Man vai 
kolēģiem ir 

bijusi 
pieredze, ka 
arodbiedrība  
ir  palīdzējusi 

nodrošināt 
darba tiesību 

aizstāvību 
 
 

Pilnībā 
piekrītu 20,7 25,8 34,2 24,6 

Drīzāk 
piekrītu 45,6 44,0 36,5 29,3 

PIEKRĪTU 
kopā 66,3 69,8 70,7 53,9 

Ne piekrītu, 
ne nepiekrītu 17,3 19,0 13,6 18,5 

NEPIEKRĪTU 
kopā 15,2 8,5 9 10,1 

Drīzāk 
nepiekrītu 13,1 6,3 5,0 6,0 

Pilnībā 
nepiekrītu 2,1 2,2 4,0 4,1 

Atbilde netiek 
sniegta 1,2 2,7 6,7 17,5 
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Dažos no tiem uzmanība tika pievērsta nodarbinātības jautājumiem, piemēram, 

īslaicīgām darba iespējām un algu ierobežošanai, citos tika apspriesti visdažādākie 

jautājumi (Industrial Relations in Europe). 

Eiropas sociālajā dialogā īpašu vietu ir ieņēmis darbs pie izmaiņu pārvaldības. 

Īpaši jāuzsver arodbiedrības, kuras kā sociālie partneri piedalās Eiropas sociālajā un 

starpnozaru dialogā un arvien vairāk iesaistās publiskās pārvaldes lēmumu 

pieņemšanā (Stacenko S., 2014). Tas norāda uz arodbiedrības lomas arvien straujāku 

augšupeju dažādās Latvijas nozarēs. Pedagogi veido izglītības sistēmas mugurkaulu, 

tomēr šī profesija kļūst arvien nesaistošāka jaunajiem studentiem, un mācībspēki, jo 

īpaši augstākajos izglītības līmeņos, noveco. Pedagogu algas ir zemas salīdzinājumā ar 

citu līdzīgu izglītību ieguvušo pilna laika strādājošo algām (Education at a Glance, 

2017). Tomēr arodbiedrība īsteno arī vēl citus motivējošus pasākumus un aktivitātes. 

Kā liecina Stacenko S. (2014) promocijas darba pētījums, tad arodbiedrības biedru 

nozīmīgākais arodbiedrībā iestāšanās iemesls bija kolektīvais līgums organizācijai, kā 

nozīmīgu to novērtēja aptuveni 91,1% respondentu. Savukārt viszemākais vērtējums 

bija iemeslam - garantijas arodbiedrību biedriem, to kā nozīmīgu norādīja tikai 

aptuveni 2,1% respondentu. Aptuveni 4% arodbiedrības biedru norādīja, ka iestāšanās 

iemesls arodbiedrībā bijis papildu labumi arodbiedrības biedriem, un aptuveni 2,8% – 

solidaritāte līdzstrādniekiem. Tas apliecina par ļoti nozīmīgu tieši kolektīvo līgumu, kas 

ir pamats daudzu darba attiecību regulēšanai un darbinieku ilglaicīgai piesaistei 

konkrētajai darbavietai (Stacenko S., 2014). 

Pētījuma ietvaros bija nozīmīgi noskaidrot LIZDA 2017. gada aptaujas dalībnieku 

(skatīt 5. tabulu), kuri darbojas kādā no Latvijas arodbiedrībām, kā arodbiedrības 

biedra tiesības savā izglītības iestādē. Izvērtējot attieksmi pret apgalvojumu, ka 

pedagogi labi pārzina tiesības, kuras reglamentētas pedagogam, kā arodbiedrības 

biedram, divas trešdaļas pedagogu (66.3%) atbildēja, ka piekrīt šim apgalvojumam. Vēl 

69.8% pedagogu uzskata, ka izglītības iestādē, kurā pedagogs strādā, vienmēr tiek 

ievērotas tiesības, ko nosaka arodbiedrības statūti. Aptaujā parādās arī 70.7% 

pedagogu viedoklis par to, ka izglītības iestādē, kurā viņš strādā, vienmēr savlaicīgi ir 

bijusi iespēja iepazīties ar izmaiņām koplīgumā (ja tāds pastāv). Man vai kolēģiem ir 

bijusi pieredze, ka arodbiedrība ir palīdzējusi nodrošināt darba tiesību aizstāvību, tā 

uzskata aptaujā piedalījušies 53.9%. Atbildes bija ļoti pretrunīgas, jo daudzi brīvajā 
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atbilžu variantā izpaudās ar kritiskiem argumentiem, balstoties uz pieredzi saistībā ar 

arodbiedrību. Es labi pārzinu tiesības, kuras reglamentētas pedagogam kā 

arodbiedrības biedram uzskata 83.9% Vidzemes pedagogu (skatīt 45. attēlu). 

 
 

45.att. Es labi pārzinu tiesības, kuras reglamentētas pedagogam kā arodbiedrības 
biedram  

(% no atbilžu sniegušo skaita sadalījumā pa reģioniem, n=2055) 
 

Stacenko S. (2014) promocijas darba pētījumā kā vēl viens iemesls neiestāties 

arodbiedrībā daļai iedzīvotāju bija saistīts ar organizācijas vadības attieksmi pret 

arodbiedrības biedriem un darbiniekiem, kas nav arodbiedrības biedri. Aptuveni 5,1% 
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respondentu norādīja, ka organizācijas vadības attieksme nav vienlīdzīga, bet aptuveni 

5,6%, ka ir vienlīdzīga, daļa respondentu arodbiedrības attieksmi vērtēja kā tikai daļēji 

vienlīdzīgu – aptuveni 38,2%. Vērtējumu statistiskie rādītāji parāda, ka iedzīvotāji 

arodbiedrības attieksmi drīzāk vērtē kā nevienlīdzīgu. Savukārt 66.7% Pierīgas 

pedagogi, 65.7% Latgales pedagogi, 65.3% Vidzemes un 64.8% Zemgales pedagogi 

atzīst, ka viņam vai kolēģiem ir bijusi pieredze, kad arodbiedrība ir palīdzējusi 

nodrošināt darba tiesību aizstāvību (skatīt 46. attēlu). Būtiskas atšķirības reģionos nav 

vērojamas. 
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nodrošināt darba tiesību aizstāvību (% no atbilžu sniegušo skaita sadalījumā pa 

reģioniem, n=2055 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

51.1

57.4

55.4

49.9

54.7

56.0

22.3

14.9

18.2

16.1

19.7

20.2

9.2

9.3

9.9

11.8

10.1

9.7

Nepiekrītu Ne piekrītu ne nepiekrītu Piekrītu

62 63



63 
 

atbilžu variantā izpaudās ar kritiskiem argumentiem, balstoties uz pieredzi saistībā ar 

arodbiedrību. Es labi pārzinu tiesības, kuras reglamentētas pedagogam kā 

arodbiedrības biedram uzskata 83.9% Vidzemes pedagogu (skatīt 45. attēlu). 

 
 

45.att. Es labi pārzinu tiesības, kuras reglamentētas pedagogam kā arodbiedrības 
biedram  

(% no atbilžu sniegušo skaita sadalījumā pa reģioniem, n=2055) 
 

Stacenko S. (2014) promocijas darba pētījumā kā vēl viens iemesls neiestāties 

arodbiedrībā daļai iedzīvotāju bija saistīts ar organizācijas vadības attieksmi pret 

arodbiedrības biedriem un darbiniekiem, kas nav arodbiedrības biedri. Aptuveni 5,1% 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

63.6

64.1

66.0

63.2

54.7

64.8

17.5

18.3

15.0

21.6

19.7

17.4

18.4

13.4

17.9

14.9

10.1

16.6

Nepiekrītu Ne piekrītu ne nepiekrītu Piekrītu

64 
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16. Pedagogu prakses gadījumi, kad ir konstatēti pedagoga 
darba tiesību pārkāpumi 
 

Pedagogiem tika lūgts minēt piemērus, kad viņi paši vai kolēģi ir saskārušies ar 

pedagogu tiesību pārkāpumiem. Uz šo jautājumu atbildi snieguši aptuveni piektā daļa 

(nedaudz virs 400) respondentu, dažos gadījumos norādot, ka nav saskārušies ar savu 

tiesību pārkāpumiem, vai arī atzīstot, ka pārkāpumi ir un pat daudz, taču neminot 

konkrētus piemērus. Pedagogu tiesību pārkāpumus, kurus respondenti norādījuši 

savās atbildēs, tematiski var sagrupēt šādi: 

- pedagogu darba slodze un atalgojums, 

- attiecības ar izglītojamajiem un viņu vecākiem, 

- attiecības ar izglītības iestādes vadību un administrāciju, 

- darba organizācija izglītības iestādē, 

- darba tiesiskās attiecības, 

- citi tiesību pārkāpumi. 

 

Pedagogu darba slodze un atalgojums 

 Respondenti norāda, ka valsts piešķir mērķdotācijas kārtējam mācību gadam 

ļoti novēloti; tas rada daudzus citus izaicinājumus, kas savukārt ir sistēmiska problēma. 

Kā būtisku tiesību pārkāpumu daudzi pedagogi min savlaicīgas informācijas trūkumu 

pirms ikgadējā atvaļinājuma par savu darba slodzi, tarifikāciju un atalgojuma apmēru 

nākamajā mācību gadā. Tiek ļoti kritizēta situācija, ka, nostrādājot septembri, 

joprojām nav zināms atalgojums, atsevišķos gadījumos arī slodze, jo, piemēram, tikai 

pēc septembra pedagogs uzzina, ka darba slodze šajā mācību gadā ir samazinājusies. 

Pedagogi norāda, ka ir saskārušies ar nevienlīdzību un neskaidriem kritērijiem slodžu 

sadalē un atalgojuma aprēķināšanā. Daži citāti no aptaujas dalībnieku atbildēm 

raksturo minēto problēmu. 

„Pagājušā mācību gada beigās netiku informēta, ka 2017./2018. mācību gadā 

būs nepilna slodze (darba līgumā teikts, ka tieku pieņemta darbā uz pilnu slodzi), 

kā rezultātā darba alga pirms nodokļu nomaksas samazinājusies par 280 eiro.” 

 „Pedagogi par šī mācību gada darba algu uzzina oktobrī, pāris dienas pirms 

algas ieskaitīšanas. Kad daba devējam tiek jautāts, uz kāda pamata salīdzinot ar 
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iepriekšējo mācību gadu alga samazināta, tad atbilde ir, - kāds ir skolas budžets, 

tāda alga. Darba devējam arī neesot jāvadās pēc MK ieteikumiem algu 

aprēķināšanai, jo tie ir tikai ieteikumi.” 

„Regulāri tiek pārkāptas pedagoga kā darbinieka tiesības katru septembri. 

Uzsākot darbu 1.septembrī, pedagogs nezina savu atalgojumu, nav apstiprināta 

tarifikācija, kura nosaka pedagoga darba apjomu. Visu iepriekšminēto uzzina 

mēnesi vēlāk - oktobrī.” 

„Pedagogi oktobra otrajā nedēļā tiek informēti, ka no septembra un turpmāk 

par slodzi saņems zemāko iespējamo likmi, un tikai likumā noteikto obligāto 

minimālo piemaksu (par pakāpi vai PIKC statusu)”.  

„Stājoties amatā tiek piedāvāta slodze; tikai pēc mēneša, kas jau ir nostrādāts, 

parakstot tarifikācijas lapu, izrādās, ka strādāju uz 0,7, iepriekš par to 

nepabrīdinot. „Izrādās, ka mēs līdz galam neesot viena otru sapratušas.”” 

„Direktorei pašvaldība mēģināja aprēķināt algu atkarībā no kvadrātmetriem, 

kuri bija skolai.” 

  Kā tiesību pārkāpums aptaujā minēts fakts, ka izglītības iestādē darbiniekiem 

nav aktualizēti darba līgumi, ir novecojuši amatu apraksti un nav slēgtas jaunas 

vienošanās. Ir signāli par to, ka darba līgumu grozījumos tiek iekļauti nelikumīgi 

noteikuma punkti, sīkāk nepaskaidrojot, kādi tieši. Vairāki pedagogi norāda uz to, ka 

nav tikuši brīdināti par slodzes samazināšanu un faktu, ka viņiem nākamajā mācību 

gadā netiks paredzētas mācību stundas. Tas norāda uz trūkumiem komunikācijā ar 

izglītības iestādes vadību. Pedagogiem bieži trūkst informācijas par slodžu 

aprēķināšanas kritērijiem un kārtību. Aptaujā tika pausts viedoklis, ka netiek īstenotas 

pedagogu tiesības uz vienādu attieksmi no likumdevēju puses - pedagogu darba 

kvalitātes vērtēšanas sistēmā netiek iekļauti daži pedagogu amati, piemēram, 

internāta skolotāji, izglītības iestāžu bibliotekāri. Nav skaidri definēti pedagogu darba 

vērtēšanas kritēriji, pienākumi. 

„Direktors vienpersoniski pieņem lēmumus par pedagoga slodzi pēc saviem 

uzskatiem, neņemot vērā pedagoga pieredzi un kvalifikāciju, pedagoga tiesības.” 

„Likmes tiek rakstītas uz citu personu.” 

„Direktore vienpersoniski nepabrīdinot samazina slodzi vai atņem pulciņu, 

vispār nekomunicē ar darbinieku.” 
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„Tika samazināta darba slodze ar atpakaļejošu datumu.” 

„Pirmspensijas vecumā (2 gadi līdz pensijai) nebrīdinot iepriekš samazināta 

darba slodze apmēram 3 reizes.” 

„Var mierīgi samazināt slodzi, vienlaikus palielinot darbu apjomu. Lai ar visu 

tiktu galā, jāstrādā daudz vairāk par 12 stundām dienā.” 

„Samazina slodzi un pēc laika pārtrauc darba attiecības.”  

Respondenti atzīst, ka notiek manipulācijas ar slodžu sadali; tā var balstīties uz 

izglītības iestādes vadības subjektīvu izvēli, ko var pamatot ar argumentu: "Tev 

nepienākas, jo es tā izlēmu..." Vairāki respondenti norāda uz situācijām, kad, 

atgriežoties no bērnu kopšanas atvaļinājuma, viņiem piedāvā krietni mazāku slodzi, 

nekā tā bijusi pirms atvaļinājuma.  

Pedagogi norāda, ka nozares ministrija publiskajā telpā sniegusi maldinošu 

informāciju, jo pēc jaunās algu reformas nākas strādāt vairāk, par to saņemot mazāk 

atalgojuma izteiksmē. Komentāros iezīmējas kritika par netaisnīgu atalgojuma sistēmu 

kopumā, kas ir sistēmiska problēma valstī. Īpaši tas attiecas uz pirmsskolas un 

speciālās izglītības pedagogiem:  

„Ļoti zems atalgojums pirmsskolas skolotājiem un speciālās [izglītības] 

skolotajiem, kas ir tiesību pārkāpums, jo nenodrošina pilnvērtīgu dzīvi 

pedagogam. Ļoti liela atbildība un neatbilstošs atalgojums ar augstām 

profesionālām prasībām pirmsskolā.” 

„Neatbilstoša darba samaksa. Skolotājam nevar samaksāt par visu pienākošos 

atbilstoši MK noteikumiem, jo skolai ir nepietiekams finansējums. Jāizvēlas par 

apmaksu mācību stundām vai individuālo darbu, gatavošanos stundām, rakstu 

darbu labošanu.” 

Pedagogi norāda uz, viņuprāt, nepilnībām normatīvajos aktos, kas ierobežojot 

viņu tiesības strādāt. Tiek raksturotas šādas situācijas. 

„Uzskatu, ka ir pārkāptas manas tiesības strādāt tik, cik es gribu un varu 

izstrādāt. Konkrēti - pašvaldībā neļauj tarificēt vairāk par 40 stundām nedēļā, 

pamatojoties uz Darba likumu, bet, ja es strādāju citā pašvaldībā, tad kopā - kaut 

vai 80 stundas nedēļā! Tas nav sakārtots jautājums. Absurda ir situācija, ka, ja 

skolā, piemēram, pietrūkst fizikas skolotājs uz 6 kontaktstundām, tad esošais 
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skolotājs nedrīkst šīs stundas strādāt, jo netarificē vairāk par 40. Tas man neļauj 

nopelnīt un normālāk dzīvot.” 

„Ja esi administrācijas pārstāvis uz pilnu likmi, var strādāt 7 pedagoģiskās 

stundas; ja [strādā] mazāk par slodzi, tad kopā - līdz 40 stundām.” 

Aptaujā tika pausts viedoklis, ka izglītības pārvaldes pašvaldībās pedagogiem 

izvirza neadekvātas prasības salīdzinājumā ar atalgojumu. Daudzi pedagogi norāda, ka 

netiek maksāta piemaksa par papildus darbu veikšanu, kolēģu aizvietošanu (skolotājs 

aizvieto skolotāju, izglītības iestādes vadītāju ilgstoši aizvieto vietnieks u.c.). Daži 

piemēri, kur pedagogi saskatījuši savu tiesību pārkāpumus: 

„Aizvietoto stundu neapmaksāšana direktora vietniekiem, jo direktors uzskata 

to par "papildus peļņas avotu".” 

„Netiek apmaksāts papildus pedagoģiskais darbs. Netiek pietiekami 

apmaksāts konsultāciju laiks, darbu labošana, nepietiekami novērtēta 

gatavošanās stundām.” 

„Priekšmeta skolotājam vai audzinātājam jāveic papildus pienākumi ārpus 

darba laika, brīvdienās, nesaņemot atlīdzību.” 

„Netiek maksāts par stundu aizvietošanu, netiek sniegta informācija par darba 

algas aprēķinu.” 

„Tiek uzlikti dažādi papildus darba pienākumi ārpus tiešajiem darba 

pienākumiem (bērnudārza teritorijas dekoru gatavošana, talkas iestādes 

palīgtelpu sakopšanai, organizēšana un piedalīšanās pasākumos ārpus iestādes). 

Netiek atrēķinātas vai samaksāts par pārstrādātām darba stundām.” 

„Neapmaksātas stundas par papilddarbu - regulāru klases telpu mazgāšanu, 

pasākumu organizēšanu, dažādu darbu veikšanu vairāku projektu ietvaros un 

tml.” 

„Neapmierina situācija, ka gandrīz bez ierunām jāaizvieto saslimušie kolēģi, 

savādāk tiksi uzskatīts par nelojālu. Tas ierobežo privātās dzīves plānus, ģimenes 

dzīvi, jo darba laiks ir no plkst. 7:00-19:00. Neapmierina slīdošie grafiki, jo tas 

ierobežo iespēju plānot privāto dzīvi (tālākizglītība pa vakariem utt.).” 

Dažādu apsvērumu dēļ netiek atbilstoši noformēti komandējumi: 
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skolā, piemēram, pietrūkst fizikas skolotājs uz 6 kontaktstundām, tad esošais 
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skolotājs nedrīkst šīs stundas strādāt, jo netarificē vairāk par 40. Tas man neļauj 

nopelnīt un normālāk dzīvot.” 

„Ja esi administrācijas pārstāvis uz pilnu likmi, var strādāt 7 pedagoģiskās 

stundas; ja [strādā] mazāk par slodzi, tad kopā - līdz 40 stundām.” 

Aptaujā tika pausts viedoklis, ka izglītības pārvaldes pašvaldībās pedagogiem 

izvirza neadekvātas prasības salīdzinājumā ar atalgojumu. Daudzi pedagogi norāda, ka 

netiek maksāta piemaksa par papildus darbu veikšanu, kolēģu aizvietošanu (skolotājs 

aizvieto skolotāju, izglītības iestādes vadītāju ilgstoši aizvieto vietnieks u.c.). Daži 

piemēri, kur pedagogi saskatījuši savu tiesību pārkāpumus: 

„Aizvietoto stundu neapmaksāšana direktora vietniekiem, jo direktors uzskata 

to par "papildus peļņas avotu".” 

„Netiek apmaksāts papildus pedagoģiskais darbs. Netiek pietiekami 

apmaksāts konsultāciju laiks, darbu labošana, nepietiekami novērtēta 

gatavošanās stundām.” 

„Priekšmeta skolotājam vai audzinātājam jāveic papildus pienākumi ārpus 

darba laika, brīvdienās, nesaņemot atlīdzību.” 

„Netiek maksāts par stundu aizvietošanu, netiek sniegta informācija par darba 

algas aprēķinu.” 

„Tiek uzlikti dažādi papildus darba pienākumi ārpus tiešajiem darba 

pienākumiem (bērnudārza teritorijas dekoru gatavošana, talkas iestādes 

palīgtelpu sakopšanai, organizēšana un piedalīšanās pasākumos ārpus iestādes). 

Netiek atrēķinātas vai samaksāts par pārstrādātām darba stundām.” 

„Neapmaksātas stundas par papilddarbu - regulāru klases telpu mazgāšanu, 

pasākumu organizēšanu, dažādu darbu veikšanu vairāku projektu ietvaros un 

tml.” 

„Neapmierina situācija, ka gandrīz bez ierunām jāaizvieto saslimušie kolēģi, 

savādāk tiksi uzskatīts par nelojālu. Tas ierobežo privātās dzīves plānus, ģimenes 

dzīvi, jo darba laiks ir no plkst. 7:00-19:00. Neapmierina slīdošie grafiki, jo tas 

ierobežo iespēju plānot privāto dzīvi (tālākizglītība pa vakariem utt.).” 

Dažādu apsvērumu dēļ netiek atbilstoši noformēti komandējumi: 
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„Pedagogs pavada skolas pašdarbības kolektīvu koncertceļojumā uz festivālu 

ārzemēs atvaļinājuma laikā. Administrācija to pamato tā, ka budžetā nav 

pietiekami naudas komandējumiem.” 

„Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos skolēnus pavadošajiem pedagogiem 

samaksā darba algu par 8 stundām, kaut gan viņš kopā ar bērniem ir 24 stundas 

diennaktī.” 

Atsevišķos gadījumos pedagogiem trūkst informācijas par piemaksām, to piešķiršanas 

kārtību un kritērijiem.  

„Skolas direktore nav informējusi pusotra gada garumā pedagogu par 

piemaksu algai no pašvaldības budžeta.” 

„Direktors neinformē par piemaksām, nepaskaidro, kāpēc vienam ir 15 eiro, 

citam - 100 eiro; neinformē, kā tiek piešķirtas konsultācijas u.c.” 

„Neskaidrības algas aprēķinos-dīvainības kvalitātes kritērijos (piemēram, 

boulinga spēle ar direktoru).” 

„Mūzikas skolotāja tiek vērtēta, kā viņa vada pastaigas ar bērniem.” 

Pedagogi uzskata, ka daudz darba ir spiesti veikt mājās viņu brīvajā laikā, ārpus 

darba laika. Izglītības iestādes administrācija nereti nerēķinās ar pedagoga privāto 

dzīvi, viņa tiesībām uz brīvo laiku. Tiek minēts šāds piemērs: „Liek veikt darbu laikā no 

piektdienas vakara līdz pirmdienas rītam plkst. 9:00 (uzdevums tiek dots piektdien 

plkst. 17:10).” Viens respondents norāda uz gadījumu, kad tikušas pārkāptas tiesības 

uz divām apmaksātām brīvdienām. 

 

Attiecības ar izglītojamiem un viņu vecākiem 

 Daudzus savu tiesību pārkāpumus respondenti saskatījuši mācību procesā un 

ārpus tā attiecībās ar izglītojamajiem un viņu vecākiem. Biežākās sūdzības ir saistītas 

ar izglītojamo attieksmi un uzvedību gan mācību stundu laikā, gan starpbrīžos. 

Respondenti novērojuši, ka viens no šādu situāciju cēloņiem ir bērnu visatļautība, ko 

ierobežot grūti ir pat pašiem bērnu vecākiem. Pedagogi pauž viedokli, ka nereti vecāki 

saskaras ar problēmām bērnu audzināšanā, kas savukārt spilgti izpaužas skolas dzīvē 

attiecībās ar vienaudžiem un pedagogiem. Daudziem zudusi cieņa pret pieaugušajiem 

kopumā, tajā skaitā pedagogiem, uzvedībā netiek ievērotas ētikas un pieklājības 

normas, netiek ievēroti skolas iekšējās kārtības noteikumi, piedzīvots mobings, skolēni 
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pārkāpj skolotāja tiesības uz privātumu un filmē skolotāju stundā. Vienlaikus tiek 

komentēts, ka šāda izglītojamo attieksme iespējama arī tādēļ, ka skolotājs nav spējis 

klasē parādīt līdera prasmes. Pedagogi atzīst, ka „reizēm atsevišķi skolēni vai vecāki ir 

neprognozējami.” Daudzās situācijās skolotāji jūtas bezspēcīgi, jo nesaņem izglītības 

iestādes vadības atbalstu, risinot domstarpības un konfliktsituācijas ar bērniem un 

viņu vecākiem; konfliktu risināšanas shēmas pastāv tikai formāli, bieži nedarbojas un 

nav efektīvas. Respondenti norāda uz gadījumiem, kad skolēns klasē uzvedas agresīvi 

un rupji, pedagogi tiek pazemoti un aizskarti gan morāli, gan fiziski, taču vainīgais 

netiek sodīts. Daži situāciju apraksti ilustrē minēto problēmu.  

„Ir bijuši gadījumi, kad izglītojamais smagi aizskar skolotāja godu un cieņu 

(uzspļauj, stundas laikā izģērbjas, veicot aizskarošas darbības). Skolas vadības 

attieksme pret to ir negatīva, bet vainīgais nekādu sodu nesaņēma, jo izglītības 

iestādes vadībai šādus gadījumus ir izdevīgāk noklusēt un nogludināt; par šādiem 

gadījumiem nav pieņemts runāt.” 

„Izglītojamais nomelno skolotāju, apgalvojot, ka skolotājs ir pacēlis roku. Tikai 

pēc garām, ilgstošām pārrunām, kad iesaistītas ir daudzas personas, skolēns 

pasaka, ka tas nav noticis, bet skolēns neatvainojas un uzskata, ka nekas nav 

noticis.” 

„Skolēnu nedisciplinētības un visatļautības dēļ traucēta skolotāju tiešā darba 

pienākumu pildīšana. Skolas vadība nevēlas par to informēt tiesībsargājošās 

institūcijas, lai netiktu grauts skolas prestižs.” 

Pedagogi bieži izjūt emocionālu un pat fizisku vardarbību pret sevi no 

izglītojamo puses: „Skolēns iesita skolotājai, nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. 

Iznāca, ka vainīgs bija skolotājs, jo iejaucās divu skolēnu "dūru cīņās".” Respondenti 

norāda, ka arī pirmsskolas vecuma bērni bieži agresīvi izturas pret vienaudžiem un 

skolotājiem (sper, sit, kož). Izglītojamie atļaujas aizskart skolotāju un skolas darbinieku 

cieņu, būdami rupji savos izteikumos un uzvedībā, nepakļaujoties pedagogu prasībām. 

Kāds respondents situāciju raksturo šādi: 

 „Uzskatu, ka pedagogs ir ļoti ierobežots procesos, kas saistīti ar disciplīnas 

panākšanu klasē. Bērni ir ļoti aizsargāti un to apzinās, nerespektējot pedagogu. 

Uzskatu, ka pedagogam vajadzētu būt tiesībām atteikties strādāt ar konkrētu 

izglītojamo, ja viņa uzvedība ir neadekvāta un izglītojamais ignorē pedagoga 
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ārzemēs atvaļinājuma laikā. Administrācija to pamato tā, ka budžetā nav 
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„Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos skolēnus pavadošajiem pedagogiem 

samaksā darba algu par 8 stundām, kaut gan viņš kopā ar bērniem ir 24 stundas 
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Atsevišķos gadījumos pedagogiem trūkst informācijas par piemaksām, to piešķiršanas 
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„Skolas direktore nav informējusi pusotra gada garumā pedagogu par 
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ierobežot grūti ir pat pašiem bērnu vecākiem. Pedagogi pauž viedokli, ka nereti vecāki 

saskaras ar problēmām bērnu audzināšanā, kas savukārt spilgti izpaužas skolas dzīvē 

attiecībās ar vienaudžiem un pedagogiem. Daudziem zudusi cieņa pret pieaugušajiem 
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pārkāpj skolotāja tiesības uz privātumu un filmē skolotāju stundā. Vienlaikus tiek 
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institūcijas, lai netiktu grauts skolas prestižs.” 

Pedagogi bieži izjūt emocionālu un pat fizisku vardarbību pret sevi no 

izglītojamo puses: „Skolēns iesita skolotājai, nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. 

Iznāca, ka vainīgs bija skolotājs, jo iejaucās divu skolēnu "dūru cīņās".” Respondenti 

norāda, ka arī pirmsskolas vecuma bērni bieži agresīvi izturas pret vienaudžiem un 

skolotājiem (sper, sit, kož). Izglītojamie atļaujas aizskart skolotāju un skolas darbinieku 

cieņu, būdami rupji savos izteikumos un uzvedībā, nepakļaujoties pedagogu prasībām. 

Kāds respondents situāciju raksturo šādi: 

 „Uzskatu, ka pedagogs ir ļoti ierobežots procesos, kas saistīti ar disciplīnas 

panākšanu klasē. Bērni ir ļoti aizsargāti un to apzinās, nerespektējot pedagogu. 
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izglītojamo, ja viņa uzvedība ir neadekvāta un izglītojamais ignorē pedagoga 
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prasības. Arī vecākiem vairāk vajadzētu koncentrēties uz savu bērnu audzināšanu, 

nevis pārspīlēti "uzbrukt" pedagogiem.”  

Vairākkārt aptaujā lasāms vērtējums, ka „izglītojamā tiesības ir primāras, bet 

pedagogam tādu nav.” Lai arī, protams, pedagogiem ir savas tiesības, iestāšanās par 

to īstenošanu tiek upurēta, lai izglītības iestādē novērstu skandālu, negrautu skolas 

prestižu, izdabātu vecākiem. Tomēr aptaujā tiek minēti arī tādi gadījumi, kad 

pedagogam izdevies aizstāvēt savas tiesības. Kāds respondents apraksta šādu 

situāciju:  

„Bija gadījums, kad skolēns aizskāra skolotāja cieņu. Tas bija ļoti aizvainojoši. 

Skolotāja rakstīja iesniegumu Valsts policijai. Notika administratīvā tiesa, tika 

piespriests sods.”  

Respondenti minējuši gadījumus, kad skolotāji ir tikuši apmeloti un apsūdzēti 

bez jebkāda pamatojuma, izplatot nepatiesu informāciju vecāku un kolēģu vidū, pat 

plašsaziņas līdzekļos, kas vēlāk tikusi atspēkota, tomēr kaitējums pedagoga godam un 

cieņai jau ir nodarīts. Respondenti norāda uz situācijām, kad izglītojamie manipulē ar 

informāciju, piemēram:  

„Laikā, kad skolā viesojas bērnu tiesību aizsardzības pārstāvji, skolēns izmanto 

izdevību, lai nepamatoti apvainotu skolotāju (apmelotu). Skolēns tik ticami notēlo, 

raud, ka viņam notic. Rezultātā skolotājam jālabo uzvedības vērtējums šim 

skolēnam, kuru viņš bija ielicis atbilstoši iekšējās kārtības noteikumiem. Šis nav 

vienīgais gadījums.” 

Aptaujā tika pausts viedoklis, ka „skolēnu pienākumu neievērošana traucē 

pedagoga darbu, un var tikt uzskatīta kā emocionāla vardarbība pret skolotāju”. 

Pārkāpumi, kas saistīti ar pedagogu tiesībām uz netraucētu darbu un citu izglītojamo 

tiesībām netraucēti mācīties, aptaujā tika minēti vairākkārt, turklāt tiek norādīts uz 

kolektīvu nespēju situācijas atrisināt. Problēmu uzskatāmi raksturo šāds apraksts: 

„Otro gadu viens skolnieks terorizē visu skolu, neļaujot bērniem mācīties un 

skolotājiem strādāt, izdemolē skolu, kavē stundas, morāli pazemo apkārtējus, bet 

administrācija "ir bezspēcīga", policija un Bāriņtiesa arī. Redzot to, huligānam 

piebiedrojas vēl viens tāds skolnieks. Skolotāju beztiesības dēļ mūsu skolā šī 

„epidēmija” paplašinās.” 
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Ļoti būtiska pedagogu darbā ir komunikācija ar vecākiem, savstarpēja cieņa, 

uzticēšanās un sadarbība bērnu izglītošanā. Diemžēl daudzi pedagogi aptaujā norāda 

uz problēmām šajā jomā un saskata savu tiesību pārkāpumus. Līdzīgi kā attiecībās ar 

izglītojamajiem, arī komunikācijā ar vecākiem tiek piedzīvota necieņa pret pedagoga 

darbu, vecāku visatļautība un pat nekaunība, kas „šokē daudzus pedagogus”. Kāds 

respondents izsakās šādi: „Vislielākais bieds ir bērnu vecāki, kuri neaudzina savus 

bērnus ģimenē, bet visu to uzveļ pedagogiem.” Vecāki mēdz izteikt savu 

neapmierinātību publiski sabiedriskās vietās un skolā, pazemojot skolotāju, nevis 

izrunājoties individuāli. Skolotāji ir saskārušies ar nepamatotām vecāku apsūdzībām, 

kritiku, prasībām attiecībā uz saviem bērniem. Vecāki neiedziļinās izglītojamo 

snieguma vērtēšanas kārtībā, neizprot ierakstus e-klases žurnālā, nav gatavi 

sadarboties, vienpusēji uzklausa tikai bērnu iebildumus, bet necenšas noskaidrot 

pedagoga viedokli. Daži situāciju apraksti raksturo šo problēmu. 

„Vecāks regulāri raksta sūdzības par visiem skolotājiem, skolotājam vairs laika 

neatliek pildīt savus tiešos pienākumus, jāatbild uz dažādu instanču vēstulēm, 

pārbaudēm. Viena sūdzība tiek pārbaudīta, pārkāpumu nav, seko nākamā. 

Procedūra nemainās. Skolotājs nepārtrauktā stresā, kā rezultātā nopietnas 

veselības problēmas un skolas vadībai gada vidū jāmeklē skolotāja aizstājējs. 

Vecāki nav gatavi sadarboties. Sociālais dienests un bāriņtiesa plāta rokas, nav 

reālu ierosinājumu, kā skolotājiem rīkoties.” 

„Daži vecāki pieprasa privilēģijas savem bērniem un vienlaicīgi nāk pie 

administrācijas ar izdomātām sūdzībām (nelaipnība, bērnu atstāšana bez 

uzraudzības utt.), kuras nav iespējams pārbaudīt. Administrācija no savas puses 

negrib iedziļināties un visu vainu noveļ uz skolotāju gan par to, ko izdomājuši 

vecāki, gan par to, ka vecāki nāk sūdzēties. Tas ietekmē arī piemaksas un, 

protams, liedz jebkādu iespēju saņemt kaut pateicību personas lietā vai atzinības 

rakstu par savu darbu, kad pienāk kārta. Galu galā vecāki sāka rupji aizvainot 

skolotāju un pat pagrūda. Pierādīt nav iespējams neko, skolotājam ir jāpamato 

katrs savs solis, atzīme, vārds, izvēle, bet vecākiem pietiek vienkārši pateikt. 

Administrācija skolotājai pārmet, ka viņa pārspīlē. Vienīgā iespēja patraukt to visu 

- ļaut tās pieprasītās priekšrocības uz citu bērnu rēķina, lai administrācija 
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prasības. Arī vecākiem vairāk vajadzētu koncentrēties uz savu bērnu audzināšanu, 
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to īstenošanu tiek upurēta, lai izglītības iestādē novērstu skandālu, negrautu skolas 

prestižu, izdabātu vecākiem. Tomēr aptaujā tiek minēti arī tādi gadījumi, kad 

pedagogam izdevies aizstāvēt savas tiesības. Kāds respondents apraksta šādu 

situāciju:  

„Bija gadījums, kad skolēns aizskāra skolotāja cieņu. Tas bija ļoti aizvainojoši. 

Skolotāja rakstīja iesniegumu Valsts policijai. Notika administratīvā tiesa, tika 

piespriests sods.”  

Respondenti minējuši gadījumus, kad skolotāji ir tikuši apmeloti un apsūdzēti 

bez jebkāda pamatojuma, izplatot nepatiesu informāciju vecāku un kolēģu vidū, pat 

plašsaziņas līdzekļos, kas vēlāk tikusi atspēkota, tomēr kaitējums pedagoga godam un 

cieņai jau ir nodarīts. Respondenti norāda uz situācijām, kad izglītojamie manipulē ar 

informāciju, piemēram:  

„Laikā, kad skolā viesojas bērnu tiesību aizsardzības pārstāvji, skolēns izmanto 

izdevību, lai nepamatoti apvainotu skolotāju (apmelotu). Skolēns tik ticami notēlo, 

raud, ka viņam notic. Rezultātā skolotājam jālabo uzvedības vērtējums šim 

skolēnam, kuru viņš bija ielicis atbilstoši iekšējās kārtības noteikumiem. Šis nav 

vienīgais gadījums.” 

Aptaujā tika pausts viedoklis, ka „skolēnu pienākumu neievērošana traucē 

pedagoga darbu, un var tikt uzskatīta kā emocionāla vardarbība pret skolotāju”. 

Pārkāpumi, kas saistīti ar pedagogu tiesībām uz netraucētu darbu un citu izglītojamo 

tiesībām netraucēti mācīties, aptaujā tika minēti vairākkārt, turklāt tiek norādīts uz 

kolektīvu nespēju situācijas atrisināt. Problēmu uzskatāmi raksturo šāds apraksts: 

„Otro gadu viens skolnieks terorizē visu skolu, neļaujot bērniem mācīties un 

skolotājiem strādāt, izdemolē skolu, kavē stundas, morāli pazemo apkārtējus, bet 

administrācija "ir bezspēcīga", policija un Bāriņtiesa arī. Redzot to, huligānam 

piebiedrojas vēl viens tāds skolnieks. Skolotāju beztiesības dēļ mūsu skolā šī 

„epidēmija” paplašinās.” 
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Ļoti būtiska pedagogu darbā ir komunikācija ar vecākiem, savstarpēja cieņa, 

uzticēšanās un sadarbība bērnu izglītošanā. Diemžēl daudzi pedagogi aptaujā norāda 
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snieguma vērtēšanas kārtībā, neizprot ierakstus e-klases žurnālā, nav gatavi 

sadarboties, vienpusēji uzklausa tikai bērnu iebildumus, bet necenšas noskaidrot 

pedagoga viedokli. Daži situāciju apraksti raksturo šo problēmu. 

„Vecāks regulāri raksta sūdzības par visiem skolotājiem, skolotājam vairs laika 

neatliek pildīt savus tiešos pienākumus, jāatbild uz dažādu instanču vēstulēm, 

pārbaudēm. Viena sūdzība tiek pārbaudīta, pārkāpumu nav, seko nākamā. 

Procedūra nemainās. Skolotājs nepārtrauktā stresā, kā rezultātā nopietnas 

veselības problēmas un skolas vadībai gada vidū jāmeklē skolotāja aizstājējs. 

Vecāki nav gatavi sadarboties. Sociālais dienests un bāriņtiesa plāta rokas, nav 

reālu ierosinājumu, kā skolotājiem rīkoties.” 

„Daži vecāki pieprasa privilēģijas savem bērniem un vienlaicīgi nāk pie 

administrācijas ar izdomātām sūdzībām (nelaipnība, bērnu atstāšana bez 

uzraudzības utt.), kuras nav iespējams pārbaudīt. Administrācija no savas puses 

negrib iedziļināties un visu vainu noveļ uz skolotāju gan par to, ko izdomājuši 

vecāki, gan par to, ka vecāki nāk sūdzēties. Tas ietekmē arī piemaksas un, 

protams, liedz jebkādu iespēju saņemt kaut pateicību personas lietā vai atzinības 

rakstu par savu darbu, kad pienāk kārta. Galu galā vecāki sāka rupji aizvainot 

skolotāju un pat pagrūda. Pierādīt nav iespējams neko, skolotājam ir jāpamato 

katrs savs solis, atzīme, vārds, izvēle, bet vecākiem pietiek vienkārši pateikt. 

Administrācija skolotājai pārmet, ka viņa pārspīlē. Vienīgā iespēja patraukt to visu 

- ļaut tās pieprasītās priekšrocības uz citu bērnu rēķina, lai administrācija 
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nepārmet profesionālismu un nespēju rast kopīgu valodu ar konkrētajiem 

vecākiem.” 

  „Vecāki staigā pa izglītības iestādi, stāv pie durvīm stundu laikā, noklausās, kas 

kuram skolēnam pateikts, kaut ko secina, tenko, draud ar juristiem, ja netiks 

izpildītas viņu kaprīzes. Var arī jebkurā brīdī pagarinātās grupas laikā ienākt klasē, 

kur ir arī paklājs, uz kura spēlējas bērni. Lielākā daļa vecāku adekvāti uztver 

ierobežojumus staigāt ar ielas apaviem sākumskolas klasē. Daļa ignorē; ar tiem 

skolotājs paliek viens pret vienu, administrācija nejaucas un atstāj skolotāja ziņā 

šo problēmu. Galvenais, lai vecāki nesūdzētos. Dežurante nevienu neapstādina, 

neko neprasa, vecāku plūsma nāk, kad vēlās, traucē vadīt pagarināto dienu 

[pagarinātās dienas grupu], vēlas tūlītēju individuālo sarunu, neskatoties uz 

notiekošo nodarbību. Noteikumos tas viss ir aizliegts, bet noteikumi ir tikai uz 

papīra.” 

„Aicinot vecākus sadarboties ar pedagogu, lai veiksmīgi bērns tiktu sagatavots 

mācībām sākumskolā, vecāks to uzskata par milzīgu aizvainojumu. Izplata 

nepatiesu informāciju citiem vecākiem un personām, kas nav saistītas ar iestādi - 

pedagogs tiek apmelots. Uz pedagoga aicinājumu izrunāt radušos situāciju, vecāki 

atsakās ierasties. Regulāri vadītājai tiek izteiktas sūdzības par pedagogu, kaut arī 

sniegtā informācija nav patiesa. Vecāki draud vērsties ar sūdzību augstākās 

instancēs. Pedagogs ir pilnīgi neaizsargāts. Tiek radīts kaitējums viņa veselībai un 

negatīvi ietekmēta darba kvalitāte.” 

„Pēc vecāku nepamatotas sūdzības vērstas sankcijas pret pedagogu par pašu 

sūdzības faktu; vecāki atsakās palīdzēt mācībās savam bērnam, un direktors liek 

bez atlīdzības strādāt pēc stundām.” 

Viens no respondentiem norāda, ka vecāku rīcības dēļ nereti tiek pārkāptas 

pedagogu tiesības uz brīvo laiku, piemēram: „skolēna vecāks uzstājīgi pieprasa 

apspriest sava bērna sekmes plkst.20:00, atsakās pārcelt sarunas laiku uz nākamo 

dienu”. Pirmsskolas izglītības iestādes bieži saskaras ar situācijām, kad vecāki neatnāk 

laicīgi pakaļ bērniem, nepabrīdina par to un regulāri pedagogam jāstrādā ilgāk, nekā 

plānots. Gadījumos, kad pedagogi nesaņem izglītības iestādes vadības un 

administrācijas atbalstu, viņi jūtas neaizsargāti. Vairākkārt aptaujā tiek norādīts, ka 

vadības ieskatā vecāku viedoklis un apmierinātība ir prioritāte, piemēram: „Mūsu 
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iestādē valda likums „vecākam vienmēr taisnība”; pedagoga viedoklis, viņa tiesības 

tiek pilnīgi ignorētas jebkurā gadījumā, nav vērts pat mēģināt cīnīties ar to - atlaidīs 

no darba.” Ir respondents, kurš atzīst, ka „ļoti trūkst jurista konsultācijas, jo mēs 

nezinām, vai mums vispār ir kādas tiesības darbā ar vecākiem.” 

 

Attiecības ar izglītības iestādes vadību un administrāciju 

 Pedagogi savu tiesību pārkāpumus saskata arī saistībā ar izglītības iestādes 

vadību un administrāciju, ko rada nepilnības komunikācijā vai tās trūkums, haotisks 

vai pārāk autoritatīvs vadības stils, dažkārt nekorekta vadības rīcība, nevienlīdzīga 

attieksme pret pedagogiem, pret kolēģiem vērsts bosings un mobings.  

„Mobings par it kā neizdarītām lietām, bet konkrēti piemēri netiek minēti, 

papildus pienākumi jāveic daudz lielākā apjomā, kā tas tiek apmaksāts. [..] 

Konfliktu vai neskaidrību gadījumā taisnība vienmēr ir vecākiem.”  

„Mobings sapulču laikā. Kolēģu pazemošana, nekonstruktīva kritika. Sapulces 

tiek vadītas iebiedējot, nevis motivējoši ceļot.”  

„Tiek īstenota viena cilvēka politika un vadītājas vietniece, kas bieži vien 

nepiekrīt vadītājas viedoklim, tomēr to viņai personīgi nepauž, bet pakļaujas, lai 

tikai saglabātu savu vietu. Kopumā cieš kolektīvs, notiek bieža kadru mainība, bet 

diemžēl Izglītības ministriju vairs īpaši nepievērš uzmanību kadru mainībai un 

vadītājas savu monopolu tik nostiprina. Bieži vien, ja esi kļuvusi par vadītāju, tad 

sev ieprogrammē, ka tas ir līdz pensijai un neviens jau tevi nenoņems.” 

„Vērojot nodarbības, neizrāda cieņu, izsaka skaļas replikas un smejas par bērnu 

neveiksmēm.” 

„Skolas vadība ļauj vecākiem piedalīties stundās bez saskaņošanas ar 

skolotāju.” 

Respondenti norāda uz gadījumiem, kad darbinieki netiek savlaicīgi informēti 

par izmaiņām darba pienākumos, nav skaidri darbinieku vērtēšanas kritēriji. Atbildēs 

minēti piemēri, kad skolotāji izjutuši emocionālu vardarbību, atsevišķos gadījumos pat 

draudus fiziski aizskart. Respondenti vairākkārt norāda, ka skolotāji piedzīvojuši 

publiskus pazemojumus kolēģu priekšā, skolas direktors un administrācija mēdz 

kritizēt un pazemot skolotājus izglītojamo klātbūtnē, pacelt balsi bērnu un vecāku 

klātbūtnē, vienpusīgi pieņem lēmumus, neiepazīstoties ar reālo situāciju, ieklausās 
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tikai vecāku vai bērnu viedoklī un neņem vērā pedagogu sacīto. Kāds respondents 

secina: „Ļoti bieži un neviens nepalīdz risināt problēmsituācijas.” Daži no citātiem 

raksturo šo problēmu.  

„Nepelnīti saņēmu aizrādījumu no skolas vadības par nekorektu izturēšanos 

pret audzēkni. Aizrādījumu izteicu pieklājīgā un cieņpilnā veidā. Vecāki pieprasīja 

atvainošanos, bet aizvainoja mani, nosaucot par meli. Netiku uzklausīta, neļāva 

aizstāvēties. Tika pašsaprotami pieņemts, ka esmu vainīga.” 

„Skolnieks ir apmelojis skolotāju par vardarbību pret skolnieku. Pēc tam 

skolnieks atzinis, ka samelojis, bet nesekoja nekāds sods. Vadība arī neiestājās par 

pedagoga aizstāvību.” 

„Ir bijuši gadījumi, kuru risināšanā tiek pilnīgi ignorēts pedagoga viedoklis, un 

vecāka viedoklis ir vienīgā patiesība. Pedagogi nejūtas aizsargāti un novērtēti.” 

Pedagogi norāda uz gadījumiem, kad izjutuši vadības spiedienu dažādās situācijās. 

„Pat, ja pie kāda atgadījuma neesmu vainīga vai bijusi klāt, liek rakstīt 

paskaidrojumu un uzņemties vainu.” 

 „Pedagogam ir bijis jāpakļaujas direktora spiedienam attiecībā uz skolēnam 

labvēlīgu vērtējumu semestrī.” 

 „Skolotāja netika brīdināta, ka ir mainīti noteikumi darba līgumā, bet lika to 

parakstīt, vienkārši noliekot uz galda, nebrīdinot, ka tur kaut kam jāpievērš 

uzmanība. Protams, ka viss, ko parakstām, ir jāizlasa, bet viņa to parakstīja, 

neizlasot. Tikai mājās izlasīja kopiju un bija šokā. Beidzās pozitīvi, jo piedraudēja 

ar arodbiedrību.” 

„Tiek obligātā kārtā likts veikt darbu, kas nav darba aprakstā.”  

„Juridiskās tiesību normas ievēro vienpusēji - vadība drīkst pārkāpt, jo nav citu 

variantu, darbinieks - nekad!” 

„Vadība nerespektē pedagogu un liek justies vainīgam tur, kur nav viņa vaina, 

vienmēr nostājas vecāku pusē, pat, ja vecākam NAV taisnība.” 

„Skolas direktore pavēlēja parakstīt rīkojumu par [zādzību, ko skolotājs it kā ir 

izdarījis]. Otrs rīkojums bija par to, ka neesmu ieradusies darbā. Es atteicos 

parakstīt šos rīkojumus un teicu, ka man jāpadomā. [..] Manas klases audzēkņiem 

direktore lika rakstīt paskaidrojumus ar norādi, ka es melojusi un darbā neesmu 

bijusi. Taču bērni uzrakstīja, patiesību, ka es darbā esmu bijusi.” 
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„Nepiekrītot bez atlīdzības strādāt, tiek izdarīts psiholoģisks spiediens, 

psiholoģiski iespaidoti darbinieki.” 

Nevienlīdzīgu un netaisnīgu vadības attieksmi pedagogi interpretē kā savu tiesību 

pārkāpumus dažādās situācijās.  

„Diskriminācija dažādās jomās, bonusi vienam tiek maksāti, otram nē, vai arī 

summas atšķiras; vienam tiek piešķirta apdrošināšanas polise, citiem nē.” 

„Neargumentēts atteikums kvalifikācijas celšanas pasākumiem A līmeņa 

programmā.” 

„Par vienu pārkāpumu (no pedagoga viedokļa - nepamatotu) soda 3 reizes - 

direktora rājiens, nepiešķir papildatvaļinājuma dienas pie kārtēja atvaļinājuma 

(pēc koplīguma) un nākamajā mācību gadā samazina algu par likmi.” 

„Manuprāt, pārkāpums ir piespiest audzināt klasi jau 20 gadus bez 

pārtraukuma, kaut es to nevēlos un skolā ir daudz pedagogu, kuri tiek pasargāti 

no šāda pienākuma, vai saņem ilgstošu pārtraukumu dažādu iemeslu dēļ.” 

Pedagogi norāda, ka direktori mēdz pieprasīt no pedagogiem veikt darbus 

ārpus darba laika, piemēram, materiālu tulkošana no svešvalodas. Daudzreiz pieprasa 

veidot materiālus, seminārus par saviem līdzekļiem. Tiek liegts apmeklēt kursus, slēpta 

informācija par samaksu. Citā gadījumā direktors nav informējis, ka ir iespējams 

saņemt papildatvaļinājumu par apgādība esošajiem bērniem vecumā līdz 16 gadiem. 

Citkārt administrācija noklusējusi izmaiņas par stundu apmaksas atcelšanu slimības 

lapas gadījumā, ja stundas tiek atstrādātas. Skolotāji to interpretē kā „nostādīšanu 

fakta priekšā” mācību gada beigās. Vadības nevēlēšanos risināt problēmas raksturo 

šādi gadījumi: 

„Sadurtas riepas automašīnai un skolas vadība neuzsāk izmeklēšanu, lai 

neceltu gaismā starpgadījumu.” 

„Grupu (parastais bērnu dārzs) apmeklē 3 bērni ar attīstības problēmām 

(autisma iezīmes). Vadība aizliedz problēmu pārrunāt ar vecākiem! Pati arī neko 

nedara bērnu labā.” 

Darba tiesiskās attiecības 

Vairāki respondenti norādījuši uz gadījumiem, kad notikušas nelikumīgas 

pedagogu atlaišana no darba, diemžēl nepaskaidrojot sīkāk konkrētos apstākļus, tādēļ 

nav iespējams konstatēt, vai un kā notikuši pedagogu tiesību pārkāpumi. Savukārt 
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citos piemēros iezīmējas konkrētu tiesību pārkāpumi. Piemēram, no darba tikusi 

atbrīvota darbiniece, kad darba devējs uzzinājis par viņas grūtniecību. Tiek norādīts, 

ka visbiežākie pārkāpumi ir saistīti ar darba slodzes saglabāšanu, atgriežoties darbā 

pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. Kāds respondents minēja gadījumu, ka darba devējs 

„nevēlējās [darbinieci] pēc dekrēta pieņemt darbā, piedāvāja neapmaksātu 

atvaļinājumu vasarā pēc pašas vēlēšanās.” Ir gadījumi, ka, aizejot no darba, darba 

devējs nevēlas visiem darbiniekiem izmaksāt kompensācijas. Ir situācijas, kad 

pedagogs tiek piespiests izbeigt darba attiecības, jo tāds ir pašvaldības lēmums. Viens 

no respondentiem minēja šādu situāciju: „Lai tiktu vaļā no skolotāja, samazina 

stundas un atsakās 6 stundas ielikt vienā dienā, bet pasaka, ka būs jāstrādā divas 

dienas. Trīs stundas dienā? Jāstrādā tikai ceļa naudai!” 

Pedagogi reizēm tiek šantažēti, piemēram, politisku iemeslu dēļ saistībā ar 

pašvaldību vēlēšanām: tiek draudēts, ja pedagogs iestāsies kādā partijā, viņu atlaidīs 

no darba. 

 

Darba organizācija izglītības iestādē 

Skolotāji sūdzas arī par darba organizāciju izglītības iestādē, jo tiek plānotas 

dienā ļoti daudzas mācību stundas, netiek ievērotas likumdošanā noteiktās tiesības uz 

pusdienas pārtraukumu vai cita veida pārraukumu, kuru paredz MK noteikumi: 

 „12 stundu darba diena bez tiesībām uz pusdienas pārtraukumu. Nav tiesību 

uz īslaicīgu prombūtni, lai aizvestu bērnu pie ārsta, šo laiku neatstrādājot. 1. 

septembrī nav iespējams dabūt brīvdienu, lai pavadītu uz skolu pirmklasnieku.” 

„Tā kā atsāku strādāt agrāk, nekā bērnam palika gads, netiek dots brīvais laiks, 

lai varētu barot bērnu ar krūti.” 

 

Respondenti norāda, ka svētku dienās paredzētās stundas ir jānostrādā citā 

laikā. Kāds respondents akcentē, ka kolēģis, kuram tika pieprasīts atstrādāt 

kontaktstundas, kuras pēc likuma nav jāatstrādā, piesaistot juristu, bija atrisinājis 

situāciju. Vairāki pedagogi norāda, ka netiek ievērots pedagogu darba laiks, piemēram, 

regulāri tiek rīkotas sapulces ārpus darba laika, notiek darbs vakaros un brīvdienās 

(Vecāku dienas, Vecāku sapulces, skolas un pilsētas pasākumi, ekskursijas utt.). Kursos 

jāmācās par saviem līdzekļiem, jo skola nolēmusi īstenot jaunu izglītības programmu. 
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Pedagogi novērojuši dežūru biežumu neatbilstību stundu skaitam jeb nepilnas slodzes 

darbam, jo jādežūrē ir gandrīz ik dienu, un tas tiek uztverts kā nesamērīgums. Attiecīgi 

– nav skaidrs, pēc kādiem kritērijiem dežūras skolā tiek plānotas.  

Skolotāji norāda arī uz nedrošu darba vidi un stresa pilnu mikroklimatu.  

„Nedrīkst atstāt darba vietu starpbrīžos, lai aizietu paēst pusdienas; skolā nav 

skolotāju istabas; nolamā tehnisko darbinieku, pasakot, ka viņai nav nekādu tiesību 

pieprasīt kārtības ievērošanu no skolēnus puses, jo viņa šajā iestādē nekas neesot 

(netaisnība pret darbinieci, kas skolā nostrādājusi visu darba mūžu) [..]” 

Pedagogi uzskata, ka tiek pārkāptas viņu tiesības, ja nedrīkst saīsināt 

pirmssvētku darba dienu. Šajā gadījumā tiesības esot tikai skolēnam. Pieņemot skolā 

bērnus ar īpašam vajadzībām, netiek nodrošināti normāli darba apstākļi un materiālā 

bāze šādu bērnu ikdienas vajadzībām, kā arī netiek nodrošināti palīgi (piemēram, 

sociālie darbinieki) un arī iespēja saņemt psiholoģisko palīdzību pašam pedagogam. 

Lai arī valsts mērogā ir centieni īstenot iekļaujošo izglītību, realitātē pedagogi to uztver 

kā lielas grūtības, jo netiek nodrošināts metodiskais atbalsts un atbalsta personāls 

darbam ar šādiem bērniem. 

Skolās tiek izdomātas pilnīgi nevajadzīgas atskaites, piemēram, par pārbaudes 

darbiem, kaut visa statistika redzama e-klasē. Pedagogi ziemas brīvdienās strādā skolā, 

kurā pēc direktora rīkojuma tiek ekonomijas dēļ atslēgta apkure, „jo skolēnu taču nav”. 

 

Citi tiesību pārkāpumi 

Pedagogi uzskata, ka viņu tiesībās ietilpst savlaicīgas informācijas saņemšana 

par izglītības reformām, nodrošinājums ar mācību līdzekļiem: „Informatīvas 

problēmas no IZM, IKVD un VISC, kuri nenodrošina ar kvalitatīvu nepieciešamo 

informāciju un [savlaicīgu informāciju par] normatīvajiem aktiem. Šobrīd nav pat 

izglītības saturs izstrādāts [savlaicīgi] un pieejams normālā kvalitātē, kuru vajadzēs 

ieviest ar 2018./2019. mācību gadu.” Darba kvalitāti ietekmē mācību materiālu un 

līdzekļu trūkums bērniem ar īpašām vajadzībām: „Saņemt izglītības programmas 

īstenošanai nepieciešamo informatīvo un materiālo nodrošinājumu, strādājot skolā 

bērniem ar dzirdes traucējumiem, nav iespējams, jo tā vienkārši NAV -- pamatā 

strādājam ar pašu veidotiem vai pielāgotiem mācību un izdales materiāliem, kuru 

gatavošanai jāizmanto skolotāja brīvais laiks. Nedzirdīgie bērni mācās zīmju valodā. 
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Arī skolotājam obligāti jāpārvalda zīmju valoda, bet Latvijā šobrīd neviena augstskola 

negatavo skolotājus darbam ar nedzirdīgiem bērniem.” 

Respondenti norāda, ka nav saņēmuši (nav bijusi iespēja) pabalstu vecāku 

nāves gadījumā. Viens pedagogs minēja, ka esot pārkāptas tiesības streikot. 
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17. Pedagogu pieredze par labās prakses piemēriem konfliktu 
risināšanā  

 

Uz šo jautājumu atbildi snieguši 275 aptaujātie pedagogi. Vairāki norāda, ka 

nav saskārušies ar konfliktsituācijām, kuras būtu bijis jārisina, citi izsakās, ka konflikti 

ir bijuši, bet nav vai nevēlas sniegt labās prakses piemērus to risināšanā. Dažās atbildēs 

jaušama ironija par to, ka pedagogam vienmēr jāpiekāpjas, jo vecākiem vai bērniem ir 

„vienmēr taisnība”. Nereti tas tiek pamatots arī ar šādu izglītības iestādes vadības 

nostāju. Pedagogi pārsvarā raksturojuši situācijas, kas tikušas risinātas izglītojamo 

vidū, starp izglītojamo un pedagogiem, kā arī ar bērnu vecākiem. Analizējot 

respondentu atbildes, konfliktu risināšanas labās prakses piemērus var grupēt šādos 

tematiskos blokos: 

- vispārējie principi un prakse konfliktu risināšanā, 

- konflikti izglītojamo vidū un starp izglītojamo vecākiem, 

- konflikti starp skolu/pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem, 

- domstarpības kolēģu vidū. 

 

Vispārējie principi un prakse konfliktu risināšanā 

Respondenti atzīst, ka ļoti svarīga ir konfliktsituāciju prevence. Tas nozīmē, ka 

katram pedagogam, izglītojamajiem un viņu vecākiem jāzina skolas iekšējās kārtības 

noteikumi, skolēnu sasniegumu vērtēšanas nolikums un Ētikas kodekss, kā arī citi 

saistošie likumi un noteikumi (pedagogiem, piemēram, Darba likums). Respondenti 

aptaujā uzsver, ka no pedagogu profesionalitātes un vēlmes novērst konfliktu ir 

atkarīgs, vai domstarpības vispār radīsies. Viens no aptaujātajiem pedagogiem norāda, 

ka darbojas preventīvi, lai konflikti nerastos, taču, ja tādi gadās, veido dialogu, atzīst 

kļūdu, ja tāda bijusi. Kāda skolotāja izsakās šādi: „Manā praksē izdodas cienīt 

izglītojamos un arī mani līdz šim ciena. Es paskaidroju, kāpēc notiek tā, kā notiek, kāpēc 

ir jābūt tā, kā jābūt, ieklausos izglītojamo viedoklī un esam līdzsvarā. Katrs audzēknis 

vēlas un sagaida individuālu pieeju, viņa situācijas izpratni, vienlaikus pedagoga 

konsekvenci, stingrību un atbalstu.” 

Jebkura konflikta risināšanai respondenti rosina izvēlēties, pirmkārt, pārrunu 

ceļu, sarunā iesaistot visas iesaistītās puses un kopīgi meklējot risinājumu. Svarīgi ir 
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ievērot subordināciju un konfliktu risināšanas shēmas, kas izglītības iestādē ir 

izveidotas. Aptaujā tika norādīta šāda shēma: 

skolēns-skolotājs 

skolēns- skolotājs –administrācija 

skolēns -skolotājs -administrācija- vecāki 

skolēns-skolotājs-administrācija- vecāki- sociālais dienests 

Vienlaikus respondenti atzīst, ka shēma bieži netiek ievērota. Piemēram, tā vietā, lai 

neskaidrību gadījumu vecāki vispirms situāciju izrunātu ar mācību priekšmeta 

skolotāju, klases audzinātāju, mācību pārzini, sociālais pedagogu, psihologu utt., viņi 

nereti uzreiz vēršas pie skolas direktora, Izglītības kvalitātes valsts dienestā vai 

Izglītības un zinātnes ministrijā. Sarunai jābūt konstruktīvai un par konkrēto situāciju - 

bez vispārināšanas un personiskiem apvainojumiem. Ja skolas administrācija atbalsta 

pedagogu un iesaistās pēc būtības, tad var rast pozitīvu risinājumu.  

Iesaistītajām pusēm ir jāļauj izrunāties, laiku pa laikam uzdodot konkrētu jautājumu, 

lai noskaidrotu dažādas nianses. Tādejādi vadība parāda savu ieinteresētību un vēlmi 

palīdzēt. Svarīgi uz agresiju neatbildēt ar agresiju, tieši otrādi - mēģināt cilvēku 

nomierināt un pateikt, ka kopīgi meklēsim konstruktīvu risinājumu. Izglītības iestādēs 

ir izveidotas atbalsta grupas, kas pēc attiecīgu iesniegumu saņemšanas risina konflikta 

situāciju. Respondenti norāda, ka ikkatrs pedagogs konfliktsituācijas risina citādi, 

atkarībā no tā, „kāda ir viņa sirdsizjūta un taisnīgums, kā arī personīgais piemērs.” 

Pedagogi uzskata, ka konflikta situācijā galvenais ir aicināt iesaistītās puses uz 

mierīgu saunu, tajā balstīties uz faktiem, nevis emocijām. Ir pašvaldības, kurās ir 

izveidota un darbojas starpinstitucionālā komisija, kas palīdz atrisināt 

konfliktsituācijas. Tādas komisijas ir izveidotas arī skolā. Radušos konfliktsituāciju 

pedagogi cenšas atrisināt tiešā sarunā, piemēram, ar izglītojamo vecākiem; ja tas 

neizdodas, vēršas pie izglītības iestādes vadītāja, lai viņš runā ar vecākiem. 

Sarežģītākos gadījumus risināt palīdz pašvaldības sociālais dienests vai pedagoģiski - 

medicīniskā komisija. Būtiski, ka skolā konfliktu risināšanā tiek iesaistīts atbalsta 

personāls, ja pats pedagogs netiek galā ar konfliktu. Svarīgs ir kolēģu atbalsts, 

piemēram, kāds respondents atzīst: „Konflikta situācijā mani kolēģi sniedza labas 

liecības par mani.” 
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Savstarpējas sarunas lomu pedagogi uzsver tādēļ, ka bieži vien vienu un to pašu 

lietu katra iesaistītā puse uztver savādāk: „Visas iesaistītās puses sanāk pie viena galda 

un apspriež problēmsituāciju, izstrādā konflikta risināšanas plānu un pieņem lēmumu, 

ko katra no iesaistītajām pusēm darīs, lai atrisinātu problēmsituāciju un pievērsīs 

uzmanību ikdienā, lai nerastos jaunas situācijas.” Kāds pedagogs iesaka konflikta 

situāciju izrunāt neitrālā telpā, kur sapulcējas visas iesaistītās puses un neitrāls 

pedagogs, kas nav šajā situācijā bijis iesaistīts. Tam jānotiek pēc vairāku stundu 

noilguma, kad ir noplakušas emocijas, ļaujot izteikt iesaistītajām pusēm pretenzijas, 

kas neapmierina viņu uzvedībā un kā, pēc viņa domām, vajadzēja rīkoties.  

Ir skolas, kurās ieviesta APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) sistēma: „[..] Līdz ar 

to skolēni zina sekas savai rīcībai - gan pozitīvai (žetons, uzslava e-klases 

dienasgrāmatā, pozitīvs uzvedības vērtējums), gan negatīvai (aizrādījums, rakstisks 

brīdinājums, saruna ar vecākiem). Esmu pateicīga šai programmai, jo pati spēju tagad 

konkrēti formulēt iemeslus dažādām situācijām un skolēni izprot pedagoga rīcības 

iemeslus. Saprast, ka pirmais jautājums sākumskolā pēc konflikta ir "Kas notika?" Bieži 

izrunājot šo jautājumu, ja konflikts bijis starp skolēniem, katrs izprot savu rīcību.” APU 

sistēmas ieviešana skolā likusi vecākiem sarosīties. 

Domstarpības mēdz izskatīt izglītības iestādes Ētikas komisijā. Notiek sarunas, 

un risinājumi tiek meklēti sadarbībā ar iestādes sociālo pedagogu. Dažkārt tiek nolīgts 

jurists, vai pirms konfliktā iesaistītās puses tiek aicinātas uz sarunu, iestādes vadītājs 

konsultējas ar juristu. Kāds pedagogs dalās savā pieredzē: „Ļauju katrai pusei izteikties, 

puses piedāvā konflikta atrisināšanas shēmu, es piedāvāju savu konflikta atrisināšanas 

shēmu, viedokļu analīze, piedāvājums, vienošanās (mutiskā vai rakstiskā formā).” Cits 

respondents norāda, ka vispirms uzklausa konflikta situācijā iesaistītos, kuri raksta 

paskaidrojumus situācijas izvērtēšanai, lai saprastu iemeslus un cēloņus. Situācijas 

risinājums tiek sniegts pēc iepazīšanās ar paskaidrojumiem 3 dienu laikā. Tad tiek 

izrunāta situācija un veikta vienošanās atkarībā no konflikta cēloņa. 

Kolēģu padoms ir nozīmīgs: ja ir konflikts vai nesaprašanās, citi kolēģi iesaistās 

ar savu padomu vai klātbūtni konflikta risināšanā. Neskaidrās situācijas var izrunāt 

pedagoģiskajās sēdēs, kas dod iespēju uzklausīt kolēģu priekšlikumus par risinājumu 

iespējām. Aptaujā tika minēts, ka arī videonovērošana izglītības iestādē var palīdzēt 

risināt konfliktsituācijas, acīmredzot tādēļ, ka tā nodrošina pierādījumus. 
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Konflikti izglītojamo vidū un starp izglītojamo vecākiem 

Konfliktsituācijas starp izglītojamiem un nereti tādēļ starp viņu vecākiem rodas 

dažādu iemeslu dēļ. Aptaujā minētajos piemēros šie iemesli parasti ir fiziska vai 

emocionāla aizskaršana, bērnu savstarpēja agresivitāte vai arī agresivitāte no viena 

bērna puses. Radušos konfliktu risināšanā tiek izmantoti dažādi paņēmieni. Piemēram: 

„Saskarsmes problēmas diviem skolēniem. Pēc konflikta situācijas abi rakstiski 

apraksta notikumu. Kamēr raksta, skolēni jau nomierinās un pēc tam konstruktīvi var 

vienoties par tālāko rīcību. To viņi arī uzraksta un apsola ievērot. Skolotāja kontrole ir 

atgriezeniskā saite, vai solījums tiek pildīts.” Parasti incidenti tiek pārrunāti ar 

bērniem, viņu vecākiem, vecākiem tiek prezentēts pasākumu plāns agresijas 

novēršanai bērnu vidū. „Konfliktā viens skolēns otram iesitis, cietušā vecāki ļoti 

kareivīgi noskaņoti, pieprasa, ka vainīgais jāsoda; sarunas rezultātā, uzaicinot gan 

abus bērnus, gan viņu vecākus, viss tiek izrunāts, un abi skolēni paši atzīst savu daļu 

vainas, spēj lūgt piedošanu, vecāki ir nomierinājušies, jo saskata savu bērnu no citas 

puses arī.”  

Situācijas tiek izrunātas klases kolektīvā, cietušā izglītojamā vecāki izrunājas ar 

pāri darītāju, aicinot bērnu iejusties otra bērna lomā. Pedagogi atsaucas uz pozitīvo 

pieredzi, spēlējot "Dusmu kontroles spēli", jo izglītojamajiem ir iespēja paust savu 

viedokli, attieksmi, nostāju un diskutēt par pareizo rīcību dažādās situācijās. Situācijas 

atrisināt palīdz arī "Džimbas drošības skolā" gūtās zināšanas.  

 Dažkārt vecāki izsaka pārmetumus pedagogiem (piemēram, bērnudārzos) vai 

citu bērnu vecākiem par to, ka tiek fiziski aizskarti viņu bērni. Reizēm tas notiek tādēļ, 

ka bērni izspēlē kaušanos rotaļājoties, bet vecāki pārprot. Iespējams, bērni mēdz arī 

aizrauties. Audzinātājas piedāvā satikties abu bērnu vecākiem. Dažkārt cietušā bērna 

vecāki uzsāk agresīvu sarunu ar otra bērna vecākiem. Tādās reizēs pedagogs palīdz 

situāciju risināt mierīgā ceļā, daloties savos novērojumos par bērnu uzvedību, palīdzot 

izprast bērnu rīcības motīvus. Konflikts tiek pārtraukts, pateicoties vairākkārtējām 

sarunām starp abām konfliktā iesaistītām pusēm, bērni nereti kļūst par draugiem. 

Bieži, reaģējot uz vecāku sūdzībām, pedagogi apņemas bērnus pavērot, vēlāk daloties 

ar vecākiem. Tas palīdz vecākiem izprast bērnu uzvedību.  
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Konflikti starp pedagogiem/skolu, izglītojamiem un viņu vecākiem 

 Piemēros, ko snieguši aptaujātie pedagogi, konflikti starp pedagogiem, 

izglītojamiem un viņu vecākiem pārsvarā ir saistīti ar nesaprašanos par mācību procesa 

norisi, savstarpējām ekspektācijām, mācību un audzināšanas metodēm, cieņas un 

pieklājības trūkumu, emocionāliem un fiziskiem aizskārumiem, pārpratumiem un 

nepatiesu informāciju, dažkārt manipulāciju ar faktiem. Domstarpības var atrisināt, ja 

izdodas profesionāli īstenot komunikāciju starp konflikta dalībniekiem. Viens no 

respondentiem to raksturo šādi: „Runāt ar vecākiem kā līdzvērtīgiem, neuzbrukt, būt 

patiesam, iedziļināties problēmā. Ja vecāks jūt, ka skolotājs patiesi grib palīdzēt, viņš 

iesaistās. Neaprunāt, neizsmiet bērnu, ģimeni. To jūt.” Tomēr ir situācijas, kuras grūti 

atrisināt, ja kāda no konfliktējošām pusēm ieņem nelokāmu pozīciju. Kāds 

respondents to raksturo šādi: „Ir gadījumi, kad skolēns mājās pasniedz sagrozītu 

informāciju, kura radusies attiecībās ar pedagogu. Saaicinot visas trīs puses – skolēnu, 

skolotāju, vecāku, - ja vecāks ir izglītots un pozitīvi domājošs, situāciju var atrisināt. 

Tādas ir bijušas vairākas situācijas, bet pārsvarā vecāki nostājas bērna pusē un 

skolotāja viedokli neuzklausa. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka skolotājam jābūt visu 

varošam un jebkurā situācijā bez palīdzības jāatrisina visas problēmas.” Citi pedagogi 

novērojuši, ka „diemžēl visa pamatā ir bērnu visatļautība un „vara” pār māti vai tēvu.” 

Pat ja izdevies konfliktu sarunu ceļā atrisināt, „pēc sarunas vecāki tāpat turpina 

„lutināt” savus bērnus, un konflikta situācijas atkārtojas - gandrīz vienas un tās pašas.” 

Tas, kas palīdz, ir individuāla saruna ar vecāku bez citu klātbūtnes, un ieteikumi, kā 

rīkoties tādā situācijā mājās.  

Mēdz gadīties, ka iesaistītās puses manipulē ar faktiem un mānās. Ja skolēns 

mājās samelo, tad ar sociālā pedagoga un klases audzinātāja palīdzību situācija tiek 

risināta un gala iznākumu var panākt pozitīvu. Šādās situācijas ir svarīgi pierādījumi. 

Piemēram: „Ir savākti (vai uzkrāti skolēnu paskaidrojumi) kā lietiski pierādījumi - 

vecākiem tiek atspoguļota situācija no abām pusēm. Vecāki jūtas no bērnu stāstītā 

piemānīti - konflikts beidzas un notiek savstarpējas sarunas, lai situācija neatkārtotos. 

Noteikti ir jābūt pierādījumiem.” Respondenti norāda, ka pedagogiem svarīgi just 

vadības atbalstu: „Konfliktā starp skolotāju un izglītojamā vecāku pie administrācijas 

uz sarunu uzaicināti vecāki, pedagogs. Iestādes vadītājs, pirms tam konsultējies par 
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situācijas risinājuma iespējām juridiskā ceļā, konstruktīvi vadīja sarunu, kuras 

rezultātā tika panākts izlīgums un konflikta risinājums iestādes ietvaros.” 

 Labā prakse ir, ka direktors nekad vecāku klātbūtnē neizsaka pretenzijas 

pedagogam, pat ja viņš ir rīkojies nepareizi. Vispirms visu noskaidro, tad informē par 

atrisinājumu vecākus. Mēdz būt situācijas, kad arī vecāku sūdzības nav patiesas: „Pie 

direktora uz sarunu vecākiem bija iepriekšējs pieraksts, direktors iepriekš noskaidroja 

situāciju pie skolotāja, bija sagatavojies sarunai ar vecāku. Direktors uzklausīja vecāku, 

pēc mirkļa ieaicināja savā kabinetā klases audzinātāju. Lika vecākam visu to pašu 

izstāstīt skolotājai. Izrādījās, ka vecāki meloja, daudzus faktus ticami bija sagrozījuši. 

Direktors lika atvainoties klases audzinātājai, aicināja vecākus turpmāk cienīt klases 

audzinātāju un viņas ieteikumus skolēnam.”  

 Skolēni mēdz ieņemt pozīciju, ka skolotāji viņiem ir pievērsuši par maz 

uzmanības, nav snieguši pietiekami daudz palīdzības. Kāds respondents apraksta šādu 

konfliktsituāciju: „Konflikts starp skolotāju un skolēnu. Skolotājs matemātikā nav 

pietiekami daudz sniedzis palīdzību patstāvīgā darba laikā. Pie citiem piegājis biežāk, 

nekā pie viņa, rezultātā sācis bļaut, ka nekā nesaprot, kļuvis rupjš pret skolotāju, ka 

viņa „uzēdusies” uz viņu, gāzis krēslus, mētājis grāmatas pa gaisu utt. Sākam runāt, 

kad abas puses ir nomierinājušās. Sarunā piedalās mācību pārzinis. Abas puses tiek 

uzklausītas. Katrs paliek pie sava. Norunā, ka mācību pārzinis apmeklēs šīs stundas un 

paskatīsies, kā viss notiek. Precīzi tiek pierakstītas visas darbības, ko kurš dara, arī citi 

skolēni. Pēc tam saruna ar skolēnu, kur viņš var pārliecināties, ka skolotājs velta visiem 

vienlīdz daudz laika un, ka skolēns pats bieži vien neklausās līdzi, dara blakus lietas utt. 

Stundas vērošana un darbību pierakstīšana ir atrisinājusi vairākus līdzīgus konfliktus.” 

Bieži konfliktus izraisa izglītojamo uzvedība. Kā pozitīvs piemērs tiek minēts 

gadījums, kad vecāki par bērna uzvedību tiek informēti, bet vecāki savukārt izrādījuši 

atsaucību un veikuši regulāras sarunas ar bērnu. Vecākiem tika piedāvāta informācija 

par citu speciālistu palīdzības iespējām, piemēram, par psihologa konsultācijām. 

Aptaujā tiek minēts piemērs, kā risināta situācija, ja skolēns nepieņemami uzvedas 

attiecībā pret pedagogu: konflikta risināšanā iesaistās audzinātājs vai skolas vadība, 

skolēns atnāk atvainoties un pilnībā izmaina uzvedību. Ir arī citi risinājumi, piemēram, 

šāds: „Daži skolēni nodarbības laikā izteicienos bija ļoti rupji. Par to informēju vadību, 

ļoti atbalstoši iesaistījās gan sociālais pedagogs, gan iestādes vadītāja. Notika 
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pārrunas ar visām pusēm. Iestādē ieradās arī policijas pārstāve, kura arī vadītājas 

klātbūtnē tikās gan ar jauniešiem, gan mani. Visas lietas tika pārrunātas, policijas 

pārstāve ārkārtīgi trāpīgi uzķēra veidu kā izrunāt minēto gadījumu (piemēram, 

pajautāja vai skolēns ir informēts, ko minētie lamuvārdi nozīmē. Ļoti mierīgi 

izskaidroja, arī vistrakākos. Puiši saprata.). Priecēja, ka pēc šī risinājuma nebija 

nekādas "atskaņas" no skolēnu puses, kā arī pašsajūta bija laba, jo saņēmu atbalstu 

no kolēģiem.” 

Pedagogi, jūtot, ka klase viņus nepieņem, rīkojas paši. Piemēram: „Izjūtot 

klases noraidošu izturēšanos, ierosināju anonīmi uzrakstīt, kas nepatīk manā rīcībā, ar 

piebildi, ka varēšu izskaidrot savas rīcības iemeslus. Pēc sarunas atjaunojās labas 

lietišķas attiecības.”  

Ir situācijas, kad vecāki nespēj objektīvi novērtēt sava bērna gatavību skolas 

gaitām vai arī nepieciešamību meklēt medicīnisku palīdzību. Pedagogu komanda 

iegulda milzīgu darbu, lai pārliecināt vecākus rīkoties atbilstoši situācijai un bērnu 

interesēm. „Tika veikti pakāpeniski soļi [..], lai pārliecinātu vecākus, ka bērnam ir 

nepieciešama medicīniska palīdzība (divu gadu garumā). Tika aicināti speciālisti 

(psihologs), rīkota vecāku sapulce, individuālās sarunas, darbības plāns izstrādāts, 

regulāras pedagogu sapulces par rīcību.. .un tikai sagatavošanas grupas vecumā, 

vecāki pieņēma mūsu pūliņus palīdzēt bērnam.” 

Vecāku un skolotāju viedokļi mēdz atšķirties jautājumā par bērnu gatavību 

skolai un vēlamo mācību uzsākšanas laiku. „Vecākiem ir sarunas ar pedagogu, 

vadītāju, logopēdu, un īpašos gadījumos vecāki tiek lūgti konsultēties arī ar speciālo 

pedagogu un psihologu. Vājākais posms, uz kuru parasti nepaļaujamies, ir ģimenes 

ārsts.” Citā piemērā minēts, ka ar direktora un citu pedagogu palīdzību, bērns tomēr 

nesāka mācības piecgadīgu un sešgadīgu bērnu grupā, līdz tika nostiprinātas zināšanas 

un prasmes iepriekšējā posmā. 

Vecāki mēdz jūtīgi reaģēt uz to, ka, viņuprāt, skolotāji ir pārāk „piekasīgi” pret 

bērniem. Tomēr ir gadījumi, kad, atnākot uz sarunām pie skolas vadības un pārrunājot 

visas situācijas, sarunas izvēršas ļoti konstruktīvas un rezultātā gan vecāki, gan 

skolotājs labāk iepazīst bērnu, viņa spējas un intereses. Cita situācija aprakstīta šādi: 

„Skolēna māte nav apmierināta ar dēla saņemto vērtējumu. Situāciju risina skolotājs, 

direktora vietnieks izglītības jautājumos un skolēna māte savstarpējā, cēloņus 
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pārrunas ar visām pusēm. Iestādē ieradās arī policijas pārstāve, kura arī vadītājas 
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Vecāku un skolotāju viedokļi mēdz atšķirties jautājumā par bērnu gatavību 

skolai un vēlamo mācību uzsākšanas laiku. „Vecākiem ir sarunas ar pedagogu, 
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izskaidrojošā un nevienu no pusēm neaizvainojošā veidā, līdz tiek panākta savstarpēja 

sapratne par konflikta cēloņiem un novēršanas iespējām.” Vēl kāds gadījums aprakstīts 

šādi: „Bija strīds man pašai ar 5. klases vecākiem par vērtēšanu (it kā es par stingri 

vērtēju), klātienē izskaidroju savas prasības, vērtēšanas kritērijus. Vecāki bija 

apmierināti, tagad problēmu ar šo klasi vairs nav.” 

Skolēna slikto sekmju dēļ skolēna vecāki var būt agresīvi noskaņoti, jo skolotāji 

nenākot pretī, neļaujot skolēnam labot vērtējumus. Situācija risināta tā, ka skolas 

vadība uzaicināja iesaistītās personas uz pārrunām, iepazīstināja skolēna vecākus ar 

skolas IKN, skolas vecāki bija saprotoši, rezultātā skolotāji laicīgāk skolēnam un 

vecākiem atgādināja par iespējām strādāt individuāli. Iekšējās kārtības noteikumi var 

atšķirties dažādās skolās, tas savukārt nereti rada pārpratumus. Lūk, viens piemērs. 

„Jaunatnākuša audzēkņa vecāki nepietiekami informēti par skolas kārtību, jaunietis 

stāsta vecākiem par kārtību skolā, bet vecākiem šķiet, ka ir pārkāptas viņu bērna 

tiesības. Risinājums: tā kā vecāki uzreiz griezās pie skolas administrācijas, notika 

direktora pārrunas ar vecākiem, tika norādītas saites [internetā], kur vecāki var piekļūt 

skolas iekšējiem normatīvajiem aktiem, kā arī pateikts paldies par ieinteresētību skolas 

dzīvē un iesaistīšanos skolas attīstībā un pilnveidošanā.” 

 

„Konflikts izpaudās kā skolēna vecāka pretenzija pret klases skolotāju par to, ka 

skolotājs izsaka nepamatotas pretenzijas pret viņa bērnu par mācībām, par sadzīves 

jautājumiem. No skolotāja puses bija pretenzija pret skolēna vecākiem par 

neieinteresētību par bērna sekmēm, par bērna un klasesbiedru savstarpējām 

attiecībām klasē. Konfliktu izdevās atrisināt, uzaicinot skolēna vecākus un skolotāju uz 

kopēju sarunu pie direktora. Pirms tikšanās direktors bija uzklausījis gan skolotāja, gan 

vecāku viedokli par situāciju. Tāpat bija notikusi saruna ar iesaistīto skolēnu, viņš tika 

vērots klases kolektīvā. Sarunā pie direktora sākumā piedalījās tikai vecāki un 

skolotājs, katrs izteica savus iebildumus. Direktors tos mierīgi uzklausīja un izteica savu 

viedokli par situāciju, pamatojoties uz iepriekš veikto konflikta analīzi. Sarunu gaitā 

atklājas, ka skolēns mēģina manipulēt gan ar vecākiem, gan skolotāju, sniedzot 

katram sagrozītu informāciju. Vienojāmies, ka skolotājs un vecāki apmainīsies ar 

aktuālo informāciju savā starpā ar īsziņu, telefona zvana vai e-klases starpniecību. 
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Skolēns tika uzaicināts uz sarunu un informēts par šo vienošanos. Līdz ar to konflikts 

tika atrisināts un panākta veiksmīga savstarpējā sadarbība.” 

Neapmierinātību ar pedagoga darba metodēm pauž arī paši bērni, kas var radīt 

konfliktus. „Skolēns internetā uzrakstīja sūdzību par skolas pedagoga mācību 

metodēm, nosaucot konkrēti vārdā. Es kā audzinātāja daudzās sarunās ar šo skolotāju 

individuāli un atsevišķi ar audzēkņiem, ar aizdomās turamo skolēnu un viņa vecākiem, 

risinājām situāciju. Konflikts nepārauga neatrisināmā problēmā attiecībās starp klasi 

un konkrēto skolotāju, neviens netika nepatiesi apvainots vai publiski turēts aizdomās. 

Mācījām skolēnus, kā jārisina problēmjautājumi, runājām par mācību metodēm, kuras 

drīkst un pat vajag izmantot skolotājiem. Vadība bija apsūdzētās skolotājas pusē. 

Neradās dziļš konflikts arī starp mums, kolēģiem (sūdzētājs bija no manas audzināmās 

klases).” 

 

Respondenti norāda, ka pedagogi mēdz pieļaut kļūdu, uzskatot vecākus par 

pretiniekiem, nevis sadarbības partneriem. Tas nereti notiek jau pirmsskolas izglītības 

iestādē. Kāds pedagogs izsakās: „Esmu savā darbā prasījusi padomu vecākiem par 

situācijām, kurās viņu bērns ne tā reaģē; ļoti labi ir izdevies tās atrisināt. Nevajag 

baidīties no vecākiem.” Reizēm vecāki uz pedagogu rīcību reaģē tā, ka dažādas 

situācijas aizmuguriski komentē un publisko, raksturojot pedagogu kā tādu, kurš 

nespēj pildīt savus darba pienākumus. Pedagoga atbildes reakcijas piemērs: „[..] 

sazvanīju izglītojamā mammu un noskaidroju situāciju, kā arī lūdzu citkārt uzreiz 

vērsties pie manis, ja ir kādas situācijas, kas neapmierina. Konflikti pārsvarā rodas, jo 

katrs esam dažādi un arī skatījums uz vienu un to pašu situāciju dažāds. Galvenais ir 

runāt laicīgi.” 

Konflikti veidojas starp pedagogiem un vecākiem, kuri nav apmierināti ar 

pedagogu darba metodēm un prasmēm. ”[Vecāks] pamāca, morāli aizskar pedagogu 

bērna klātbūtnē un /vai mājās ar bērnu pārrunā skolotāja nepareizo rīcību/mācīšanas 

metodes. Regulāri sūta īsziņas pedagogam, izsakot nepatīkamas piezīmes. Bērns 

ignorē skolas prasības, izrāda necieņu.” Viens no respondentiem norādīja, ka „vecāki 

burtiski vajā pedagogus”. Cits sniedz piemēru: „Skolnieka tuvinieks vai tuviniece e-

klasē regulāri rakstīja dīvainas šā bērna aizstāvības vēstules - gadījumos, ja bija 

disciplīnas pārkāpumi vai mājas darbu nepildīšana. Skolas mācību daļa veica 
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skaidrojošas pārrunas ar zēna māti, un vismaz uz laiku šis "vēstuļu uzbrukums" ir 

pārtrūcis.”  

„Vienā no grupām vecāku daļa izteica pretenzijas skolotājai, otrā vecāku daļa 

uzskatīja, ka pretenzijas ir nepamatotas un atbalstīja skolotāju. Administrācija 

uzklausīja abas puses un pēc iestādes padomes sēdes pieņēma lēmumu pārkomplektēt 

grupas. Konfliktējošo vecāku bērni tika pie citas skolotājas, bet pārējie palika pie savas 

skolotājas. Konfliktu vairs nebija.” 

„Viena bērna vecāki pēc sarunām ar bērnu bija neapmierināti ar kolēģes darbu, jo 

viņiem šķita, ka bērns tiek „nospiests”. Viņi griezās pie vadītājas ar šo problēmu. 

Skolotāja pārrunās piedāvāja bērna vecākiem veltīt laiku un piedalīties dažādos režīma 

momentos un pavērot sava bērna sadarbību kolektīvā. Ar dažām stundām vecākiem 

pietika, lai saprastu, ka viņu bērns ir diezgan agresīvs kolektīvā un pret skolotāju, aukli. 

Risinājums: vecāki biežāk sāka piedalīties mācību un audzināšanas procesā pašā 

dārziņā un griezās pie psihologa.” 

Dažkārt problēmsituācijas var radīt objektīvi apstākļi, piemēram, pedagoga 

ilgstoša slimība, kā rezultātā tiek kavēts mācību process, un ar to nav apmierināti 

bērnu vecāki. Taču arī šādai situācijai ir risinājums: „Konflikts bija starp skolotāju un 

vecākiem skolotājas slimības lapu dēļ. Skolotāja atrada risinājumu, strādājot ar 

bērniem virtuālā vidē.” Kāda respondenta piemērs liecina par veiksmīgi atrisinātu 

bērna ar īpašām vajadzībām pieskatīšanu pēc stundām, kamēr māte strādā. Skolas 

administrācija rada iespēju strādāt asistentam skolas telpās, līdz atnāk māte. 

„Ja klases audzinātājs netiek galā ar izglītojamo, arī pēc individuālas sarunas ar 

vecākiem, tad palīgā nāk sociālais pedagogs vai psihologs. Situācija tiek risināta 

atbalsta grupā (sociālais pedagogs, direktores vietniece izglītības jomā, psihologs, 

logopēds un skolas medmāsa). Tiek organizētas pārrunas vispirms ar izglītojamo, tad 

pēc vajadzības tiek piesaistīti vecāki. Saruna pie direktores ir galējais problēmas 

risināšanas punkts, tomēr direktore ir lietas kursā par notiekošo. Izglītojamajam tiek 

piedāvāti dažādi ieteikumi, kā pārvarēt grūtības, tiek dots laiks.” 

 

Domstarpības kolēģu vidū 

Dažkārt nesaskaņas rodas kolēģu vidū. Respondenti norāda uz šādu labo praksi 

domstarpību risināšanai: ja divi pedagogi nespēj par kaut ko vienoties, tad kāds no 
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administrācijas paaicina pie sevis, uzklausa abas puses un uz vietas mēģina šo konfliktu 

izrunāt un atrisināt. Galvenais, lai konflikts neieilgs un nesamilzt. Citā gadījumā pēc 

strīdīgas un neskaidras situācijas kolēģi sapulcējas pie kafijas vai tējas tases un izrunā 

notikušo, kā arī problēmas risinājuma variantus. 

„Starp pedagogiem bija izcēlies konflikts, abas kolēģes savā starpā nemēģinot 

konfliktu atrisināt, aizgāja pie vadītājas, lai vadītāja risina šo situāciju. Vadītāja ieteica 

sākotnēji abām kolēģēm pie tējas krūzes izrunāties, un ja joprojām problēma ir 

aktuāla, vērsties pie viņas. Nākamajā dienā viss bija nokārtots, abas kolēģes bija 

priecīgas, ka situāciju izdevās atrisināt pašu spēkiem.” 

„[..] viena grupas audzinātāja nevarēja sadzīvot ar otru un tā viena, kas jutās 

ļoti nospiesta, gribēja jau iet uz citu iestādi, bet vadītāja mierīgi viņu uzklausīja, 

izrunājās, necentās aizstāvēt ne vienu, ne otru, un tad piedāvāja savā otrā iestādē 

strādāt kopā ar citu kolēģi, un tie cilvēki labi sapratās.” 

Problēmsituācijas var radīt neskaidrības darba organizācijā. Aptaujā minēts 

šāds piemērs: „Divām kolēģēm, kuras māca vienu priekšmetu, vienlaicīgi notiek 

mācību stundas. Vienai no viņām jāstrādā citā kabinetā, kas nav tik ērti. Mācību 

pārzine norādīja telpas. Savstarpējā sarunā, noskaidrojot skolēnu vajadzības, tika 

sastādīts grafiks, kā tiks izmantots kabinets, lai optimāli izmantotu tur pieejamos 

līdzekļus.” 

Dažkārt problēmas rodas starp izglītības iestādes vadību un pedagoģisko 

kolektīvu. Šādās situācijās atbalstu var sniegt arodbiedrības, kuru darbība un iespējas 

aptaujas dalībnieku vidū tiek vērtētas pretrunīgi. Viens no respondentiem izteicās šādi: 

„Arodbiedrības priekšsēdētāja cīnījās par mūsu tiesībām, bet gala rezultātā, vadība 

izmaiņas veica tikai vienai personai.” Ir respondenti, kuri uzskata, ka stājoties 

arodbiedrībā un padarot tās spēcīgākas, ir iespējams ietekmēt procesus skolā un 

aizstāvēt savas tiesības.  
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18. Respondentu ieteikumi pedagoga darba tiesību aizstāvības 
pilnveidošanai valsts, pašvaldību un izglītības iestādes līmenī  

 

 Aptaujā pedagogi tika aicināti izteikt priekšlikumus par to, kas būtu 

pilnveidojams izglītības iestāžu, pašvaldību un valsts līmenī, lai labāk tiktu īstenotas 

viņu tiesības. 6.tabulā apkopoti šie priekšlikumi. Jāņem vērā, ka tos snieguši pedagogi, 

kuri strādā ļoti dažādās izglītības iestādēs dažāda lieluma pašvaldībās ar ļoti atšķirīgām 

budžeta iespējām, kā arī līdzšinējo praksi sadarbībā ar izglītības iestādēm. Tādēļ 

iespējams, ka atsevišķu priekšlikumu ieviešana nav attiecināma uz visām izglītības 

iestādēm un pašvaldībām, jo faktiski jau darbojas.  

6. tabula 

Respondentu priekšlikumi pedagogu tiesību aizstāvības pilnveidošanai 
Rīcības jomas Izglītības iestādes 

līmenis 
Pašvaldības līmenis Valsts līmenis 

 
Informatīvie 
un izglītojošie 
pasākumi 

Izglītības iestādēs 
vairāk runāt par 
pedagoga tiesībām, to 
īstenošanu  
 

Uzlabot informācijas 
apriti  
 

Protokolēt sēdes, kas 
notiek izglītības 
iestādē, protokoliem 
būtu jābūt pieejamiem 
LIZDA pārstāvim 

Pašvaldībām laicīgi 
informēt par 
izmaiņām, kas skar 
izglītības iestādes  
 

Mērķdotāciju sadales 
principi novadā būtu 
publicējami 
pašvaldības mājas 
lapā 
 
Iepazīstināt ar 
normatīvajiem 
dokumentiem un to 
grozījumiem, tos 
izskaidrot 
pedagogiem 
 

Pievērst lielāku 
sabiedrības 
uzmanību pedagogu 
tiesību aizstāvībai 
 

Nodrošināt 
pedagogiem un 
vecākiem kursus par 
konfliktu risināšanu 
 
 

Valsts līmenī celt pedagoga profesijas 
prestižu 
Pilnveidot pedagogu izglītošanu un 
nodrošināt atbilstošas profesionālās 
kompetences pilnveides iespējas  
 

Vairāk publiski izcelt pozitīvos 
notikumus, nevis negācijas 
 

Regulāri organizēt augstas kvalitātes 
kursus izglītības iestāžu direktoriem 
par to, kā ir jāveido komandas darbs, 
kā veidot attiecības kolektīvā utt.  
 

Jāizglīto vecāki par bērna tiesībām un 
pienākumiem un arī par vecāku 
tiesībām un pienākumiem 
 

Plašsaziņas līdzekļos jāveicina 
diskusijas un informācijas sniegšana 
tikai par pārbaudītiem faktiem, lai 
netiktu aizskarta pedagogu cieņa 
 

Publiskajā telpā ar piemēriem runāt 
par gadījumiem, kad ir pārkāptas 
pedagogu tiesības  
Izglītības iestādēs organizēt 
pedagogiem seminārus par to, kā viņi 
var aizstāvēt savas tiesības, kur 
vērsties pārkāpumu gadījumos 
 

Plašsaziņas līdzekļos aktualizēt un 
informēt sabiedrību par pedagogu, 
vecāku un izglītojamo pienākumiem 
un tiesībām   

Rī
cī

ba
s 

jo
m

as

Izglītības iestādes līmenis Pašvaldības līmenis Valsts līmenis

In
fo

rm
atī

vi
e 

un
 iz

gl
īto

jo
šie

 p
as

āk
um

i

Izglītības iestādēs vairāk runāt 
par pedagoga tiesībām, to īste-
nošanu 

Uzlabot informācijas apriti 

Protokolēt sēdes, kas notiek 
izglītības iestādē, protokoliem 
būtu jābūt pieejamiem LIZDA 
pārstāvim

Pašvaldībām laicīgi informēt par 
izmaiņām, kas skar izglītības ies-
tādes 

Mērķdotāciju sadales principi 
novadā būtu publicējami paš-
valdības mājas lapā
 
Iepazīstināt ar normatīvajiem 
dokumentiem un to grozīju-
miem, tos izskaidrot pedago-
giem

Pievērst lielāku sabiedrības uz-
manību pedagogu tiesību aiz-
stāvībai

Nodrošināt pedagogiem un ve-
cākiem kursus par konfliktu ri-
sināšanu

Valsts līmenī celt pedagoga profesijas 
prestižu

Pilnveidot pedagogu izglītošanu un 
nodrošināt atbilstošas profesionālās 
kompetences pilnveides iespējas 

Vairāk publiski izcelt pozitīvos notiku-
mus, nevis negācijas

Regulāri organizēt augstas kvalitātes 
kursus izglītības iestāžu direktoriem 
par to, kā ir jāveido komandas darbs, 
kā veidot attiecības kolektīvā utt. 

Jāizglīto vecāki par bērna tiesībām un 
pienākumiem un arī par vecāku tiesī-
bām un pienākumiem

Plašsaziņas līdzekļos jāveicina diskusi-
jas un informācijas sniegšana tikai par 
pārbaudītiem faktiem, lai netiktu aiz-
skarta pedagogu cieņa

Publiskajā telpā ar piemēriem runāt 
par gadījumiem, kad ir pārkāptas pe-
dagogu tiesības 

Izglītības iestādēs organizēt pedago-
giem seminārus par to, kā viņi var aiz-
stāvēt savas tiesības, kur vērsties pār-
kāpumu gadījumos

Plašsaziņas līdzekļos aktualizēt un in-
formēt sabiedrību par pedagogu, ve-
cāku un izglītojamo pienākumiem un 
tiesībām  
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Jāizglīto vecāki par bērna tiesībām un 
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diskusijas un informācijas sniegšana 
tikai par pārbaudītiem faktiem, lai 
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par gadījumiem, kad ir pārkāptas 
pedagogu tiesības  
Izglītības iestādēs organizēt 
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un tiesībām   

Sa
da

rb
īb

as
 v

ei
ci

nā
ša

na

Rast vairāk laika konstruktīvām 
sarunām, nepieciešamības ga-
dījumos piesaistot ārējos ek-
spertus (pašvaldības pārstāvjus, 
izglītības jomas speciālistus u.c.)

Izskatīt katru konfliktsituāciju 
no visām pusēm, vajadzības 
gadījuma veidojot neatkarīgu 
speciālistu komisiju (pedagogi, 
psihologi)

Lēmumu pieņemšanā vadībai 
vairāk iesaistīt pedagoģisko ko-
lektīvu 
 
Izglītības iestāžu vadītājiem jā-
būt saprotošākiem, un ar pras-
mēm konfliktus risināt mierīgi 
un konstruktīvi

Izskatīt katru konfliktsituāciju no 
visām pusēm, vajadzības gadīju-
ma veidojot neatkarīgu speciālis-
tu komisiju (pedagogi, psihologi)  

Kontrolējošajām iestādēm jābūt atvēr-
tākām, - ne tikai sodīt, bet vairāk palī-
dzēt un konsultēt

N
or

m
atī

va
is 

re
gu

lē
ju

m
s

Skaidri definēt pedagogu pienā-
kumus un tos ievērot, nepārslo-
gojot pedagogus un respektējot 
viņu tiesības uz brīvo laiku, pri-
vāto dzīvi

Vairāk pievērst uzmanību tam, 
kas notiek pašvaldības dibināta-
jās izglītības iestādēs

MK noteikumos paredzēt, ka pedago-
gu tarifikācijas obligāti jāsaskaņo ar 
arodbiedrību un pedagogu slodzes un 
alga būtu kolektīvam atklāti redzama

Visās pašvaldībās jāievieš vienoti no-
teikumi, kuri jāpilda obligāti, un kuru 
īstenošana nebūtu atkarīga no pašval-
dības deputātu balsojuma vai budžeta 
ierobežojumiem

Normatīvajam regulējumam attiecībā 
pret tiesību pārkāpējiem jābūt bargā-
kam, paredzot konkrētus sodus; ja tas 
iztrūkst, tad izglītības iestādes līmenī ir 
grūti ko pilnveidot 

Ti
es

īb
u 

ai
zs

ar
dz

īb
a

Izglītības iestādes vadībai ievē-
rot normatīvo dokumentu pra-
sības

Izglītības iestādes vadībai un 
pedagogiem stingri sekot, lai 
iekšējās kārtības noteikumi tiktu 
ievēroti

Izglītības iestādē nepieciešams 
jurists (vai darbiniekiem jābūt 
iespējai konsultēties ar juristu), 
kas reāli palīdz pedagogam, nevis 
tikai nostājas darba devēja pusē 

Pedagogiem vairāk jāapvienojas 
arodbiedrībā, jo stipras arod-
biedrības var panākt skolotāju 
tiesību ievērošanu izglītības ies-
tādē
 
Sadarboties ar arodbiedrību un 
būt drosmīgiem sarunās ar ies-
tādes vadību

Novērst situācijas, kad pati paš-
valdība diskriminē profesionālās 
izglītības iestādes
 
Radīt apstākļus, lai pedagogi ne-
justos apdraudēti – nodrošināt 
sociālās garantijas, savlaicīgi in-
formēt par plānotajām skolu re-
formām, izmaiņām atalgojumā 
un darba slodzē 

Pašvaldības ietvaros jābūt vie-
notai attieksmei pret visu skolu 
pedagogiem (īpaši lielajās pilsē-
tās, kur skolu ir daudz)

 Nodrošināt pedagogiem iespē-
ju saņemt tāda jurista konsultā-
ciju, kurš pārzina arī pedagoga 
darba specifiku

Slēgt koplīgumus ar arodbiedrī-
bu (konkrēti ar LIZDA)

Ir jāveido pedagogu aizstāvībai kāds 
instruments un jāsoda vecāki un sko-
lēni par nepatiesu pedagogu apvaino-
šanu 
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Izglītības iestādēs jābūt skaidri 
saprotamai sistēmai, kā pozitīvi 
izcelt un materiāli atbalstīt la-
bākos pedagogus, bet ar tiem, 
kuru darbs nav apmierinošs, 
- pārtraukt darba attiecības 

Ieraudzīt un izcelt ne tikai direk-
tora labo darbu, bet arī katra 
pedagoga darbu, jo bieži tiek 
novērtēts tikai direktors

Materiāli atbalstīt tos pedago-
gus, kuri strādā izcili

 Pildīt pedagogiem dotos solīju-
mus gan par veselības apdroši-
nāšanas polisēm, gan par atal-
gojuma palielinājumu

Rast iespējas palielināt pedago-
gu darba algu
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Ci
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19. Pārdomām un rīcībai 

19.1. Secinājumi pārdomām 
1. Salīdzinot ar 2016. gadu, joprojām Latvijas pedagogi uzskata, ka pedagoga 

profesijai Latvijā nav augsts prestižs un sievietes ir bijušas kritiskākas šajos 

vērtējumos salīdzinājumā ar vīriešiem. 

2. Pedagoga profesijas prestižs ietekmē sabiedrības attieksmi pret pedagogu 

tiesībām. Starp reģioniem būtiskas atšķirības nav vērojamas, vien nedaudz 

mazāk Kurzemes un Latgales pedagogu piekrīt šim apgalvojumam. Sievietes 

pārliecinošāk piekrīt apgalvojumam, pretēji vīriešiem, bet laukos un pilsētā 

atšķirības nav vērojamas. Maznozīmīgas, tomēr vērojamas atšķirības pedagogu 

viedokļos strukturējot tos pēc amatiem. Salīdzinot ar 2016. gadu, joprojām 

Latvijas pedagogi uzskata, ka pedagoga profesijai Latvijā nav augsts prestižs; 

sievietes ir bijušas kritiskākas šajos vērtējumos salīdzinājumā ar vīriešiem. 

3. Pedagoga profesijas prestižs ietekmē sabiedrības attieksmi pret pedagogu 

tiesībām. Starp reģioniem būtiskas atšķirības nav vērojamas, vien nedaudz 

mazāk Kurzemes un Latgales pedagogi piekrīt šim apgalvojumam. Sievietes 

pārliecinošāk piekrīt apgalvojumam, pretēji vīriešiem, lauku un pilsētu 

teritoriju salīdzinājumā atšķirības nav vērojamas. Maznozīmīgas, tomēr 

vērojamas atšķirības, pedagogu viedokļus strukturējot pēc amatiem. 

Apgalvojumam par pedagoga profesijas prestiža ietekmi uz sabiedrības 

attieksmi pret pedagogu tiesībām biežāk piekrīt direktori, administrācija, 

pamatizglītības un sākumskolas pedagogi.  

4. Pedagogi uzskata, ka izglītības iestādē, kurā viņi strādā, tiek ievērotas 

pedagoga tiesības attiecībās 1) ar darba devēju; 2) ar izglītojamo; 3) ar  

izglītojamo vecākiem. 

5. Pārliecinoši gandrīz visi pedagogi apgalvo, ka izglītības iestādē, kurā viņi strādā, 

tiek ievērotas izglītojamo un viņu vecāku tiesības. 

6. Izglītības iestādē, kurā pedagogi strādā, tiek nodrošinātas sociālās garantijas 

pedagogiem, ko nosaka pašvaldība (vai izglītības iestādes dibinātājs). 

7. Pedagogi pozitīvi vērtē savlaicīgu informētību par izmaiņām izglītības iestādes 

iekšējos un ārējos normatīvajos aktos. 

Rī
cī

ba
s 

jo
m

as
Izglītības iestādes līmenis Pašvaldības līmenis Valsts līmenis
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8. Pedagogiem pastāv iespēja rosināt izmaiņas izglītības iestādes Iekšējās kārtības 

noteikumos. 

9. Zināšanas par tiesībām attiecībā pret izglītojamo vecākiem un arī izglītojamo 

pedagogi vērtē kā teicamas. Zināšanas par tiesībām attiecībā pret darba devēju 

visbiežāk novērtētas kā ļoti labas. 

10. Zināšanas par tiesībām izglītības iestādē, kuras reglamentētas Izglītības likumā 

un Darba likumā, visbiežāk novērtētas kā teicamas un ļoti labas. 

11. Zināšanas par pedagoga tiesībām, kuras reglamentētas izglītības iestādes 

Darba kārtības un Iekšējās kārtības noteikumos, visbiežāk novērtēta, kā 

teicamas. 

12. Zināšanu līmenis pedagogu vērtējumā par pedagoga tiesībām uz sociālajām 

garantijām visbiežāk novērtētas, kā teicamas. 

13. Zināšanām par tiesībām civiltiesiskā kārtībā piedzīt zaudējumus par morālā 

kaitējuma nodarīšanu savai personībai ir viszemākie vērtējumi pedagogu 

skatījumā (apmierinoši) salīdzinājumā ar zināšanām par citiem tiesību veidiem. 

14. Pedagogi izjūt savu tiesību ierobežošanu no izglītojamo vecākiem, saskata 

ierobežojumus attiecībā uz pedagogu profesionālo brīvību (autonomiju), 

uzskata, ka pedagogu darbs joprojām tiek pārāk daudz kontrolēts un 

uzraudzīts.  

15. Salīdzinot LIZDA 2016. gada pētījumu ar 2017. gada pētījumu, joprojām 

neapstiprinās apgalvojums, ka izglītības iestādes vadītājs uz pedagogiem izdara 

pārāk lielu spiedienu darba tiesību kontekstā.  

16. Pedagogi baidās norādīt uz savu tiesību ierobežojumiem, jo ir pārliecināti, ka 

netiks atbalstīti. Pedagogi mēdz izvairīties pieņemt lēmumus (vai izdarīt 

izvēles), jo baidās pārkāpt tiesību normas.  

17. Pedagogi bieži jūtas nedroši savu tiesību aizstāvībā, bet, lai šai problēmai rastu 

risinājumu, pedagogiem vairāk jāspēj paaugstināt savu pašapziņu, lai iestātos 

par savām tiesībām. 

18. Aptuveni viena trešā daļa pedagogu apgalvo, ka darba slodzes sadales kārtība 

nav zināma, un daļa pedagogu piekrīt uzskatam, ka izglītības iestādes vadītājs 

vienpersoniski, pēc saviem ieskatiem nosaka pedagogu darba slodzes apjomu.  
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19. Pedagogu atbildes sadalījumā pa reģioniem, lai noskaidrotu, kurā no reģioniem 

pedagogi nav pietiekami informēti par darba slodzes sadales kārtību, ir šādas: 

- Jā, kārtība ir reglamentēta izglītības iestādes iekšējos normatīvajos 

dokumentos, -visbiežāk apgalvo trešā daļa Zemgales un Latgales pedagogu; 

- Jā, kārtība ir reglamentēta pašvaldības izstrādātajos normatīvajos 

dokumentos,-visbiežāk apgalvo piektā daļa Kurzemes un Rīgas pedagogu; 

- Kārtība nav dokumentāli apstiprināta, bet tiek apspriesta ar pedagogu,- tā 

uzskata ceturtā daļa Latgales un Pierīgas pedagogu; 

- Vienā trešdaļā gadījumu, salīdzinot ar citiem reģioniem, Kurzemē un Vidzemē 

pedagogi uzskata, ka viņiem nav zināma kārtība, kā tiek sadalīta darba slodze 

pedagogiem izglītības iestādē. 

20. Gandrīz visi pedagogi ir vienisprātis, ka izglītības iestādē, kurā viņi strādā, 

izglītojamie un viņu vecāki tiek savlaicīgi iepazīstināti ar Iekšējās kārtības 

noteikumiem. 

21. Vairākums pedagogu apliecina, ka izglītības iestādē, kurā viņi strādā,  Iekšējās 

kārtības noteikumi katru mācību gadu tiek aktualizēti.  

22. Vairākums pedagogu arī pilnībā piekrīt vai drīzāk piekrīt, ka Izglītības iestādē, 

kurā viņi strādā, Iekšējās kārtības noteikumu saturs tiek pietiekami izdiskutēts 

ar izglītības iestādes padomi. 

23. Normatīvie akti paredz, ka Izglītības iestādē Iekšējās kārtības noteikumi ir 

lakoniski un viegli saprotami izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem. 

24. Ekspertu fokusa grupas diskusijā izkristalizējās pieņēmums, ka darba tiesību 

aizstāvības kontekstā ir svarīgi, lai Izglītības iestādēs tiek īstenotas vienotas 

prasības un noteikumi arī tiktu konsekventi ievēroti.  

25. Pētījuma rezultāti pierāda, ka Iekšējās kārtības noteikumi ir lakoniski un viegli 

saprotami izglītojamajiem, kā arī tie konsekventi tiek ievēroti izglītības 

iestādēs. 

26. Pedagogi pilnībā vai drīzāk piekrīt, ka zināšanas un prasmes konfliktu risināšanā 

ir vieni no nozīmīgākajiem pozitīvi ietekmējošajiem faktoriem konfliktu 

mazināšanā pedagogu darbā izglītības iestādēs. 

27. Pedagogi piekrīt, ka ar izglītības iestādes vadības pozitīvu attieksmi pret 

konfliktu risināšanu var tos novērst jau preventīvi. 
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28. Pedagogi pilnībā vai drīzāk piekrīt, ka izglītības iestādē, kurā viņi strādā, 

pedagogi ir informēti par rīcības shēmu konflikta risināšanas situācijās.  

29. Pedagogi apgalvo, ka izglītības iestādē, kurā viņi strādā, vienmēr tiek ievērota 

subordinācija (pēctecība) konflikta risināšanas situācijās, kas ir būtisks 

priekšnosacījums to korektai risināšanai maksimāli īsākā laika periodā. 

30. Izglītības iestādē preventīvi notiek konstruktīva sadarbība ar pedagogiem un 

vecākiem, lai novērstu konflikta situācijas. 

31. Izglītības iestādē konflikti tiek risināti pēc būtības, detalizēti iedziļinoties 

konfliktu cēlonī. Mazāk nekā puse aptaujāto tomēr apliecina, ka konfliktā 

iesaistītās puses ir pretimnākošas un pedagogs jūt atbalstu konflikta 

risināšanas situācijās. Var secināt, ka pedagogi biežāk vēlas sadarboties ar 

konfliktā iesaistītajām pusēm, lai konstruktīvi tos risinātu, tomēr retāk izdodas 

izjust atbalstošu attieksmi no konfliktā iesaistītajām pusēm konflikta 

risināšanas situācijās. 

32. Pedagogi kā vienu no konflikta situāciju risināšanu negatīvi ietekmējošajiem 

faktoriem apstiprina plašsaziņas līdzekļu pārāk lielo interesi par konfliktiem 

izglītības iestādēs un tāpēc par to nevēlas runāt publiskajā telpā. Pavisam 

noteikti var apgalvot, - absolūtais vairākums pedagogu apliecina, ka baidās 

negatīvi ietekmēt skolas reputāciju un netikt saprasti  un atbalstīti.   

33. Zemgalē un Pierīgā pedagogi uzskata, ka plašsaziņas līdzekļi pievērš pārāk lielu 

uzmanību konflikta situācijām starp pedagogu un izglītojamo vai viņa 

vecākiem, paužot savu attieksmi bez dziļākas konflikta situācijas izpētes. 

34. Izglītojamo visatļautība, līdzīgi kā 2016. gada aptaujā, bieži noved pie konflikta 

situācijām attiecībās ar pedagogiem. Reģionos nav būtisku atšķirību, tomēr 

dažos šī tendence iezīmējas spilgtāk: Pierīgā, Vidzemē un Kurzemē. Salīdzinot 

pēc profesijām, jāsecina, ka apgalvojumam biežāk piekrīt profesionālās ievirzes 

pedagogi, sākumskolas pedagogi un speciālās izglītības pedagogi. 

35. Stress un pedagogu profesionālā izdegšana ir būtisks konfliktu rašanās riska 

faktors. Reģionālajā griezumā aktīvāk savu pozīciju ir aizstāvējuši Pierīgas 

pedagogi, bet, salīdzinot pa profesijām, izglītības iestādes direktori, speciālās 

izglītības pedagogi biežāk piekrīt apgalvojumam. 
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36. Arodbiedrības lomu darba tiesību aizstāvībā apstiprina tas, ka divas trešdaļas 

pedagogu (visbiežāk no Pierīgas, Latgales, Vidzemes, Zemgales) atzīst, - viņam 

vai kolēģiem ir bijusi pieredze, ka arodbiedrība ir palīdzējusi nodrošināt darba 

tiesību aizstāvību. 

37. Pedagogi savas zināšanas par tiesībām pētījuma kvantitatīvajā daļā vērtē kā 

teicamas, tomēr, analizējot pētījuma kvalitatīvo informāciju, atklājas, ka 

pedagogiem būtu nepieciešams radīt iespēju savas zināšanas papildināt. 

 

19.2. Priekšlikumi rīcībai 
 

Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrība 

Jāizstrādā precīzs pedagogu tiesību īstenošanas ceļvedis, kurā būtu definētas arī 

tiesību “robežas”. 

Jāveic turpmāka padziļināta konfliktu risināšanas izpēte tādos aspektos kā izglītojamo 

visatļautība, kā arī stress un pedagogu profesionālā izdegšana, lai identificētu 

problēmas un to risinājumus. 

Respondentu priekšlikumi ir jāizdiskutē LIZDA konferencē “Mācīšanas brīvība 

iedvesmo pedagogus” un jānopublicē izdevumā “LIZDA Vēstnesis”. 

 

Izglītības iestādes 

Veicināt izglītības iestāžu vadītāju un administrācijas iesaisti pedagogu tiesību 

aizstāvībā izglītības iestādēs, stiprināt komandas darbu pedagogu kolektīvos. 

Rosināt Izglītības iestādes sadarbībā ar vecāku organizācijām un citām sabiedriskajām 

organizācijām vērst sabiedrības uzmanību uz skolotāja prestiža un tiesību aizstāvības 

paaugstināšanu sabiedrības apziņas līmenī.  

Izglītības iestāžu padomēm aktualizēt jautājumus, kuri saistīti ar pedagogu tiesību 

aspektiem. 
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Pašvaldības 

Panākt, lai tiktu noorganizētas izglītības iestāžu vadītāju, to darbinieku pārstāvju un 

pedagogu mācības, ietverot pedagogu darba tiesību nozīmīgākos aspektus un 

aktualitātes. 

Valsts 

Panākt, lai Labklājības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 

identificētu neatbilstības pedagogu darba tiesību kontekstā un to novēršanas 

risinājumus saistībā ar šādiem Eiropas Sociālās hartas ratificētajiem pantiem: 

- 2. pants, Tiesības uz taisnīgiem darba apstākļiem;  

- 4. panta 2.-5.punkts, Tiesības uz taisnīgu atalgojumu;  

- 5. pants, Tiesības biedroties;  

- 6. pants, Tiesības slēgt kolektīvus līgumus;  

- 21. pants, Tiesības uz informāciju un konsultācijām;  

- 22. pants, Tiesības piedalīties darba apstākļu un darba vides noteikšanā un 
uzlabošanā;  

- 26. pants, Tiesības uz cieņu darbā;  

- 28. pants, Strādājošo pārstāvju tiesības uz aizsardzību darba saistībās un no 
tām atkarīgajās funkcijās;  

- 29. pants, Tiesības saņemt informāciju un konsultācijas par kolektīvu štatu 
samazināšanu. 

Atbildīgajām institūcijām sniegt ziņojumus par pedagogu darba tiesību aspektu 

neatbilstību Eiropas Sociālajai hartai Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 

apakšpadomēm.  
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