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Šajā numurā lasi
• LIZDA ir spēks! Būtis
ki, lai šis spēks kļūtu 
vēl varenāks!          

4.–5. lpp.

• Kļūsti par savas arod
organizācijas līderi!

6.–7. lpp.

• Valsts prezidenta pa
domniece: «Prioritāte 
ir pedagogu profesi
jas prestiža celšana»

8.–10. lpp.

• Sekojam līdzi jaunā 
satura ieviešanai 
pirmsskolās   

11. lpp.

• LIZDA līdzdalība 
izglītības attīstības 
plānošanā Latvijā                

12. lpp.

• Vai, beidzoties 
darba attiecībām, 
vienmēr pienākas 
atlaišanas pabalsts?                                 

13. lpp.

• LIZDA veiktās aptau
jas «Par cienīgu darbu 
augstākās izglītības 
iestāžu mācībspē
kiem Latvijā» rezultāti

14.–15. lpp.

Valsts prezidenta Egila Levita apsveikums 
Latvijas pedagogiem Pasaules Skolotāju dienā

Cienījamie pedagogi bērnudārzos, skolās un augstskolās!
Izglītība nav sagatavošanās dzīvei, tā ir pati dzīve.
Izglītība ir pamats zinātnei, zinātne savukārt rada inovāci

ju, bet inovācija stimulē ekonomiku. Šīs vienotās un likumsa
karīgās sistēmas pamatā esat Jūs ar savu degsmi, pacietību un 
vēlmi nodot zināšanas jaunajiem prātiem.

Es pateicos Jums par šo atbildīgo darbu un novēlu dzīves
prieku, izturību un atvērtību. Jūsu darbs palīdz nostiprināt 
Latviju kā modernu, demokrātisku, tiesisku un ilgtspējīgu 
valsti Ziemeļeiropā!

Sirsnīgi sveicu Jūs Pasaules Skolotāju dienā!
Patiesā cieņā Egils Levits

LIZDA UN PASAULES IZGLĪTĪBAS DARBINIEKU ARODBIEDRĪBA 
SVEIC JŪS PASAULES SKOLOTĀJU DIENĀ! VĒLAM VEIKSMI, IZTURĪBU 

UN AIZRAUTĪBU IKDIENĀ, KĀ ARĪ GANDARĪJUMU PAR PAVEIKTO!

Jaunie pedagogi – mūsu profesijas nākotne!

Šogad Pasaules Skolotāju dienā (World Teachers’ Day), kuru visā pasaulē atzīmē 5. oktobrī, 
Pasaules izglītības darbinieku arodbiedrība (Education International – EI) aicina uzsvērt nepiecie
šamību pēc jauno skolotāju ienākšanas izglītības sistēmā. EI atzīst, ka jauno skolotāju trūkums ir 
globāla problēma, un aicina visas dalībvalstis jau tagad uzsvērt nepieciešamību motivēt jauniešus 
izvēlēties skolotāja profesiju, lai piesaistītu jaunus cilvēkus vienai no visnozīmīgākajām profesijām 
pasaulē. Izglītoti cilvēki ir ikvienas sabiedrības pamats. LIZDA šīs akcijas ietvarā vēlas pievērst 
jaunu cilvēku uzmanību skolotāja profesijai, lai sekmētu talantīgu un motivētu jaunu skolotāju 
ienākšanu skolās un risinātu profesijas atjaunošanās jautājumus. 

Šīs tēmas ietvaros LIZDA šogad īsteno dažādas aktivitātes
• 01.09.–31.10. – konkurss «Es būšu SKOLOTĀJS!»
• 01.09.–01.11. – akcija «Tas spēks, kas niecīgs pilienā, top liels un varens kopumā!» 
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Cienījamie skolotāji,
aiz muguras Zinību dienas at

kalredzēšanās prieks – skatiens un 
domas, uz priekšu vērstas. Par to, 
kas sasniegts, par to, kas gaidāms, 
un par to, ko iemācīsimies viens 
no otra. Šodiena ir brīdis, kad mā
cāmies viens no otra, bet skolotājs 
kā allaž ar padomu gatavs palīdzēt 
un nekad neatteikt. Šodien Jūs pa
līdzat celt nākotni un tiekties uz 
mērķi, kuru vēlas sasniegt mācīties 
gribētāji. 

Jūsu ieguldījums ir nenovērtē
jams, lai vai kādā atzīmju skalā to vēlētos ielikt, jo drosme, mērķis 
un vīzija Jums nevienam nav sveši jēdzieni. Ar to Jūs motivējat 
un palīdzat apgūt nezināmo, palīdzat nenobīties no grūtībām un 
jaunā līmenī izcelt esošās un jaunapgūtās zināšanas. Es ticu, ka 
Jūs nenožēlojat savu izvēli kļūt par skolotāju, jo skolotājs ir kas 
vairāk nekā profesija, iemaņas vai zināšanas – tā ir zināma misija, 
ko esat uzņēmušies un darāt pēc labākās sirdsapziņas.

Attīstot skolēnos zināšanas, pašapziņu un spējas, Jūs veidojat 
Latviju par tādu valsti, par kādu sapņojam – Ziemeļvalstu reģio
na inovāciju, radošuma, uzņēmības un kultūras centrs modernā 
un atvērtā pasaulē. Uz attīstību, zināšanām un konkurētspēju 
orientētu labklājīgu sabiedrību mums ir iespēja doties kopā, pa
teicoties Jūsu enerģijai un zināšanu pārnesei no paaudzes paau
dzē. 

 Ar siltām atmiņām es atceros savas skolas gaitas un visus sko
lotājus, kas nekad neatteica padomu, dalījās zināšanās un palī
dzēja izaugt. Jūsu darbs ir bijis, ir  un būs vajadzīgs mums visiem!

Šajā rudenīgajā dienā novēlu Jums nekad nepazaudēt skolotāja 
ideālismu, enerģiju, pieredzi un vēlmi dalīties zināšanās, palīdzot 
mums visiem nobruģēt ceļu pretim sasniegumiem un izcilībai. 
Un brīdī, kad rodas grūtības, nenokārt galvu, bet atminēties to 
gandarījumu, ko sagādā Jūsu skolēni un viņu sasniegumi!

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātu 
vārdā no sirds Jūs sveicu Skolotāju dienā!

Cieņā un pateicībā Arvils Ašeradens, Latvijas Republikas 
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs

Mīļie skolotāji!
Sveicu Jūs Starptautiskajā 

Skolotāju dienā! Skolotāja pro
fesija sākas ar patiesu mīlestī
bu pret savu arodu un saviem 
audzēkņiem. Jūs veidojat mūsu 
nākotni – izglītojat jauno paau
dzi. Tāpēc šajā dienā vēlos pa
teikties Jums par mīlestību, pū
lēm un pašaizliedzīgo darbu, ko 
ik dienu veltāt bērniem – mūsu 
valsts nākotnes veidotājiem!

Kvalitāte, pieejamība, efekti
vitāte – trīs galvenie vadmotīvi 
pārmaiņām, ko valdība manā 
vadībā ir uzsākusi vairākās jomās, tostarp izglītībā. Mūsu 
kopīgais uzdevums ir raudzīties, lai izglītība būtu stiprā
kais Latvijas izaugsmes balsts. Tikai mācoties un pilnvei
dojoties, varēsim sasniegt šo mērķi. 

Veiksmīgas pārmaiņas var notikt tikai tad, ja darbosi
mies plecu pie pleca. Es saprotu Jūsu iebildumus un pa
matotos argumentus, ko valdība un Izglītības un zinātnes 
ministrija pēc iespējas cenšas ņemt vērā. Vienlaikus val
dībai ir jāsalāgo visas sabiedrības vēlmes ar mūsu kopē
jām iespējām. 

Esmu pārliecināts – ja būsim vienoti, ja mīlēsim savu 
darbu un zemi, ja sekosim saviem sapņiem un nebaidīsi
mies no grūtiem lēmumiem, Latvija plauks un zels mūžu 
mūžos!

Patiesā cieņā Ministru prezidents 
Arturs Krišjānis Kariņš

Skolotājs ir no pieaugo
šajiem. Tiem, kas mainās 
līdzi laikam un, pats gal
venais, bērna vajadzībām, 
spējām un talantiem. Tā 
nav izdabāšana, prasību 
pazemināšana vai locīša
nās līdzi laikmeta tenden
cēm par katru cenu. Tā ir 
pieaugšana ar visām no tā 
izrietošām sekām. Un, šķiet, mūsdienu izlaušanās spēle ir spēcīga 
skolotāja ikdienas darba analoģija. Proti, no vienas puses, tas ir 
nemitīgs pārsteigums, atklāsme, neparedzamība, no otras, – ie
gūtās zināšanas un prasmes jāpielieto itin negaidītās situācijās un 
kombinācijās. No trešās, – daudzas lietas atklājas spēles azartā, 
intuitīvi. Un tikai tad, ja ir azarts, spēja pieņemt lēmumu, rīkoties 
ātri un nepadoties, ir atrasta izeja.

Dzīvot nepārtrauktā izlaušanās spēles režīmā ir neiespējami, 
kā katrā darbības jomā jāmeklē līdzsvars. Ticu, ka ikvienam tāds 
ir, kopjot piemājas puķu dobi, makšķerējot, staigājot pa mežu, nū
jojot, esot dabā, mierā, klusumā, baudot mākslu vai aktīvi ceļojot, 
sportojot. Novēlot būt pieaugošam un nezaudēt saskaņu ar sevi,

patiesā cieņā izglītības un zinātnes ministre 
Ilga Šuplinska

Godātie skolotāji!
Sirsnīgi sveicu Jūs Pasaules 

Skolotāju dienā!  
Skolotāja loma mūsu bērnu 

un visas sabiedrības dzīvē šo
brīd kļuvusi lielāka nekā jebkad 
agrāk. Tā izriet no laikmeta, 
kādā dzīvojam, – zināšanas, 
kas mums jāapgūst, kļūst ar
vien plašākas un dziļākas. 
Tomēr mēs apzināmies, ka jā
palielina ne tikai apgūstamo 
zināšanu apjoms, bet arī spēja 
šīs zināšanas aptvert to kopsa
karībās. 

Skolotājiem jāuzaudzina domājoši jaunieši, tādi cilvēki, 
kas ir spējīgi analizēt, vērtēt un radīt jaunas idejas. Tas ir 
uzdevums, ar kuru skolotāja darbs atšķiras no citām pro
fesijām un vienmēr liek atcerēties skaistos vārdus – būt 
skolotājam ir misija, sūtība, dzīves aicinājums.

Līdztekus šim augstajam novērtējumam mēs apzinā
mies arī to, ka rūpes un atbildība par skolotājiem, viņu 
dzīves un darba apstākļiem, kā arī jaunās skolotāju paau
dzes veidošanu gulstas gan uz Saeimu, gan valdību. Bet 
visai sabiedrībai ir jāpalīdz celt skolotāja profesijas presti
žu un uzlabot izpratni par skolotāja īpašo lomu.

Pateicos Jums, visiem Latvijas skolotājiem, par darbu, 
ko veicat diendienā! 

Paldies par sirdsdarbu!
Ināra Mūrniece, 

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja
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2019. gada  1. septembrī – 24 129 
vispārējās izglītības pedagogi, 12 
159 pirmsskolas pedagogi, 2426 
profesionālās izglītības pedagogi, 
7350 interešu izglītības skolotāji un 
4144 profesionālās ievirzes izglītī
bas skolotāji uzsāka ar  atalgojuma 
pieaugumu, sasniedzot  750 eiro 
par likmi. Varbūt kāds teiks: «40 
eiro klāt, smieklīgi!», tomēr tas bija 
smags darbs gada garumā. Brīdī, kad 
zinājām, ka budžetā esam izcīnījuši 
papildu finansējumu, lai nodrošinā
tu 710 eiro par likmi, mēs jau sākām 
strādāt pie nākamā mācību gada, lai 
tiktu nodrošināti 750 eiro par likmi. 
Tās ir neskaitāmas Ministru kabine
ta un apakškomisiju sēdes, tikšanās 
ar dažādiem politiskajiem spēkiem 
un sadarbības partneriem, tele
fonsarunas, pārliecināšana, strīdi, 
nepārtraukti atgādinājumi, ka spēkā 
esošie normatīvie akti un solījumi ir 
jāpilda. Kad mērķa sasniegšanai ne
līdzēja pat asas diskusijas,  organizē
jām masveida kampaņu pie Saeimas, 
un piketā pulcējās aptuveni 2500 
izglītības un zinātnes darbinieku, 
kā arī citi atbalstītāji. Mums izdevās 
politiķiem parādīt LIZDA spēku un 

pedagogu saliedētību. Arodbied
rība nepārtraukti elpo pakausī un 
neļauj aizmirst, cik nozīmīga loma ir 
izglītībai un zinātnei mūsu kopīgai 
nākotnei. Izglītības nozare nevar ilgi 
turēties tikai uz nozarē strādājošo 
entuziasma, ir nepieciešami atbilsto
ši ieguldījumi tās attīstībai. Mēs 
esam tie, kas par to nepārtraukti 
cīnās, neļauj to aizmirst valdībai, un 
arī turpmāk atgādināsim, cik būtiski 
ir ieguldīt izglītībā un zinātnē. Ja 
arodbiedrības nebūtu, tad nebū
tu, kas nemitīgi aktualizē izglītībā 
un zinātnē strādājošo vajadzības 
starptautiskajā, Saeimas, valdības, 
pašvaldību, darbavietas līmenī.

 
LIZDA uzstās uz 

finasējuma pieaugumu 
izglītībai un zinātnei  

 arī turpmāk

Jaunais mācību gads nāk ar 
jauniem izaicinājumiem, un šoreiz 
tā atkal būs cīņa par izglītības un 
zinātnes nozares sakārtošanu, lai ne
būtu tik lielas atšķirības ne pedago
gu atalgojumā, ne darba slodzē. Mēs 
jau tagad paredzam: lai nodrošinātu 

LIZDA IR SPĒKS! BŪTISKI, LAI ŠIS 
SPĒKS KĻŪTU VĒL VARENĀKS!

Pedagogiem ir divi Jaunie gadi, 
jo 1. septembris ir kā vēl viens 
Jaunais gads, kas pedagogiem, 
skolēniem un vecākiem ir svētki. 
1. septembris ir pozitīvu emociju, 
satraukuma un cerību pilna diena. 
Tāpat katrs jauns mācību gads 
sākas ar apņemšanos sasniegt 
lielākus vai mazākus mērķus, 
tādēļ novēlam, lai šī apņemšanās 
katram dod spēku izvirzītos izai-
cinājumus sasniegt visa mācību 
gada garumā!

2018./2019. mācību gads arodbied
rībai nebija viegls, un prognozējam, 
ka nākamais cēliens būs ar vēl lielā
kiem izaicinājumiem. Atgādinām, 
ka LIZDA ir lielākā nozaru arod
biedrība Latvijā – 2019. gada 1. jan
vārī LIZDA reģistrēti 24 218 izglītī
bas un zinātnes nozarē strādājošo, 
kuri aktīvi iestājas par savu darba un 
dzīves apstākļu uzlabošanu, izglītī
bas un zinātnes nozares attīstību. 

 
Mums izdevās 

izcīnīt lielākas algas

 Pateicoties LIZDA biedriem un 
viņu neatlaidībai, drosmei, mēs 
jau otro gadu nodrošinām, ka tiek 
pildītas Izglītības likuma normas 
un 2018. gada 15. janvārī Ministru 
kabineta sēdē apstiprinātais peda
gogu darba samaksas pieauguma 
grafiks laika periodam no 2018. gada 
1. septembra līdz 2022. gada 31. 
decembrim tiek īstenots. Augstākās 
izglītības iestāžu mācībspēku gan 
2018. gada 1. janvārī, gan 2019. gada 
1. janvārī zemākā mēneša darba 
algas likme tika palielināta par 10% 
no 2016. gada darba algas bāzes, 
savukārt 2018. gada 1.  septembrī 
pedagogu zemākā mēneša darba 
algas likme tika palielināta no 680 
eiro uz 710 eiro. Šo mācību gadu 

Inga Vanaga, 
LIZDA priekšsēdētāja

Ilze Priževoite,
LIZDA priekšsēdētājas vietniece
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LIZDA iniciatīva platformā Manabalss.lv
Novērst diskrimināciju pirmsskolas izglītības pedagogu nodarbinātībā

Iniciatīvas mērķis ir panākt, lai pirmsskolas pedagogiem atalgojuma izmaksu nodrošinātu valsts. Šobrīd pirms
skolas pedagogiem darba algu izmaksā pašvaldības, un tas pedagogus bērnudārzos nostāda nevienlīdzīgā 

situācijā, salīdzinot ar pedagogiem skolās, kur algu maksā valsts. Proti, pirmsskolas pedagogu maciņa biezums 
ir atkarīgs no pašvaldības izpratnes un finansiālās rocības.

Būsim solidāri ar pirmsskolas pedagogiem un parakstīsim iniciatīvu! 

Ministru kabineta sēdē apstiprinātā 
grafika turpmāko īstenošanu gan 
augstākās izglītības iestāžu mācīb
spēku zemākās mēneša darba algas 
likmes palielināšanai no 2020. gada 
1. janvāra, gan pedagogu atalgojuma 
palielināšanai no 2020. gada 1. sep
tembra līdz  790 eiro par likmi, mūs 
sagaida ļoti smaga cīņa. 

Tāpat platformā Manabalss.lv 
LIZDA vāc iedzīvotāju parakstus 
iniciatīvai «Novērst diskrimināciju 
pirmsskolas izglītības pedagogu 
nodarbinātībā». Iniciatīvas mērķis 
ir panākt, lai pirmsskolas pedago
giem atalgojuma izmaksu nodroši
nātu valsts. Ļoti būtiski ir uzsvērt 
– šo LIZDA iniciatīvu atbalsta 
Latvijas Pašvaldību savienība, savu 
iespēju robežās informējot pirms
skolas pedagogus, ka finansējuma 
avota maiņa nesamazinās viņu 
ienākumus. Būtiski ir panākt, ka 
tiek izstrādāta un jau no nākamā 
mācību gada sāk darboties jauno 
pedagogu atbalsta programma, lai 
prasītās izdienas pensijas aizstāj 
ar sociālā atbalsta nodrošināšanu, 
lai tiktu pārskatīti slodzes veidoša
nās principi kompetencēs balstītā 
mācību satura ietvarā, kā arī laicīgi 
nodrošināta digitālo mācību resur
su krātuve. 

LIZDA iestāsies, lai budžetā tiktu 
paredzēts arī bāzes finansējuma 
paaugstinājums augstākajai izglītībai 
un zinātnei (Zinātniskās darbības 
likuma 33. panta otrā daļa, Augst
skolu likuma 78. panta septītā daļa). 
Ticam, ka mēs to varam panākt, bet 
– tikai kopā. Jo vairāk mēs būsim, jo 
lielāks būs mūsu mandāts, jo lielāki 
un ātrāki mūsu panākumi!

 Mūsu mājaslapai 
www.lizda.lv 

mainīts vizuālais tēls 

 Domājot par savu biedru informētī
bu, LIZDA ir izveidojusi jauna dizaina 
mājaslapu, kas ērti aplūkojama arī 
viedtālruņos un planšetēs. Mājaslapā 
ir iekļauti interaktīvie elementi: svarīgu 
notikumu kalendārs, apmeklētāju ap
taujas, iespēja uzdot jautājumus LIZDA 
ekspertiem tiešsaistē, LIZDA pakal
pojuma «Atlaižu grozs» iespēja atlasīt 
piedāvājumus pēc atrašanās vietas un 
pakalpojuma veida, iespēja iepazīties 
ar karstajiem piedāvājumiem un citas 
iespējas. LIZDA jaunā mājaslapa un 
LIZDA sociālo tīklu konts facebook.
com/arodbiedribalizda šobrīd ir viens 
no redzamākajiem jauninājumiem, lai 
veicinātu LIZDA biedru un sabiedrības 
informētību par arodbiedrību un tās 
veikumu, biedru interešu aizstāvību un 
iespējām, aktualitātēm izglītības un zi
nātnes jomā, noderīgiem resursiem un 
pakalpojumiem. Aicinām aktīvāk sekot 
informācijai mājaslapā un sociālajos 
kontos, lai jūs kā biedri pirmie būtu 
informēti par aktuālo un panākto!

 
Valsts prezidents uzsver 

LIZDA lomu izglītības un 
zinātnes nozares attīstībā 

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits 
aicina darba ņēmējus stāties arodbied
rībās un vēstulē LIZDA raksta: «Arod
biedrības ir nozīmīgi partneri sociālā 
līdzsvara un taisnīguma veicināšanā, kā 
arī valsts attīstībai nozīmīgu lēmumu 
pieņemšanā. Izglītība un zinātne būtis
ki ietekmē Latvijas iedzīvotāju iespējas 
īstenot savu potenciālu, kā arī spēju 

konkurēt starptautiski un radīt augstu 
pievienoto vērtību. Latvijas Izglītības 
un zinātnes darbinieku arodbiedrības 
rīcībā ir zināšanas gan par nozares ak
tualitātēm, gan darba ņēmēju vajadzī
bām, kas ļauj izstrādāt konstruktīvus 
priekšlikumus un risinājumus strā
dājošo sociālās drošības stiprināšanai 
un nozares attīstībai kopumā. Novēlu 
Jums panākumus un sekmes profesio
nālo mērķu īstenošanā un aicinu kopīgi 
strādāt, lai veidotu tiesisku, solidāru, 
modernu un ilgtspējīgu Latviju!»

LIZDA aicina savus biedrus kļūt vēl 
aktīvākiem, lai mēs kopā veicinātu savu 
kolēģu un pārējās sabiedrības izpratni 
par arodbiedrības lomu demokrātiskā 
valstī, lai stiprinātu sadarbību un uzla
botu situāciju mūsu biedriem, pārstāvot 
intereses, sākot no darbavietas līdz 
nacionālajam un pat starptautiskajam 
līmenim. 

Lai izdotos iecerētais, mēs darām un 
darīsim savu darbu tikpat neatlaidīgi 
un drosmīgi, bet mums visiem svarīgi 
kļūt vēl varenākiem! Tāpēc no 2019. 
gada septembra līdz oktobrim norit 
LIZDA akcija «Tas spēks, kas niecīgs 
pilienā, top liels un varens kopumā!». 
Arodbiedrība aicina izglītības un zi
nātnes nozarē strādājošos pievienoties 
LIZDA, kļūstot par sabiedriski aktī
viem izglītības iestādes vai zinātniskās 
institūcijas pirmorganizācijas biedriem, 
lai mēs visi vienoti iestātos par savām 
darba un profesionālajām tiesībām, kā 
arī cienīgu darba apstākļu nodrošināša
nu. Kopā mēs esam spēks, un ir būtiski, 
lai šis spēks kļūtu lielāks!

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga, 
LIZDA priekšsēdētājas vietniece 

Ilze Priževoite
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KĻŪSTI PAR SAVAS 
ARODORGANIZĀCIJAS LĪDERI!

BIEDRU IESPĒJAS

KAS IR 
ARODORGANIZĀCIJAS 
LĪDERIS?

Arodorganizācijas vadītājs ir 
vēlēta amatpersona arodbiedrības 
pirmorganizācijā izglītības un zi
nātnes iestādē. Arodorganizācijas 
priekšsēdētājs vada arodkomiteju 
un organizē arodorganizācijas 
darbu. 

Tagad ir tava iespēja kolēģu vidū 
kļūt par līderi un sociālajā dialogā 
ar darba devēju aizstāvēt LIZDA 
biedru darba, ekonomiskās, soci
ālās un profesionālās tiesības un 
intereses!

LIZDA Statūtos norādīti pirm
organizācijas priekšsēdētāja uzde
vumi, kas ietver visus ar pedagoga 
dzīvi saistītos aspektus – darba 
un sociālo apstākļu uzlabošanas 
iespējas, darba un ģimenes savie
nošanas iespējas.

Lai arodbiedrības biedri būtu 
informēti par LIZDA aktualitā
tēm, pirmorganizācijas priekš
sēdētājs nosūta informāciju 
biedriem elektroniski vai izvieto 
iestādes arodbiedrības informa
tīvajā stendā. Informētība sniedz 
stabilitātes izjūtu – ir skaidri 
zināms, ko arodbiedrība pavei
kusi, kādi aktuālie jautājumi tiek 
risināti utt. Pirmorganizācijas 
priekšsēdētājs izglītības iestādes 
kopsapulcēs regulāri informē par 
arodbiedrības aktivitātēm, kā arī 
aicina iesaistīties aktuālo jautāju
mu risināšanā. Pirmorganizācijas 
priekšsēdētājs apzina problēmas, 
biedru vēlmes, vajadzības, lai strā
dātu tieši ar tiem jautājumiem, 
kas ir svarīgi šobrīd. 

Izglītības iestādes vadītājam 
ar arodbiedrības līderi ir iespēja 
noslēgt darba koplīgumu, kas ir 

darba devēja un darbinieku raks
tiska vienošanās un paredz darbi
niekiem labvēlīgākus noteikumus, 
nekā noteikts Darba likumā un 
citos darba tiesisko attiecību regu
lējošos normatīvajos aktos. Darba 
koplīguma būtība ir sabalansēt 
darbinieku vajadzības un vēlmes 
ar darba devēja iespējām. 

Pirmorganizācijas priekšsēdētājs 
ir padomdevējs gadījumos, kad 
risināmi kādi problēmjautājumi 
vai ir neskaidrības, kas skar darba 
tiesības. Ja izglītības iestādes 
pirm organizācijas priekšsēdētājs 
nevar uzreiz sniegt atbildi, ir ie
spēja konsultēties ar dalīborgani
zācijas priekšsēdētāju vai LIZDA 
biroja ekspertiem. 

Pirmorganizācijas priekšsēdē
tājs ir garantija – arodbiedrības 
biedrs ir daudz vairāk aizsargāts 
no darba devēja patvaļas un ne
pamatotas atlaišanas. Piemēram, 
pirms darba līguma uzteikšanas 
likumā noteiktajos gadījumos dar
ba devējam ir pienākums rakstiski 
noskaidrot, vai darbinieks ir arod
biedrības biedrs, un uzteikumam 
saņemt arodbiedrības piekrišanu.

ARODKOMITEJAI 
UN TĀS LĪDERIM 
IR TIESĪBAS:

• ierosināt un koordinēt darba 
koplīguma noslēgšanu ar darba 
devēju, sekot tā izpildei;

• pieprasīt un saņemt no darba 
devēja informāciju par iestādes 
pašreizējo ekonomisko un sociālo 
stāvokli un iespējamām tā izmai
ņām;

• laikus saņemt informāciju 
un konsultēties ar darba devēju, 
pirms tas pieņem tādus lēmumus, 
kuri var būtiski ietekmēt darba 

samaksu, darba apstākļus un no
darbinātību;

• piedalīties darba samaksas 
noteikumu, darba vides, darba 
apstākļu un darba laika organizā
cijas noteikšanā un uzlabošanā, kā 
arī darbinieku drošības un veselī
bas aizsardzībā;

• pēc darba devēja pieprasījuma 
saņemšanas pieņemt lēmumu par 
piekrišanas došanu darbinieka 
arodbiedrības biedra darba līgu
ma uzteikumam;

• rīkot arodbiedrības sapulces 
iestādes teritorijā un telpās;

• izvirzīt arodkomitejas pārstāv
jus līdzdalībai dažādās komisijās, 
padomēs un darba grupās;

• uzraudzīt, kā darba tiesiskajās 
attiecībās tiek ievēroti normatīvie 
akti, darba koplīgums un darba 
kārtības noteikumi.

KĀPĒC BŪT PAR 
ARODORGANIZĀCIJAS 
LĪDERI?

• Sevis apliecināšana kā līderim 
kolektīvā, pulcējot ap sevi pozitīvi 
domājošus cilvēkus.

LIZDA rokasgrāmata 
pirmorganizāciju priekšsēdētājiem

Tas spēks, kas niecīgs pilienā, top liels un varens kopumā!

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība

Bruņinieku iela 29/31, 5.stāvs,
Rīga, LV-1001, Latvija

Tālrunis: 672 702 73
Fakss: 672 702 73

E-pasts: lizda@lizda.lv

Pieci padomi inteliģentiem

Nedomā.
Ja domā, tad nerunā.

Ja domā un runā, neraksti.
Ja domā, runā un raksti, tad neparaksties.

Ja domā, runā, raksti un paraksties, tad nebrīnies.

Ieteikums arodbiedrības biedram

Ja domā, runā un raksti,
 piesakies konsultācijai pie arodbiedrības priekšsēdētāja.

Arodbiedrības darbam jābūt tādam,  
lai arodbiedrības biedrs no rīta pamostoties teiktu –  

Cik labi, ka esmu arodbiedrībā!
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BIEDRU IESPĒJAS

2019. gada 1. janvārī LIZDA uzskaitē ir 1110 pirmorganizācijas
LIZDA pirmorganizāciju skaits

• Kolēģu uzticība, risinot da
žādus darba dzīves un kolektīva 
ikdienas jautājumus.

• Saskarsmes prasmju pilnveide.
• Ja darba devējs vēlēsies uzteikt 

darba līgumu pirmorganizācijas 
priekšsēdētājam, tad viņam būs 
jāprasa augstākstāvošas arodbied
rības institūcijas (LIZDA dalībor
ganizācijas) piekrišana saskaņā 
ar Darba likuma 110. pantu un 
LIZDA Padomes lēmumu.

• Regulāra pieredzes apmaiņa ar 
sava reģiona kolēģiem.

• Profesionālā pilnveide dažādos 
izglītojošos bezmaksas semināros.

• Ļoti labas karjeras izaugsmes 
iespējas izglītības/zinātnes iestā
des, reģiona, valsts līmenī.

• Iespēja piedalīties izglītojo
šās ekskursijās un starptautiskos 
pasākumos par darba tiesībām, 
darba drošību, likumdošanu, soci
ālo dialogu, nozares aktualitātēm 
un citu valstu pieredzi.

• Dažādas motivējošas iespējas, 
ko nodrošina teritoriālo arodorga
nizāciju līderi.

KĀ KĻŪT PAR 
ARODORGANIZĀCIJAS
LĪDERI?

Visām 1110 LIZDA pirmorganizā
cijām atbilstoši LIZDA Statūtiem līdz 
2019. gada 30. decembrim jāorgani
zē pārskatu un vēlēšanas sapulces, 
ievēlot jaunu priekšsēdētāju. Pirmor
ganizāciju sapulcēs aicināti piedalī
ties arodbiedrības biedri konkrētās 
izglītības/zinātnes iestādēs. Sapulce ir 
pilntiesīga, ja tās darbā piedalās vairāk 
nekā puse no biedriem. Ikvienam 
arodbiedrības biedram ir tiesības 
piedalīties savas arodorganizāci
jas lēmēj institūciju vēlēšanās, brīvi 
apspriest un izvirzīt kandidatūras, 
kā arī tikt ievēlētam LIZDA lēmējin
stitūcijās. Savukārt LIZDA Padomes 
dalīborganizācijām līdz 2019. gada 
5. oktobrim jāiesniedz LIZDA birojā 
pirmorganizāciju pārvēlēšanu sapulču 
grafiks. Tāpat LIZDA Padomes 
dalīborganizācijām līdz 2020. gada 17. 
aprīlim jāorganizē dalīborganizāciju 
pārskatu un vēlēšanu konferences, kā 
arī no pirmorganizāciju priekšsēdētā
ju vidus jāievēl delegāti uz LIZDA VII 

kongresu, kas notiks Rīgā 2020. gada 
23. maijā.

Domājot par pirmorganizāciju 
priekšsēdētājiem, esam izstrādājuši 
un apmācībās izsnieguši LIZDA 
rokasgrāmatu pirmorganizāciju 
priekšsēdētājiem. Rokasgrāmatā ir 
iekļauta visa nepieciešamā informācija 
pirmorganizācijas priekšsēdētājam: 
Arodbiedrības likums, LIZDA statūti, 
arodbiedrības tiesības un pienāku
mi – darba koplīgumu slēgšana (t. sk. 
koplīguma paraugs), darba kārtības 
noteikumu pieņemšana, darba aizsar
dzība, darba strīdi, pirmorganizācijas 
priekšsēdētāja uzdevumi, atskaišu 
vēlēšanu norise pirmorganizācijā (t. 
sk. atskaites pārvēlēšanu sapulces 
(konferences) lēmums), arodbiedrības 
pakalpojumi, biežāk uzdotie jautājumi 
par arodbiedrību. Elektroniskā versijā 
pirmorganizācijas priekšsēdētāja ro
kasgrāmata pieejama mājaslapā www.
lizda.lv, sadaļā «Biedriem», apakšsada
ļā «Kā kļūt par biedru?». 

Ilze Priževoite, 
LIZDA priekšsēdētājas vietniece
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VALSTS PREZIDENTA PADOMNIECE: 
«PRIORITĀTE IR PEDAGOGU PROFESIJAS 

PRESTIŽA CELŠANA»
Ieva Siliņa ir Latvijas Jauno zinātnieku ap-
vienības valdes priekšsēdētāja, un Valsts 
prezidents Egils Levits viņu ir izvēlējies par 
ārštata padomnieci izglītības un zinātnes 
politikas jautājumos. Valsts pirmās perso-
nas mājaslapā rakstīts, ka I.Siliņa speciali-
zējusies zinātnes pārvaldībā un komunikā-
cijā, kā arī zināšanu pārnesē un ilgtspējīgā 
attīstībā. Viņas ikdiena paiet nemitīgā kus-
tībā – tikšanās, komandējumi, sanāksmes, 
konsultācijas –, tomēr vērtības nemainās, 
proti, misijas apziņa un ikdienas darbs 
valsts labā. Intervijā «LIZDA Vēstnesim» 
I.Siliņa stāsta par sadarbību ar Valsts pre-
zidentu, prioritātēm izglītības un zinātnes 
jomā un izaicinājumiem.  

MŪSU PERSONĪBA  

Vai ilgi domājāt, iztirzājāt plusus un 
mīnusus, pirms piekritāt kļūt par 
Valsts prezidenta padomnieci izglī-
tības un zinātnes jautājumos?

Nē. Pirms piedāvājuma izteikša
nas mums ar Levita kungu bija ilga 
saruna, kuras laikā jau bija skaidrs, ka 
mūsu uzskati un vīzijas par nepiecie
šamajām pārmaiņām valstī izglītības 
un zinātnes jomā sakrīt. Darbu valsts 
pirmajā komandā es uztveru kā lielu 
godu, atbildību un arī augstu novērtē
jumu manam brīvprātīgajam četrus 
gadus ilgajam darbam Latvijas Jauno 
zinātnieku apvienības valdē.

Cik lielā mērā ir mainījusies jūsu 
ikdiena, kļūstot par Valsts preziden-
ta padomnieci? 

Ir saglabājušās vērtības, misijas 
apziņa un ikdienas darbs valsts labā. 
Ir paplašinājies darbības virzie
nu loks. Iepriekš koncentrējos uz 
zinātnes pārvaldību un augstāko 
izglītību, bet tagad vairāk uzma
nības jāpievērš arī citiem izglītības 
līmeņiem. Vēl esmu ieguvusi iespēju 
pārrunāt savas idejas un konsultē
ties ar padomnieku komandu un, 
protams, gūt ieteikumus no prezi

denta kunga, kas ir milzīga privilē
ģija un liels ieguvums.  

Vai padomnieces statusā esat izvir-
zījusi sev kādus mērķus? Vai ir kas 
tāds, ko, iesaistot Valsts prezidentu, 
vajadzētu panākt izglītības, zināt-
nes jomā?

Jā, protams! Viena no galvenajām 
lietām ir pedagoga, pasniedzēja, zināt
nieka profesijas prestiža celšana. Tas 
palīdzētu risināt virkni problēmu un 
radītu valsts izaugsmi veidojošu vidi. 
Arī zinātnes institucionālā finansēju
ma modeļa maiņas un finansējuma 
pieauguma zinātnei sekmēšana, tāpat 
ir jātur pulss uz šobrīd aktuālajiem 
augstākās izglītības pārvaldības jautā
jumiem.

Cik lielu ieinteresētību prezidents 
izrāda par izglītību un zinātni? Vai 
jau sniedzat padomus?

Prezidenta kungs uzsāka savu dar
bību, labi sagatavojies: ar pārdomātu 
rīcības virzienu, skaidrām prioritātēm 
un visaptverošu redzējumu. Par lielu 
prieku gan man, gan citiem nozares 
pārstāvjiem izglītība un zinātne ir viņa 
prioritātēs, un to redzami atspoguļo 

mana atrašanās komandā. Ar nozari 
saistītos jautājumus pārrunājam vienu 
vai vairākas reizes nedēļā, un varu 
droši teikt, ka prezidenta kungam ir 
gan interese, gan plašas priekšzinā
šanas par šo jomu, gan redzējums, kā 
panākt pozitīvas izmaiņas valstī.

Kā padomu došana notiek praktiski 
– prezidents vaicā, un jūs atbildat? 
Vai citādi?

Reizi nedēļā tiekamies padomnieku 
sanāksmē, kurā izrunājam aktualitā
tes, un regulārās individuālās tikšanās 
reizēs konkrētus jautājumus vai plā
nus pārrunājam sīkāk. Praktiski darbs 
sastāv no divām daļām: reaģēšanas uz 
pieprasījumiem un proaktīvas darbī
bas prioritārajos virzienos vai reaģējot 
uz valstī notiekošo.

Ko prezidenta loma un darbība var 
mainīt sabiedrības uzskatos, politi-
kas veidotāju rīcībā?

Prezidenta kungs var vērst sabiedrī
bas un politikas veidotāju uzmanību 
uz kādiem jautājumiem, tos aktuali
zēt. Sabiedrība seko sava prezidenta 
gaitām, un, redzot izglītības un 
zinātnes jomai pievērsto uzmanību, 

Vizītē SIA «Kvist» Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras organizētās Eksporta un inovāciju balvas 
žūrijas sastāvā. 



9MŪSU PERSONĪBA 

gan apmeklējot ar to saistītus pasāku
mus, gan regulāri tiekoties ar jomas 
pārstāvjiem un izsakot viedokli, tiek 
sūtīts skaidrs signāls, ka mums kā 
valstij ir ļoti nozīmīgs darbs, ko veic 
pedagogi, pasniedzēji un zinātnieki. 
Prezidenta kungs ir vairākkārt izteicis 
pateicību izglītības un zinātnes jomas 
darbiniekiem par viņu pašaizliedzīgo 
darbu valsts nākotnes labā.

Izglītības jomas eksperti teikuši, 
ka beidzot atkal Valsts prezidents 
izrāda pastiprinātu interesi par 
izglītību un zinātni. Iepriekš tas bija 
Valdis Zatlers, kurš rīkoja diskusijas 
par izglītības jomu. Kāda ir jūsu 
konsultēšanas stratēģija – padomi 
likumdošanā vai plašāks skatījums, 
piemēram, kāda jautājuma apsprie-
šanā iesaistot plašāku auditoriju? 

Likumdošanas izmaiņu ieteikumu 
gadījumā mēs ar kolēģiem no Latvi
jas Jauno zinātnieku apvienības cieši 
sadarbojamies ar Izglītības un zināt
nes ministriju. Tās pārstāvji atsaucīgi 
pieņem loģiskus, faktos un aprēķinos 
pamatotus priekšlikumus. Manuprāt, 
ir lieliski, ja jautājumus var sakārtot 
nozares iekšienē. Savukārt jautājumi, 
kuros vēl nav nozares konsensa, gan ir 

jāpārrunā. Šoruden tiek plānotas gan 
diskusijas nozares pārstāvju vidū, gan 
stratēģisku jautājumu pārrunāšana 
prezidenta kunga vadībā.

Plašāku atpazīstamību sabiedrībā 
ieguvāt, esot Latvijas Jauno zināt-
nieku apvienības vadītājas amatā, 
tagad sniedzat padomus preziden-
tam arī izglītības jautājumos. Kur 
smeļaties informāciju par izglītības 
jomu (no pirmsskolas līdz augstā-
kajai izglītībai)? Vai, pirms sniegt 
padomu prezidentam, ar kādu 
konsultējaties?

Protams, es regulāri konsultējos ar 
nozares ekspertiem ne tikai izglītības, 
bet arī augstākās izglītības un zinātnes 
jautājumos. Tas ir vitāli nepieciešams, 
lai nepazaudētu ciešu saskari ar noza
ri, identificētu iespējamas pretrunas 
un drīzumā aktuālos jautājumus. Man 
patīk būt sagatavotai, pirms vēl jau
tājums ir nonācis aktualitāšu dienas 
kārtībā. 

LIZDA vadītāja Inga Vanaga patei-
cās prezidentam par atbalstu peda-
goga profesijas prestiža veicināšanā. 
Kā, jūsuprāt, prezidents var veicināt 
pedagoga profesijas prestižu?

Manuprāt, prezidenta kungs jau to 
aktīvi dara. Tas ir dzirdams viņa uz
runās, skolu apmeklējumos, tikšanās 
reizēs ar pedagogiem un izglītības 
vadītājiem. 

Valsts prezidents vienā no intervi-
jām teicis, ka darba ņēmējiem būtu 
jāstājas arodbiedrībās. Vai arī jūs to 

atbalstāt, un ko darba ņēmēji no tā 
iegūtu? 

Jā, es viennozīmīgi atbalstu darba 
ņēmēju interešu pārstāvību caur 
arodbiedrībām. Tai gan vajadzētu 
būt divvirzienu sadarbībai. Nepietiek 
tikai iestāties arodbiedrībā un pašap
mierināti atslābināties – arī arodbied
rības darbiniekiem ir nepieciešama 
atgriezeniskā saite par darba ņēmēju 
vajadzībām, situāciju, aktualitātēm, 
lai varētu pilnvērtīgi pārstāvēt viņu 
intereses.

Izglītība ir tā joma, kurā jau dau-
dzus gadus notiek reformas, sākot 
no pirmsskolas un līdz pat augstā-
kajai izglītībai. Visu vienā katlā 
salikt noteikti nevar, bet tomēr... Vai 
pārmaiņas notiek pārdomāti? Vai 
tās nav sasteigtas, kas nedod vēlamo 
rezultātu? Varbūt tieši otrādi – pār-
maiņas ir pārāk gausas?

Protams, dzīvot pārmaiņu režīmā ir 
ļoti grūti, un mums visiem gribas būt 
tur, otrā pusē, kur viss jau ir sakārtots. 
Tādā ziņā gribas visu ātrāk, bet dau
dzās lietās ir nepieciešama pārdomāta 
un individuāla pieeja. Piemēram, 
skolu tīkla reformas gadījumā Gro
biņā situācija ir ļoti labi sakārtota un 
notiek attīstība, bet Rēzeknē ir virkne 
risināmu jautājumu. Ir svarīgi, lai 
jaunā sistēma kopumā atbilstu valsts 
stratēģiskajiem mērķiem un elementi 
būtu sazobē cits ar citu. 

Ja runājam par pārmaiņām – iz-
glītības un zinātnes ministre Ilga 
Šuplinska rosina izmainīt augst-

Valsts prezidents Egils Levits kopā ar saviem padomniekiem. 
Ieva Siliņa – trešā no kreisās.

UZZIŅAI

IEVA SILIŅA
Izglītība
• Doktora līmeņa programma vadībzinātnē (dok-
tora grādu ekonomikā plānots iegūt 2021. gadā), 
Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte, LU
• Maģistra grāds vadībzinātnē, Biznesa vadības 
un ekonomikas fakultāte, LU 
• Bakalaura grāds ekonomikā, Biznesa vadības 
un ekonomikas fakultāte, LU

Profesionālā darbība
• No 2017. līdz 2018. gadam – viceprezidente, 
European Council of Doctoral Students and Young 
Researchers
• No 2016. līdz 2019. gadam – valdes priekšsēdē-
tāja, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
• No 2015. līdz 2016. gadam – valdes locekle, 
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
• No 2014. līdz 2016. gadam – projektu vadītāja, 
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
• No 2014. līdz 2018. gadam – Valsts pētījumu 
programmas 5.2. pētniece, Vidzemes Augstskola
• No 2010. līdz 2014. gadam – lektore, Latvijas 
Universitāte un Alberta koledža

Avots: www.president.lv



skolu pārvaldību. Visi atzīst, ka 
pārmaiņas ir vajadzīgas, bet vai 
šobrīd notiekošais LU nevar negatī-
vi ietekmēt Latvijas augstskolu 
prestižu?

Jebkurš skandāls ietekmē presti
žu. Problēmas vislabāk risināt lokāli 
un klusi, nozares ietvaros, bet par 
paveikto, mūsu sasniegumiem runāt 
plaši un skaļi – gan Latvijā, gan 
ārvalstīs. Es vismaz vairākas reizes 
gadā, tiekoties ar ārzemju jaunajiem 
zinātniekiem, prezentēju Latvijas labo 
pieredzi. Jā, mums ir arī problēmas, 
un mēs tās risinām, bet ir svarīgi, lai 
ārvalstīs izskan informācija par mūsu 
sasniegumiem, kuru nav maz.  

Vai jums ir prioritātes izglītībā?
Šobrīd esam trīs reformu vidū: skolu 

tīkls, kompetencēs balstīts mācību 
saturs un valodas jautājums, līdz ar to 
situācija ir izaicinoša. Kā jau minēju, 
ļoti nozīmīga šobrīd ir pedagoga pro
fesijas prestiža celšana, kā arī salīdzi
noši vienkārši sakārtojamais jautājums 
par skolas un ģimenes atbildību. Ar 
lielām cerībām gaidu nākamo gadu, 
kas varētu risināt skolotāju neaizpildī
to vakanču jautājumu.

Tagad pievērsīsimies zinātnei. No 
vienas puses, gadiem ilgi sabied-
rībā dzird runājam – un arī paši 
zinātnieki ir teikuši –, ka trūkst 
finansējuma. Taču, no otras pu-
ses, zinātniskie institūti pastāv un 
attīstās, mūsējiem ir laba sadarbība 
ar ārvalstu speciālistiem, izcilu 
izglītību ārzemēs ieguvuši speciālis-
ti atgriežas Latvijā un strādā šeit... 

Vaicāšu vienkārši, bet atbildēt droši 
vien nebūs vienkārši: kas notiek 
zinātnē Latvijā? 

Zinātne Latvijā notiek, un daudz kur 
pasaules līmenī mūsu zinātnieki pa
rāda savu varēšanu konkurēt par citu 
valstu finansējumu un sadarboties 
ar pasaulē labākajiem. Ja tā nebūtu, 
naudu zinātnē varbūt arī nebūtu vērts 
ieguldīt. Toties šobrīd tā ir mūsu lielā 
iespēja – ieguldīt un gūt rezultātus, 
kas ļaus mums visiem dzīvot labāk.  

Nevar atkal nepieminēt finansēju-
ma trūkumu: vairāk naudas Latvijas 
zinātnē būtu nepieciešams kam?

Mans uzskats ir, ka institucionā
lais finansējums mums būtu jāsada
la, balstoties uz organizāciju sniegu
mu, ar to sūtot zinātniekiem skaidru 
signālu, ko vēlamies no viņiem 
sagaidīt: kvalitatīvas publikācijas, no 
industrijas piesaistītu finansējumu, 
no ārvalstīm piesaistītu finansējumu 
un jauno zinātnieku ataudzi. Pro
tams, ir daži pētījumu virzieni, kas ir 
valstiski nozīmīgi, un tos nodrošina 
valsts pasūtījums valsts pētījumu 
programmu ietvarā. Šobrīd līdzek
ļi galvenokārt būtu nepieciešami 
konkurētspējīgam institucionāla
jam (bāzes) finansējumam. Kā otro 
prioritāti redzu konkursa kārtībā 
sadalīto finansējumu, jo šobrīd aiz 
svītras paliek daudz kvalitatīvu, 
ārvalstu ekspertu augsti novērtētu 
projektu pieteikumu.

Politikas veidotāju aprindās tiek 
runāts par zinātnes sasaisti ar taut-
saimniecību, respektīvi, mūsu uz-

ņēmēju sadarbību ar zinātniekiem. 
Vai praktiski tas notiek pietiekamā 
līmenī un dod rezultātus?

Ir svarīgi apzināties, ka mūsu valsts 
ilgtspējai ir vajadzīga ne tikai pielie
tojamā pētniecība, kas drīzumā var 
aiziet uz tirgu, bet arī fundamentālā 
zinātne. Tieši fundamentālie pētījumi 
ir mūsu ieguldījums nākotnē. Šobrīd 
praksē sadarbība starp uzņēmējiem 
un zinātniekiem ir ļoti dažāda atkarībā 
no nozares un institūcijas. Ir arī ļoti 
labi piemēri, un to būtu vairāk, ja mēs 
ieviestu uz rezultātiem orientētu insti
tucionālā finansējuma sadales modeli.

Vai jums ir prioritātes zinātnē?
Jau minētās pārmaiņas: institucio

nālā finansējuma sadales modelis un 
finansējuma pieaugums.

Vai turpināt darbību Latvijas Jauno 
zinātnieku apvienībā un vai jums ir 
kādas citas nodarbošanās?

Uz otro termiņu esmu ievēlēta Lat
vijas Jauno zinātnieku apvienības val
des priekšsēdētājas amatā. Apvienība 
pulcē brīnišķīgus cilvēkus, kam patiesi 
rūp pilnveidot zinātnes un augstākās 
izglītības vidi mūsu valstī. Jaunie 
zinātnieki ir mūsu valsts patrioti, kas 
vēlas šeit strādāt un apzinās, ka veido 
labāku vidi sev, kur strādāt nākamajās 
desmitgadēs. Es jūtos pateicīga par 
iespēju strādāt kopā ar tik zinošu, ra
došu un uz attīstību vērstu komandu.

Kādas ir jūsu aizraušanās, kas ļauj 
atpūsties no darba pienākumiem?

Man patiesi patīk mans darbs, un es 
izjūtu to par savu misiju, tādēļ arī lielu 
daļu brīvā laika pavadu ar kolēģiem, 
un otrādi – iesaistu draugus jauno 
zinātnieku aktivitātēs. Runājot par ho
bijiem – man patīk stratēģiskās galda 
spēles, un vismaz reizi mēnesī rīkoju 
spēļu vakarus ar draugiem. 

Guntis Meisters, LIZDA 
sabiedrisko attiecību speciālists

Foto: Valsts prezidenta 
kanceleja un no Ievas Siliņas 

personīgā arhīva

Konferencē Oslo, Norvēģijā, organizējot dzimšanas dienas apsvei-
kumu latviešu kolēģim. Jaunie zinātnieki ir ļoti atvērti, draudzīgi un 
aktīvi iesaistās dažādās iniciatīvās.
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Visās pirmsskolas izglītības iestādēs Latvijā 2019. gada 2. septembrī tika uzsākta jau-
nā mācību satura un pieejas īstenošana. LIZDA aktīvi seko jaunā satura ieviešanas un 
īstenošanas gaitai un meklē risinājumus mūsu biedru aktualizētajiem problēmjautā-
jumiem. Šā gada augustā no pirmsskolu pedagogiem saņēmām ziņu, ka nav nodroši-
nāts pietiekams atbalsts pedagogiem jaunā satura ieviešanai – nav pieejama digitālā 
mācību resursu krātuve. 

SEKOJAM LĪDZI JAUNĀ SATURA 
IEVIEŠANAI PIRMSSKOLĀS

LIZDA aizrāda par nepilnībām digitālo  
mācību resursu krātuvē

2019. gada 14. augustā Profesionālās izglītības un nodar
binātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē aktu
alizējām jautājumu par digitālo resursu krātuves pieejamību 
pirmsskolas pedagogiem, par pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides iespējām un pedagogu iespējām 
iepazīties ar mācību līdzekļu materiāliem. LIZDA ar vēstuli 
vērsās arī pie Pārresoru koordinācijas centra un Izglītības 
un zinātnes ministrijas, norādot, ka pirmsskolu pedagogiem 
nav pieejama digitālā mācību resursu krātuve ar mācību 
un metodiskajiem līdzekļiem. Vērsām uzmanību, ka Valsts 
izglītības satura centra īstenotā projekta «Kompetenču pieeja 
mācību saturā» («Skola2030») pārstāvji vairākās konferen
cēs ziņoja, ka digitālā mācību līdzekļu krātuve būs pieejama 
pedagogiem no 2019. gada aprīļa. Vēstulē tāpat norādījām 
uz to, ka mācību un metodisko līdzekļu krātuve ir paredzēta 
arī pamatizglītības un vidējās izglītības posmā strādājošiem 
pedagogiem, kas uzsāks īstenot jauno mācību saturu un pie
eju no 2020. gada 1. septembra. LIZDA akcentēja, ka atbalsta 
mācību satura pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu prasībām, 
bet, plānojot un īstenojot pārmaiņu procesus izglītībā, nepie
ciešams nodrošināt atbilstošus materiāltehniskos un cilvēku 
resursus un profesionālu atbalstu pārmaiņu īstenotājiem, 
citādi kompetenču pieejā balstītā mācību satura kvalitatīva 

īstenošana var tikt apdraudēta. LIZDA prasīja nekavējoties 
nodrošināt pedagogus ar darbam nepieciešamajiem resur
siem, lai viņi varētu sagatavoties jaunajam mācību gadam un 
kvalitatīvi uzsākt īstenot jauno saturu un pieeju.

Pēc LIZDA aicinājumiem situācija uzlabojas

 Nākamajā dienā Izglītības un zinātnes ministrija sniedza 
rakstisku atbildi, atklājot, ka 26. augustā notiks pirmsskolas 
programmas atklāšana ar tiešsaistes vebināru, kurā tiks 
skaidrota programma, tās izmantošana mācību procesa plā
nošanā, kā arī vienlaikus tiks publicēti mācību programmu 
un mācību līdzekļu paraugi mācību resursu krātuvē (mape.
skola2030.lv). Pakāpeniski tur tiks ievietoti arī pamatizglītības 
mācību priekšmetu programmu un mācību līdzekļu paraugi.

Aicinām visus pedagogus būt aktīviem un diskutēt savās 
arodorganizācijās par to, kas konkrēti vēl nepieciešams, lai 
varētu nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, un paust 
savas vajadzības LIZDA, savai pašvaldībai, Izglītības un 
zinātnes ministrijai un projektam «Skola2030». 

Visiem izglītības procesā iesaistītajiem jāuzņemas atbildība 
par savā kompetencē esošajiem jautājumiem un jāsadarbojas, 
lai katrs bērns saņemtu vislabāko izglītību atbilstoši saviem 
talantiem un spējām! 

Irina Avdejeva, LIZDA eksperte izglītības jautājumos
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LIZDA LĪDZDALĪBA IZGLĪTĪBAS 
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ LATVIJĀ 

LIZDA mērķis ir paaugstināt 
pedagogu un izglītības iestādēs 
strādājošo profesionālās dzīves 
kvalitāti, tāpēc būtiski, ka LIZDA 
2019. gadā ir sniegusi priekšliku-
mus, atzinumu Artura Krišjāņa 
Kariņa vadītās valdības deklarāci-
jas un tam atbilstošā rīcības plāna 
izstādē, kā arī strādājusi Nacio-
nālā attīstības plāna 2021.–2027. 
gadam plānošanas darba grupās.

Atzinīgi vērtējam, ka A.K.Kariņa 
valdības rīcības plānā ir iestrādā-
ti virkne LIZDA priekšlikumu, 
t. sk. uz pētījumiem balstītie. 
Būtiskākie no tiem ir 126. un 127. 
valdības rīcības plāna deklarācijas 
uzdevumi:

LIZDA sniedza atzinumu par 
Izglītības attīstības pamatnostād
ņu 2014.–2020. gadam starprezul
tātiem, kur norādīja uz nekorekti 
izmantoto aprēķina metodiku, pa

rādot progresu šajā rādītājā, kas ir 
aplami. Izglītības nozarē strādā-
jošo vidējai mēneša darba algai 
2020. gadā atbilstoši pamatnos-
tādnēm ir jābūt vienlīdzīgai ar 
valstī strādājošo vidējo mēneša 
darba algu. Pēc Centrālās statis
tikas pārvaldes datiem 2018. gadā, 
LIZDA aprēķins norāda uz algu 
starpību 18% par sliktu pedago
giem, un līdz ar to rādītājs šobrīd 

ir regresā. LIZDA izaicinājums ir 
nākamajās Izglītības attīstības pa
matnostādnēs – 2021.–2027. ga
dam – panākt, lai pedagogu mē-
neša vidējā darba alga nebūtu 
zemāka kā vidēji valstī, reizinot 
to ar koeficientu 1,2. Tā ir viena 

no iniciatīvām, par kuru  
LIZDA stingri iestājās, darbojo
ties Nacionālā attīstības plāna 
2021.–2027. gadam izglītības 
attīstības plānošanas darba grupā. 

Plāna izstrādē nozīmīgākās 
problēmas LIZDA skatījumā ir: 

• zems pedagoga profesijas prestižs;
• nekonkurētspējīgs un savstarpēji 

nevienlīdzīgs pedagogu, docētāju, 
zinātnieku atalgojums;

• pedagogu novecošanās tendence 
un kvalificētu pedagogu trūkums, 
īpaši pirmsskolas izglītībā un STEM 
jomās;

• nepietiekams atbalsts pedagogiem, 
ieviešot kompetencēs balstīto mācību 
saturu un uz izglītojamo centrēto pie
eju (skolēnu pašvadīts mācību process);

• nepietiekami kvalitatīva iekļaujošas 
izglītības īstenošana;

• nepietiekams bāzes finansējums 
augstākajai izglītībai un pētniecībai/
attīstībai, neprognozējams zinātnes 
finansējums.

LIZDA līdzdarbojas ne tikai 
nacionālajā līmenī dažādu atzinumu 
sniegšanā un attīstības plānošanā, 
bet arī Eiropas Savienības dažādu 
plānošanas dokumentu izstrādē. 
Katram plānošanas dokumentam 
tiek piesaistīts lokālā, nacionālā vai 
Eiropas Savienības budžeta finansē
jums, tāpēc jo īpaši būtiska ir dalība 
plānošanas darbā. Atsaucoties uz 
dažādos plānošanas dokumentos 
definētajiem sagaidāmajiem rezul
tātiem, LIZDA var rosināt vai iebilst 
kādiem politiskiem lēmumiem, kas 
ietekmē pedagogu profesionālās 
dzīves kvalitāti.

LIZDA izmanto savu ikgadējo 
pētījumu rezultātus, lai varētu sniegt 
reprezentatīvā pētījumā balstītus 
argumentus, tāpēc ir ļoti nozīmīga 
izglītības un zinātnes nozares strā-
dājošo aktivitāte, piedaloties LIZDA 
rosinātajās socioloģiskajās aptaujās 
un cita veida pētījumos. 

Anda Grīnfelde, 
Dr. oec. LIZDA eksperte sociāli 

ekonomiskajos jautājumos

LIZDA DARBĪBA
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VAI, BEIDZOTIES DARBA ATTIECĪBĀM,
VIENMĒR PIENĀKAS ATLAIŠANAS PABALSTS?

Iepriekšējā «LIZDA Vēstneša» numurā izklāstīju jautājumu par darbinieku tiesībām skolu tīkla 
optimizācijas procesā, precīzāk, kāda ir Darba likumā noteiktā kārtība darba līguma uzteiku-
ma izsniegšanā, kādi termiņi jāievēro. Tomēr darba attiecības var izbeigties ne tikai  izglītības 
iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas procesā. Nereti, tieši sākoties mācību gadam, izrādās, 
ka darba slodze ievērojami samazinājusies dažādu pamatotu un arī ne sevišķi pamatotu ie-
meslu dēļ. Kādas šajā gadījumā ir darbinieka tiesības, un ko prasīt darba devējam?

JURISTA KOMENTĀRS 

Ar šo rakstu gribu uzsvērt, cik 
svarīgs ir noslēgtais darba līgums un 
tā nosacījumi, un pēc tam noslēgtās 
vienošanās par grozījumiem darba 
līgumā. Darbinieks un darba devējs 
vienojas par noteiktu darba slodzi un 
tai atbilstošu darba samaksu. Ja darba 
slodze mainās, turklāt būtiski, darba 
devēja pienākums ir darīt to zināmu 
darbiniekam savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 
vienu mēnesi pirms jaunā slodze stājas 
spēkā. Piemēram, ja no 1. septem
bra darba slodze no 40 tarificētām 
stundām mainās uz, teiksim, 10, darba 
devējam tas jādara zināms darbinie
kam ne vēlāk kā 1. augustā. Par nenozī
mīgām darba slodzes un līdz ar to 
darba samaksas izmaiņām puses var 
vienoties, parakstot grozījumus darba 
līgumā, kur konkrēti uzskaitīti līguma 
nosacījumi, kas tiek mainīti. Ja būtisku 
izmaiņu dēļ pastāv reāla iespēja, ka 
darbinieks atteiksies no piedāvātās sa
mazinātās darba slodzes, darba devēja 
pienākums ir rīkoties Darba likuma 
98. panta pirmajā daļā noteiktajā kār
tībā. Šī likuma norma nosaka: darba 
devējs rakstveidā darbiniekam izsniedz 
iespējamos grozījumus darba līgumā, 
kurus aicina parakstīt viena mēneša 
laikā. Darba devējs vienlaicīgi brīdina 
darbinieku, ka darbinieka atteikšanās 
parakstīt grozījumus darba līgumā, 
proti, nepiekrišana būtiski samazinā
tajai darba slodzei rada sekas, ka darba 
attiecības izbeidzas. Darba devējs 
izbeidz darba tiesiskās attiecības, pa
matojoties uz Darba likuma 101. panta 
pirmās daļas nosacījumiem, visbiežāk 
– 9. punktu: darbinieku skaita samazi
nāšana. Savukārt, ja darbinieks tomēr 
piekrīt darba devēja piedāvājumam, 

viņš turpina darbu atbilstoši grozīju
miem darba līgumā. 

Jāsecina, ka gadījumos, kad darba 
devējs nespēj nodrošināt to darba 
slodzi un līdz ar to darba samaksu, par 
kādu pastāvēja savstarpēja vienošanās 
līdz šim, viņš darbiniekam izsniedz 
uzteikumu, kas satur grozījumus darba 
līgumā ar prasību tos parakstīt mēneša 
laikā. Šī ir specifiska Darba likuma 
norma, kas satur vienlaicīgi grozījumus 
darba līgumā un uzteikuma draudus. 
Tā kā Darba likuma 110. pants nosaka, 
ka, uzsakot darbu Darba likuma 101. 
panta pirmās daļas 9. punktā noteikta
jā gadījumā, nepieciešama iepriekšēja 
arodbiedrības piekrišana, darba devēja 
pienākums ir iesniegt arodkomitejai 
pieprasījumu dot piekrišanu uzteiku
mam neatkarīgi no tā, vai darbinieks 
piekritīs vai nepiekritīs grozījumiem 
darba līgumā. Ja darbinieks nepiekrīt 
izsniegtajiem grozījumiem darba 
līgumā, atlaišanas dienā viņam tiek 
izmaksāts atlaišanas pabalsts, naudas 
kompensācijas par neizmantoto atva
ļinājumu, kā arī darba samaksa līdz 

atlaišanas dienai.
Šī jautājuma aktualizēšana man 

šķiet svarīga tāpēc, ka nereti nākas 
dzirdēt, ka izglītības iestāžu vadītāji 
liek izvēlēties – īsi pirms mācību gada 
sākuma piekrist samazinātajai darba 
slodzei vai iet prom no darba pašiem. 
Ja darbinieks aiziet no darba pats, kaut 
arī pēc būtības negribot, viņš zaudē 
atlaišanas pabalstu, ko būtu saņēmis, 
ja viņam tiktu izsniegts uzteikums. Ir 
jāatceras, ka darba devēja pienākums ir 
rakstveidā pamatot nespēju pildīt savu 
saistību, ko uzņēmies ar darba līgumu, 
– nodrošināt noteiktu darba slodzi, par 
ko notikusi vienošanās ar darbinieku. 
Ar mutisku informēšanu šādos gadī
jumos nepietiek, kā arī nav pieļaujams, 
ka darbinieku piespiež pašu aiziet no 
darba, atlaišanas pabalstu nesaņemot.

Tāpēc aicinu šim jautājumam pie
vērst lielāku pirmorganizāciju priekš
sēdētāju uzmanību, lai darbinieki 
saņemtu likumā noteiktās garantijas!

Brigita Fricsone,
LIZDA juriskonsulte
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Laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz septem
brim LIZDA veica interneta aptauju, lai izstrādātu 
pētījumu «Par cienīgu darbu augstākās izglītības 
iestāžu mācībspēkiem Latvijā». 

Pētījuma mērķis: izpētīt, vai faktori, kas ietek
mē augstākās izglītības iestāžu mācībspēku darbu, 
ir atbilstoši cienīga darba praksei. 

Sasniedzamie rezultāti: pētījumā balstīti argu
menti, lai LIZDA efektīvāk varētu pārstāvēt mā
cībspēku intereses sociālajā dialogā ar augstākās 
izglītības politikas veidotājiem un darba devējiem 
un panākt, ka tiek uzlaboti mācībspēku darba aps
tākļi, nosacījumi, vide.

Pētījuma izlase: respondentu skaits – 451. 
Aptaujas mērķauditorija: gan vēlēti, gan nevēlē

ti mācībspēki valsts augstskolās un koledžās. 

GALVENIE PĒTĪJUMA REZULTĀTI
Par mācībspēku darba stabilitāti  
• 46% mācībspēku norāda, ka netiek savlaicīgi 

(vismaz vienu mēnesi pirms semestra/studiju gada 
sākuma) informēti par līguma nosacījumiem, slo
dzi un atalgojumu. 
• 49% respondentu norāda, ka netiek aizvietoti 

(slimības vai citu iemeslu dēļ) un nodarbības ir 
jāatstrādā. 
• Mācībspēku biežā vērtēšana (studējošo, darba 

devēju, ārējo akreditētāju u. c.) rada papildu sprie
dzi, un vairākums respondentu (82%) darba apjo
ma u. c. ar darbu saistītu iemeslu dēļ saskārušies 
ar izdegšanas sindromu.
• Vairākums (96%) respondentu uzskata, ka 

augstāko izglītības iestāžu (AII) mācībspēku atal
gojums kopumā ir zems un tas neatbilst nosacīju
miem par cienīgu darbu. 
• Vairākums (92–95%) respondentu uzskata, ka 

nekonkurētspējīgais akadēmisko amatu atalgojums 
neveicina jaunu mācībspēku piesaisti augstskolām 
un koledžām un tas ir viens no galvenajiem ie
mesliem, kas ietekmē akadēmisko amatu prestiža 
samazināšanos sabiedrībā.

Par komponentēm, 
kas nav iekļautas darba slodzē
• Atbilstoši aptaujas datiem šādas komponentes 

bieži netiek iekļautas un apmaksātas mācībspēku 
darba slodzē: zinātniskā darbība, organizatoris
kie pienākumi augstskolā un ārpus tās, dalība 
zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijās, dalība 
starptautisko konferenču organizācijas komisijās, 
citu autoru zinātnisko rakstu recenzēšana. Tāpat 
bieži slodzē netiek iekļautas tādas komponentes 
kā studiju kursu atjaunošana, izstrāde un vadīša
na elektroniskajās platformās, metodiskais darbs 
(lekciju, praktisko, laboratorijas darbu izstrāde). 
Zīmīgi – kaut arī neparādās izteikta tendence, 
tomēr ir gadījumi, kad mācībspēku slodzē netiek 
iekļauta/apmaksāta doktorantu darbu vadīšana un 
darbs ar ārzemju studentiem. 
• Konsultācijas studējošajiem, studējošo darbu 

(esejas, kontroldarbi, referāti) labošana, studējošo 
kursa, bakalaura, maģistra darbu vadīšana, darbs 
sesijas laikā – ieskaišu, eksāmenu sagatavošana un 
vadīšana – vairākumā gadījumu ir iekļauti mācīb
spēku slodzē un apmaksāti. 

LIZDA VEIKTĀS APTAUJAS «PAR CIENĪGU 
DARBU AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 

MĀCĪBSPĒKIEM LATVIJĀ» REZULTĀTI

Par mācībspēku atalgojumu
Re s p o n d e n t u 
atbildes uz ap-
galvojumu «AII 
mācībspēku at-
algojums Lat-
vijā kopumā ir 
zems, un tas 
neatbilst nosa-
cījumiem par 
cienīgu darbu», 
n = 451
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• Raksturīgi, ka mācībspēki nestrādā tikai vienā 
AII – 74% respondentu norādījuši, ka, lai nodrošinā
tu augstākus ienākumus, strādā vairākās darbavietās. 
• Vairākums (71%) respondentu piekrīt, ka AII, 

kurā strādā, mācībspēkiem ir pieejamas profe
sionālās pilnveides iespējas, tādējādi ir iespējas 
nodrošināt savu konkurētspēju. 
• Lai arī vairākums mācībspēku norāda, ka 

profesionālās pilnveides iespējas AII pastāv, tomēr 
profesionālās pilnveides kursus daudzos gadījumos 
augstskola/koledža neapmaksā. 59% respondentu 
norādījuši, ka viņu profesionālās pilnveides aktivi
tātes netiek finansētas un par tām jāmaksā pašiem.  
• Pozitīvi vērtējams fakts: vairākums (56%) res

pondentu atzīst, ka darba devējs (AII, struktūrvie
nības vadītājs vai cits) atbalsta un virza mācībspē
ku karjeras izaugsmi tālākos akadēmiskos amatos 
(asistents–lektors–docents–profesors).

Par resursu pieejamību, 
studiju procesam atbilstošu darba vidi 
• Mācībspēki kopumā ir apmierināti ar resursu 

pieejamību augstskolās un koledžās – izmanto
jot elektroniskos resursus, iespējams sekot līdzi 
nodarbību grafikam (88%), mācībspēka profils tiek 
regulāri atjaunots (70%), ir pieejama informācija 
par aktualitātēm studiju procesā (76%), ir pieeja zi
nātniskajām datubāzēm AII bibliotēkās (81%) u. c. 

• Vairākums respondentu (69–93%) piekrīt, ka 
AII, kurā viņi strādā, ir droša un studijām atbilsto
ša darba vide – sakārtotas telpas un infrastruktūra, 
pieejami datori un printeri, vadot nodarbības, ne
traucē trokšņi, ir piemērots apgaismojums un telpu 
temperatūra (gan ziemā, gan vasarā), labiekārtotas 
labierīcības.

LIZDA eksperti saskata vairākus izaicinājumus, 
lai AII mācībspēku darba apstākļi uzlabotos. Proti, 
stabils augstākās izglītības un zinātnes finansē
jums, jāievēro konsekvence mācībspēku slodžu 
aprēķinos, nepieciešami finansiāli risinājumi mā
cībspēku profesionālajai pilnveidei.

Pētījuma rezultāti prezentēti LIZDA konferencē, 
kura tika organizēta sadarbībā ar Saeimas Izglītī
bas, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās iz
glītības, zinātnes un inovāciju apakškomisiju 2019. 
gada 13. septembrī. Konferencē piedalījās pārstāvji 
no augstskolām, Izglītības un zinātnes ministrijas, 
Saeimas, augstākās izglītības un zinātnes organi
zācijām, LIZDA arodorganizācijām. Ar pētījuma 
rezultātiem detalizētāk var iepazīties www.lizda.lv.

Dita Štefenhagena, 
Dr. sc. admin. LIZDA augstākās izglītības 

un zinātnes eksperte

Par mācībspēku profesionālās pilnveides un karjeras  iespējām
Respondentu at-
bildes uz apgalvo-
jumu «AII, kurā 
es strādāju, man 
ir iespējas apgūt 
jaunas prasmes un 
dažādot pasnieg-
šanas metodes, tā-
dējādi nodrošinot 
savu konkurētspē-
ju», n = 451

Respondentu at-
bildes uz apgalvo-
jumu «AII, kurā 
es strādāju, man 
kā mācībspēkam 
ir pieejams finan-
sējums dažādiem 
profesionālās piln-
veides kursiem», n 
= 451
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Arodbiedrība biedriem gadā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arodbiedrības biedra ieguvumi – skolotājas 
Ilzes piemērs 

Kad vērtējam, vai maksāt arodbiedrībai biedra naudu 1% no 
bruto darba samaksas, ir svarīgi aprēķināt kopējo 
ieguvumu. Piedāvājam nosacītu piemēru – skolotāja Ilze 
mazā lauku skolā strādā 1 likmi jeb 30 stundas nedēļā un 
mēnesī saņem bruto 750 eiro, no kā arodbiedrībai Ilze 
maksā biedra naudu 7,50 eiro mēnesī. Iemaksāto biedra 
naudu skolotāja Ilze „saņem atpakaļ” ar uzviju – piemēram: 

Arodbiedrības pakalpojumi 
un biedra iespējas 

Iemaksātās biedra naudas 
„atdeve” / ietaupījums 

 

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA 
 
Skolotājai Ilzei LIZDA izcīnīja 
zemākās mēneša darba algas 
likmes paaugstināšanu: 
09.2016 - no 588 līdz 680 eiro 
09.2018. – no 680 līdz 710 eiro 
09.2019. – no 710 līdz 750 eiro 

 
 
 

ATLAIŽU GROZS PIE 100 
SADARBĪBAS PARTNERIEM 
Skolotāja Ilze kopā ar kolēģiem 
devās uz teātra izrādi, kā arī 
iegādājās jaunas brilles 

 
 

BIZNESA KLASES 
E-PASTS UN OFFICE 365 
Skolotāja Ilze saziņai ar skolēnu 
vecākiem izmanto savu LIZDA 
e-pastu, bet prezentācijas stundām 
glabā un rediģē tiešsaistē SkyDrive 
Pro, Web Apps 

 

Mēnešalgas palielinājums 
92 eiro par likmi (01.09.2016.) 

30 eiro par likmi (01.09.2018.) 

40 eiro par likmi (01.09.2019.) 

 
 

Teātra biļete maksāja 15 eiro 
atlaide 30% -  
ietaupīti 4,50 eiro 
Brilles maksāja 200 eiro 
atlaide 20% – 
ietaupīti 40 eiro 

 
Office 365 Small Business 
mēnesī jebkuram maksā 
4,20 eiro, bet LIZDA 
biedriem tas ir bezmaksas – 
ietaupīti 
50,40 eiro gadā 

 
 

Skolotāja Ilze kopā ar kolēģiem 
Skolotāju dienā devās interesantā 
vienas dienas ekskursijā pa Latviju 

Ekskursija pa Latviju 
maksā  vidēji 30 eiro, 
arodbiedrība biedriem 
sarūpēja dāvanu – 
ekskursiju bez maksas 

 
APDROŠINĀŠANA PRET 
NELAIMES  GADĪJUMIEM 24/7 Kompensācija par traumu - 
Skolotāja Ilze neveiksmīgi krita 
un salauza roku. Strādājošie arod- 
biedrības biedri ir apdrošināti 
2 500 eiro apmērā pret nelai- 
mes gadījumiem 

125 eiro, 
ārstēšanās izdevumiem -  
līdz 500 eiro 
 

 

PROFESIONĀLA 
JURISTA KONSULTĀCIJA
Skolotājai Ilze vēlas risināt 
konfliktu ar darba devēju  

 
Jurista konsultācija – 
ietaupīti vidēji 
~ 45 eiro stundā 

 

NAUDAS NOGULDĪJUMI
Skolotāja Ilze savus iekrājumus 
1000 eiro nolēma uz gadu 
noguldīt Skolu krājaizdevu sabie- 
drībā 

~ 20 eiro 

 
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS FONDS
Skolotāja Ilze nonāca neapskau- € 
žamā dzīves situācijā, kad nomira 
viņas 1. pakāpes radinieks 

 
~ 60 eiro 

 

DARBA KOPLĪGUMS
Skolotājas Ilzes darba vietā 
arodbiedrība noslēgusi koplī- 
gumu, vienošanos ar pašvaldību, 
kas paredz pabalstu minimālās 
algas apmērā tuva radinieka nāves 
gadījumā 

430 eiro 

 

JURIDISKĀ UN TIESISKĀ AIZSTĀVĪBA
Skolas direktors vēlas Ilzi atbrīvot 
no darba. Pirms darba līguma uzteik- 
šanas darba devējam ir pienākums 
noskaidrot, vai darbinieks ir arod- 
biedrības biedrs, un, ja ir, jāsaņem 
attiecīgās arodbiedrības piekri- 
šana (Darba likuma 110.pants). 
Arodbiedrība nedod piekrišanu 
Ilzes atbrīvošanai, jo noskaidrojies, 
ka norādītie iemesli nav pamatoti. 
Arodbiedrība tiesā panāk Ilzes atjau- 
nošanu darbā un kompensāciju par 
darba piespiedu kavējumu. 

 
 

Ar arodbiedrības palīdzību 
izdevies nosargāt darbinieka 
tiesības uz darbu – saglabāti 
ikmēneša ienākumi 750 eiro 
un bezmaksas aizstāvības pakal- 
pojumi ~ 800 eiro apmērā 

 
 

www.LIZDA.lv 
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un biedra iespējas 

Iemaksātās biedra naudas 
„atdeve” / ietaupījums 

 

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA 
 
Skolotājai Ilzei LIZDA izcīnīja 
zemākās mēneša darba algas 
likmes paaugstināšanu: 
09.2016 - no 588 līdz 680 eiro 
09.2018. – no 680 līdz 710 eiro 
09.2019. – no 710 līdz 750 eiro 

 
 
 

ATLAIŽU GROZS PIE 100 
SADARBĪBAS PARTNERIEM 
Skolotāja Ilze kopā ar kolēģiem 
devās uz teātra izrādi, kā arī 
iegādājās jaunas brilles 

 
 

BIZNESA KLASES 
E-PASTS UN OFFICE 365 
Skolotāja Ilze saziņai ar skolēnu 
vecākiem izmanto savu LIZDA 
e-pastu, bet prezentācijas stundām 
glabā un rediģē tiešsaistē SkyDrive 
Pro, Web Apps 

 

Mēnešalgas palielinājums 
92 eiro par likmi (01.09.2016.) 

30 eiro par likmi (01.09.2018.) 

40 eiro par likmi (01.09.2019.) 

 
 

Teātra biļete maksāja 15 eiro 
atlaide 30% -  
ietaupīti 4,50 eiro 
Brilles maksāja 200 eiro 
atlaide 20% – 
ietaupīti 40 eiro 

 
Office 365 Small Business 
mēnesī jebkuram maksā 
4,20 eiro, bet LIZDA 
biedriem tas ir bezmaksas – 
ietaupīti 
50,40 eiro gadā 

 
 

Skolotāja Ilze kopā ar kolēģiem 
Skolotāju dienā devās interesantā 
vienas dienas ekskursijā pa Latviju 

Ekskursija pa Latviju 
maksā  vidēji 30 eiro, 
arodbiedrība biedriem 
sarūpēja dāvanu – 
ekskursiju bez maksas 

 
APDROŠINĀŠANA PRET 
NELAIMES  GADĪJUMIEM 24/7 Kompensācija par traumu - 
Skolotāja Ilze neveiksmīgi krita 
un salauza roku. Strādājošie arod- 
biedrības biedri ir apdrošināti 
2 500 eiro apmērā pret nelai- 
mes gadījumiem 

125 eiro, 
ārstēšanās izdevumiem -  
līdz 500 eiro 
 

 

PROFESIONĀLA 
JURISTA KONSULTĀCIJA
Skolotājai Ilze vēlas risināt 
konfliktu ar darba devēju  

 
Jurista konsultācija – 
ietaupīti vidēji 
~ 45 eiro stundā 

 

NAUDAS NOGULDĪJUMI
Skolotāja Ilze savus iekrājumus 
1000 eiro nolēma uz gadu 
noguldīt Skolu krājaizdevu sabie- 
drībā 

~ 20 eiro 

 
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS FONDS
Skolotāja Ilze nonāca neapskau- € 
žamā dzīves situācijā, kad nomira 
viņas 1. pakāpes radinieks 

 
~ 60 eiro 

 

DARBA KOPLĪGUMS
Skolotājas Ilzes darba vietā 
arodbiedrība noslēgusi koplī- 
gumu, vienošanos ar pašvaldību, 
kas paredz pabalstu minimālās 
algas apmērā tuva radinieka nāves 
gadījumā 

430 eiro 

 

JURIDISKĀ UN TIESISKĀ AIZSTĀVĪBA
Skolas direktors vēlas Ilzi atbrīvot 
no darba. Pirms darba līguma uzteik- 
šanas darba devējam ir pienākums 
noskaidrot, vai darbinieks ir arod- 
biedrības biedrs, un, ja ir, jāsaņem 
attiecīgās arodbiedrības piekri- 
šana (Darba likuma 110.pants). 
Arodbiedrība nedod piekrišanu 
Ilzes atbrīvošanai, jo noskaidrojies, 
ka norādītie iemesli nav pamatoti. 
Arodbiedrība tiesā panāk Ilzes atjau- 
nošanu darbā un kompensāciju par 
darba piespiedu kavējumu. 

 
 

Ar arodbiedrības palīdzību 
izdevies nosargāt darbinieka 
tiesības uz darbu – saglabāti 
ikmēneša ienākumi 750 eiro 
un bezmaksas aizstāvības pakal- 
pojumi ~ 800 eiro apmērā 

 
 

www.LIZDA.lv 

 

 

Biedri par arodbiedrību… 

 
1 311 

 

 
 

 

148 plašsazi ņas līdzekļ iem paudusi 

koti 1540 publikācijās (presē, radio, 
TV, internetā) 

 

328 000 € apmērā biedriem, kas 
nonākuši neapskaužam ās dzīves 
situācijās 

 

vairāk nekā 100 sadarbības partne- 
riem visā Latvijā 

 

mus 

 

 

sniegusi 2 600  konsultācijas  darba 
tiesību, darba droš ības, sociāli eko- 
nomiskajos jautājumos  un  vairāk 

tavošan ā 

 

Skolu krājaizdevu sabiedrībā 109 

mus 133 000 € apmērā un no 
 

dījumus € apmērā 

 

800 iesniegumus un izmaksājusi 
materiālo palīdzību kopā 134 000 € 
apmērā (42,3% par kaulu lūzumiem, 
19,5% par miesas  bojājumiem, 
19,46% par ārstēšan ās izdevumiem, 
18,74% par citiem nelaimes un nāves 
gadī jumiem) 

 

izglītības un zinātnes darbinieku 
dalību, lai pievērstu deputātu un 
sabiedrības uzmanību arodbiedrības 
prasībām par cienīgu darba samaksu 

 

noslēgusi 52 vienošan ās ar pašval - 

paredzot labvē līgākus darba notei- 
kumus un garantijas, nekā noteikts 
strādājošo darba līgumos un nor- 
matīvajos aktos 

 

50 institūcijās, piedaloties 200 

par daž ādiem normatīvajiem aktiem 

 

 

Psihologs 
Saliedētājs  
PALĪDZĪBA  

DROŠĪBAS SPILVENS Skabarga Resurss 
Cietoksnis,  pret  kuru  atduras  darba  devē ja  zobens 

Lokomotīve Garantija Lietussargs 
Ledlauzis  APDROŠINĀTĀJS  IZL

ŪK
S

 

AI
ZM

UG
UR

E 

€  

 
 

Padomdevējs 

BĀKA Atbalsts STABILITĀTE Straume pret klinti Glābējs 
Iespēja Sabiedrotais Kolēģi, kas slepus sadodas rokās, lai Tev palīdzētu 

SOLIDARITĀTE Sala bangojošā okeānā Pēdējā cerība Gaisma tunelī… 

 
 
 
 
 
 

Pēdējo gadu laikā arodbiedrība izcīnījusi:  
 
 
 
 
 
 

pedagogu zemāko 
mēneša darba algas 
likmju paaugstināšanu 
kopā par 15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zinātnes bāzes finan- 
sējuma palielinājumu 

 
 
 
 

finansē juma nesamazinā- 
šanu pe  dagogu papildu 
pienākumu un atbalsta 
pasākumu veikšanai, kas 
joprojām ir 40% no mācību 
stundu plāna īstenošanai 
aprēķ inātās valsts mērķ- 
dotācijas 

 
 
 
 
 
 
 
 

piemaksu 8%, 20%, 25% 
apmērā par pedagogu 
profesionālās darbības 
kvalitātes 3., 4., 5. pakāpi 

4 h  
vēl 4 h klāt pirmsskolas 
izglītības pedagogiem 
par papilddarbiem un 
arī 4 h klāt 5 – 6 gadīgo 
bērnu pedagogiem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studiju vietu minimālo 
izmaksu palielinājumu 
augstākajā izglītībā 

 
 

 
31 052 

izglītības un zinātnes 
darbinieki 

 

teritoriālās arodorga- 
nizācijas visā Latvijā 

LIZDA 
ir lielākā nozaru 

arodbiedrība 
Latvijā  

 

 

 
a 

izglītības un zinātnes 
iestādēs 

 

11 
profesionāli speciālisti 
nacionālajā birojā Rīgā 
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18,74% par citiem nelaimes un nāves 
gadī jumiem) 

 

izglītības un zinātnes darbinieku 
dalību, lai pievērstu deputātu un 
sabiedrības uzmanību arodbiedrības 
prasībām par cienīgu darba samaksu 

 

noslēgusi 52 vienošan ās ar pašval - 

paredzot labvē līgākus darba notei- 
kumus un garantijas, nekā noteikts 
strādājošo darba līgumos un nor- 
matīvajos aktos 

 

50 institūcijās, piedaloties 200 

par daž ādiem normatīvajiem aktiem 
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Padomdevējs 

BĀKA Atbalsts STABILITĀTE Straume pret klinti Glābējs 
Iespēja Sabiedrotais Kolēģi, kas slepus sadodas rokās, lai Tev palīdzētu 

SOLIDARITĀTE Sala bangojošā okeānā Pēdējā cerība Gaisma tunelī… 

 
 
 
 
 
 

Pēdējo gadu laikā arodbiedrība izcīnījusi:  
 
 
 
 
 
 

pedagogu zemāko 
mēneša darba algas 
likmju paaugstināšanu 
kopā par 15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zinātnes bāzes finan- 
sējuma palielinājumu 

 
 
 
 

finansē juma nesamazinā- 
šanu pe  dagogu papildu 
pienākumu un atbalsta 
pasākumu veikšanai, kas 
joprojām ir 40% no mācību 
stundu plāna īstenošanai 
aprēķ inātās valsts mērķ- 
dotācijas 

 
 
 
 
 
 
 
 

piemaksu 8%, 20%, 25% 
apmērā par pedagogu 
profesionālās darbības 
kvalitātes 3., 4., 5. pakāpi 

4 h  
vēl 4 h klāt pirmsskolas 
izglītības pedagogiem 
par papilddarbiem un 
arī 4 h klāt 5 – 6 gadīgo 
bērnu pedagogiem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studiju vietu minimālo 
izmaksu palielinājumu 
augstākajā izglītībā 

 
 

 
31 052 

izglītības un zinātnes 
darbinieki 

 

teritoriālās arodorga- 
nizācijas visā Latvijā 

LIZDA 
ir lielākā nozaru 

arodbiedrība 
Latvijā  

 

 

 
a 

izglītības un zinātnes 
iestādēs 

 

11 
profesionāli speciālisti 
nacionālajā birojā Rīgā 

 
 

 
 
 

 

Arodbiedrība biedriem gadā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arodbiedrības biedra ieguvumi – skolotājas 
Ilzes piemērs 

Kad vērtējam, vai maksāt arodbiedrībai biedra naudu 1% no 
bruto darba samaksas, ir svarīgi aprēķināt kopējo 
ieguvumu. Piedāvājam nosacītu piemēru – skolotāja Ilze 
mazā lauku skolā strādā 1 likmi jeb 30 stundas nedēļā un 
mēnesī saņem bruto 750 eiro, no kā arodbiedrībai Ilze 
maksā biedra naudu 7,50 eiro mēnesī. Iemaksāto biedra 
naudu skolotāja Ilze „saņem atpakaļ” ar uzviju – piemēram: 

Arodbiedrības pakalpojumi 
un biedra iespējas 

Iemaksātās biedra naudas 
„atdeve” / ietaupījums 

 

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA 
 
Skolotājai Ilzei LIZDA izcīnīja 
zemākās mēneša darba algas 
likmes paaugstināšanu: 
09.2016 - no 588 līdz 680 eiro 
09.2018. – no 680 līdz 710 eiro 
09.2019. – no 710 līdz 750 eiro 

 
 
 

ATLAIŽU GROZS PIE 100 
SADARBĪBAS PARTNERIEM 
Skolotāja Ilze kopā ar kolēģiem 
devās uz teātra izrādi, kā arī 
iegādājās jaunas brilles 

 
 

BIZNESA KLASES 
E-PASTS UN OFFICE 365 
Skolotāja Ilze saziņai ar skolēnu 
vecākiem izmanto savu LIZDA 
e-pastu, bet prezentācijas stundām 
glabā un rediģē tiešsaistē SkyDrive 
Pro, Web Apps 

 

Mēnešalgas palielinājums 
92 eiro par likmi (01.09.2016.) 

30 eiro par likmi (01.09.2018.) 

40 eiro par likmi (01.09.2019.) 

 
 

Teātra biļete maksāja 15 eiro 
atlaide 30% -  
ietaupīti 4,50 eiro 
Brilles maksāja 200 eiro 
atlaide 20% – 
ietaupīti 40 eiro 

 
Office 365 Small Business 
mēnesī jebkuram maksā 
4,20 eiro, bet LIZDA 
biedriem tas ir bezmaksas – 
ietaupīti 
50,40 eiro gadā 

 
 

Skolotāja Ilze kopā ar kolēģiem 
Skolotāju dienā devās interesantā 
vienas dienas ekskursijā pa Latviju 

Ekskursija pa Latviju 
maksā  vidēji 30 eiro, 
arodbiedrība biedriem 
sarūpēja dāvanu – 
ekskursiju bez maksas 

 
APDROŠINĀŠANA PRET 
NELAIMES  GADĪJUMIEM 24/7 Kompensācija par traumu - 
Skolotāja Ilze neveiksmīgi krita 
un salauza roku. Strādājošie arod- 
biedrības biedri ir apdrošināti 
2 500 eiro apmērā pret nelai- 
mes gadījumiem 

125 eiro, 
ārstēšanās izdevumiem -  
līdz 500 eiro 
 

 

PROFESIONĀLA 
JURISTA KONSULTĀCIJA
Skolotājai Ilze vēlas risināt 
konfliktu ar darba devēju  

 
Jurista konsultācija – 
ietaupīti vidēji 
~ 45 eiro stundā 

 

NAUDAS NOGULDĪJUMI
Skolotāja Ilze savus iekrājumus 
1000 eiro nolēma uz gadu 
noguldīt Skolu krājaizdevu sabie- 
drībā 

~ 20 eiro 

 
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS FONDS
Skolotāja Ilze nonāca neapskau- € 
žamā dzīves situācijā, kad nomira 
viņas 1. pakāpes radinieks 

 
~ 60 eiro 

 

DARBA KOPLĪGUMS
Skolotājas Ilzes darba vietā 
arodbiedrība noslēgusi koplī- 
gumu, vienošanos ar pašvaldību, 
kas paredz pabalstu minimālās 
algas apmērā tuva radinieka nāves 
gadījumā 

430 eiro 

 

JURIDISKĀ UN TIESISKĀ AIZSTĀVĪBA
Skolas direktors vēlas Ilzi atbrīvot 
no darba. Pirms darba līguma uzteik- 
šanas darba devējam ir pienākums 
noskaidrot, vai darbinieks ir arod- 
biedrības biedrs, un, ja ir, jāsaņem 
attiecīgās arodbiedrības piekri- 
šana (Darba likuma 110.pants). 
Arodbiedrība nedod piekrišanu 
Ilzes atbrīvošanai, jo noskaidrojies, 
ka norādītie iemesli nav pamatoti. 
Arodbiedrība tiesā panāk Ilzes atjau- 
nošanu darbā un kompensāciju par 
darba piespiedu kavējumu. 

 
 

Ar arodbiedrības palīdzību 
izdevies nosargāt darbinieka 
tiesības uz darbu – saglabāti 
ikmēneša ienākumi 750 eiro 
un bezmaksas aizstāvības pakal- 
pojumi ~ 800 eiro apmērā 

 
 

www.LIZDA.lv 

 

 

Biedri par arodbiedrību… 

 
1 311 

 

 
 

 

148 plašsazi ņas līdzekļ iem paudusi 

koti 1540 publikācijās (presē, radio, 
TV, internetā) 

 

328 000 € apmērā biedriem, kas 
nonākuši neapskaužam ās dzīves 
situācijās 

 

vairāk nekā 100 sadarbības partne- 
riem visā Latvijā 

 

mus 

 

 

sniegusi 2 600  konsultācijas  darba 
tiesību, darba droš ības, sociāli eko- 
nomiskajos jautājumos  un  vairāk 

tavošan ā 

 

Skolu krājaizdevu sabiedrībā 109 
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19,5% par miesas  bojājumiem, 
19,46% par ārstēšan ās izdevumiem, 
18,74% par citiem nelaimes un nāves 
gadī jumiem) 

 

izglītības un zinātnes darbinieku 
dalību, lai pievērstu deputātu un 
sabiedrības uzmanību arodbiedrības 
prasībām par cienīgu darba samaksu 

 

noslēgusi 52 vienošan ās ar pašval - 

paredzot labvē līgākus darba notei- 
kumus un garantijas, nekā noteikts 
strādājošo darba līgumos un nor- 
matīvajos aktos 

 

50 institūcijās, piedaloties 200 

par daž ādiem normatīvajiem aktiem 
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Arodbiedrības 
pakalpojumi un 
biedra iespējas

Iemaksātās 
biedra naudas 

«atdeve»/ietaupījums

Arodbiedrības 
pakalpojumi un 
biedra iespējas

Iemaksātās 
biedra naudas 

«atdeve»/ietaupījums


