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ANOTĀCIJA 

 

           Zlata Juņeviča. Bakalaura darbs: “IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKU 

IZVĒLI IESAISTĪTIES ARODBIEDRĪBĀ IETEKMĒJOŠIE FAKTORI”.  

Jelgava, 2019.- (64 lpp.,  11 att.,  5 tabulas,  31 latviešu, 22 svešvalodas literatūras avoti, 

4 pielikumi.) Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot nozīmīgākos faktorus, kas ietekmē 

izglītības iestāžu darbinieku izvēli iesaistīties vai neiesaistīties Latvijas izglītības un 

zinātnes darbinieku arodbiedrībā.  Darbā tiek izvirzīti trīs pētnieciskie jautājumi: 1) Kādi 

ir izglītības iestāžu darbinieku  izvēli iesaistīties vai neiesaistīties Latvijas Izglītības un 

zinātnes darbinieku arodbiedrībā nozīmīgākie ietekmējošie faktori? 2) Kuri no izvēli 

ietekmējošiem faktoriem visvairāk motivē un kuri kavē izglītības iestāžu darbiniekus 

izvēli iesaistīties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā? 3)Kādi 

pasākumi būtu jāveic, lai palielinātu izglītības iestāžu darbinieku ieinteresētību iesaistīties 

Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrībā? Darbā tiek izvirzītas divas hipotēzes: 1.) 

Vairākums izglītības iestāžu darbinieku uzskata, ka nozīmīgākie izvēli iesaistīties LIZDA 

motivējošie faktori ir atbilstošu darba apstākļu nodrošināšana un finansiālā atbalsta 

iespējas. 2.) Vairākums izglītības iestāžu darbinieku uzskata, ka  izvēli iesaistīties 

LIZDA kavē tas, ka darbinieki nav motivēti maksāt LIZDA biedra naudu noteiktajā 

apjomā. Bakalaura empīriskajā daļā tika izmantota kvantitatīvā pētnieciskā pieeja, 

izmantojot aptauju ar izglītības iestāžu darbiniekiem un pedagogiem kā datu ieguves 

metodi. Darba struktūru veido trīs nodaļas. Pirmajā nodaļa tiek konceptualizēts 

arodbiedrības jēdziens un raksturota tās nozīme izglītības sistēmas funkcionēšanā un 

veikta iepriekšēju pētījumu analīze. Otrajā nodaļā tiek raksturota Latvijas Izglītības un 

zinātnes arodbiedrība un izvēli iesaistīties ietekmējošo faktoru apmaiņas, racionālas 

rīcības un gaidu jeb ekspektāciju socioloģisko izpētes pieeju skatījumā. Trešajā nodaļā 

tiek veikts empīriskais pētījums un tiek analizēta izglītības iestāžu darbinieku viedoklis 

par izvēli ietekmējošajiem faktoriem, kā arī tiek sniegtas atbildes uz pētnieciskajiem 

jautājumiem. Tika arī apstiprinātas izvirzītas hipotēzes, tā kā darbā tiek secināts, ka 

nozīmīgākie faktori, kas motivē izglītības darbiniekus iesaistīties arodbiedrībā ir 

materiālais un finansiālais atbalsts un atbilstošu darba apstākļu nodrošināšana. Tika 

apstiprināta arī otrā hipotēze, jo tika secināts, ka biedru naudas apjoms ir nozīmīgākais 

faktors, kas kavē izglītības darbinieku iesaistīšanos. Atslēgas vārdi: arodbiedrība, 

organizācija, izvēle, izglītība, faktori, izglītības darbinieki. 



 

 

ANOTATION 

 

           Zlata Juņeviča. Bachelor thesis: “FACTORS INFLUENCING THE CHOICE 

OF EMPLOYEES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS TO JOIN A TRADE 

UNION”. Jelgava, 2019.- ( 64 p.,  11 visual pictures,  1 tables, 31 latvian, 22 foreign 

language bibliographic titles, 4 appendixes) The aim of the bachelor thesis is to find 

essential factors that affect the choice of employees of educational institutions to join or 

not to join a trade union. Bachelor thesis has three reseach questions : 1) What are the 

most important factors influencing the choice of employees of educational institutions to 

join or not to join the Latvian Trade Union of Education and Science Workers? 2) Which 

of the factors influencing the choice are the most motivating and which are delaying the 

employees of educational institutions to choose to join the Latvian Trade Union of 

Education and Science Workers? 3) What measures should be taken to increase the 

interest of the employees of educational institutions to choose to join the Latvian Trade 

Union for Education and Science? There are two hypotheses in the bachelor thesis: 1) 

Most of the employees of the educational institutions believe that the most important 

motivating factors to join LIZDA are ensuring adequate working conditions and 

opportunities for financial support. 2) Most of the employees of the educational 

institutions believe that the choice to join LIZDA is hindered by the fact that employees 

are not motivated to pay LIZDA membership fee. In the empirical part of the bachelor 

thesis a quantitative research approach was used, using a survey with the employees of 

educational institutions as a method of data acquisition. The first chapter conceptualizes 

the concept of a trade union and describes its role in the functioning in education system. 

An analysis of previous research was done. The second chapter describes Latvian Trade 

Union of Education and Science Employees as an organization and also describes factors 

influencing choice to join a trade union from sociological theories of exchange, rational 

action and expectancy motivation. The third chapter consists of empirical research. The 

opinion of the employees of educational institutions on factors influencing the choice to 

join or not is analyzed as well as answers to research questions are provided. The 

hypotheses were also confirmed, as material and financial support and adequate working 

conditions are the most important motivating factors and the membership fees is the most 

important factor hindering the involvement in LIZDA. Keywords: trade union, 

organization, choice, education, factors, teachers, employees of educational institutions 
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DARBĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI UN SIMBOLI 

ES 

ETUCE 

IZM 

LABS 

LDDK 

LIZDA  

NVO  

OECD  

VIIS  

Eiropas Savienība 

European Trade Union Committee for Education 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

Latvija Darba devēju konfederācija 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība   

Nevalstiskās organizācijas 

Organisation for Economic Co-operation and Development 

Valsts izglītības informācijas sistēma 
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IEVADS 

Valstij ir liela loma sabiedrisko procesu veidošanā un publiskajā pārvaldē, taču 

šos procesus būtiski var ietekmēt arī arodbiedrības. Arodbiedrību uzdevums ir uzlabot 

darbinieku stāvokli, veicot sociālo dialogu un cīnoties par labākiem apstākļiem, taču 

jāuzsver, ka daudzās valstīs pēdējo gadu laikā dalība arodbiedrības ir samazinājusies, kas 

var traucēt arodbiedrībām veikt savas funkcijas. Autores uzskatus pamato arī dati no 

Organisation for Economic Co-operation and Development jeb Ekonomiskās Sadarbības 

un Attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) par arodbiedrību blīvumu OECD valstīs, 

pie kurām pieder arī Latvija. Dati par arodbiedrību blīvumu Latvijā, kas ir dalībnieku 

skaits arodbiedrībās, ko aprēķina arodbiedrībā esošo dalībnieku skaitu dalot ar valstī 

kopējo darbinieku skaitu. Dati norāda, ka sākot ar 2003. gadu, kur arodbiedrību blīvums 

Latvijā bija 20,9%, arodbiedrību blīvums katru gadu samazinās. Pēc pēdējiem datiem, 

2015. gadā arodbiedrību blīvums Latvijā ir nokrities līdz 12,6%. Salīdzinot, piemēram, 

ar Zviedriju, kas bieži tiek minēta, kā sociālās labklājības piemērs, dati norāda, ka 

Zviedrijā 2015. gadā arodbiedrību blīvums bija 66,8%, kas ir 5 reizes lielāks arodbiedrību 

blīvuma īpatsvars kā Latvijā (Trade union density, 2018). Arodbiedrību pastāvēšana un 

to funkciju izpilde lielā mērā balstās uz arodbiedrības dalībnieku skaitu uz to, kā 

arodbiedrība spēj piesaistīt un noturēt tās dalībniekus, tāpēc pētījumi par faktoriem, kas 

ietekmē darbinieku izvēli iesaistīties arodbiedrībā var būtiski ietekmēt arodbiedrības 

attīstīšanos. Zinātniskajā literatūrā daudzi pētnieki ir centušies noskaidrot, kāpēc citi 

darbinieki izvēlas iestāties arodbiedrības, bet citi izvēlas neiestāties, un kādi ir šī izvēles 

ietekmējošie faktori. 

Autore uzskata par būtisku, noskaidrot nozīmīgākos faktorus, kas ietekmē 

darbinieku izvēli iestāties vai neiestāties arodbiedrībā, jo tas būtiski ietekmē 

arodbiedrības darbību. Citējot Nelsonu Mandelu "Izglītība ir visspēcīgākais ierocis, ko 

mēs varam izmantot, lai izmainītu pasauli" ar ko autore vēlas uzsvērt, izglītības jomas 

pētniecības svarīgumu, tāpēc autore pētīs nozīmīgākos faktorus, kas ietekmē pedagogus 

un izglītības iestāžu darbiniekus iestāties vai neiestāties Latvijas Izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrībā (turpmāk – LIZDA).  

Bakalaura darba izvirzītais mērķis – noskaidrot nozīmīgākos faktorus, kas 

ietekmē izglītības iestāžu darbinieku izvēli iesaistīties vai neiesaistīties Latvijas izglītības 

un zinātnes darbinieku arodbiedrībā.  Bakalaura darba ietvaros, par pētījuma objektu tiek 
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noteikti izglītības iestāžu darbinieki, bet par pētījuma priekšmetu - izglītības iestāžu 

darbinieku izvēli iesaistīties vai neiesaistīties arodbiedrībā ietekmējošie faktori. 

         Pētnieciskie jautājumi ir: 

1. Kādi ir izglītības iestāžu darbinieku  izvēli iesaistīties vai neiesaistīties Latvijas 

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā nozīmīgākie ietekmējošie faktori? 

2. Kuri no izvēli ietekmējošiem faktoriem visvairāk motivē un kuri kavē izglītības 

iestāžu darbinieku izvēli iesaistīties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrībā? 

3. Kādi pasākumi būtu jāveic, lai palielinātu izglītības iestāžu darbinieku 

ieinteresētību iesaistīties Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrībā? 

Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 

1. Konceptualizēt arodbiedrības jēdzienu un raksturot tās nozīmi izglītības 

sistēmas funkcionēšanā un veikt iepriekš veiktu pētījumu analīzi. 

2. Raksturot Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrību un izvēli iesaistīties 

ietekmējošo faktoru izpētes pieejas apmaiņas, racionālas rīcības un gaidu jeb 

ekspektāciju socioloģisko izpēte pieeju skatījumā. 

3. Noskaidrot izglītības iestāžu darbinieku izvēli iesaistīties vai neiesaistīties 

arodbiedrībā ietekmējošos faktorus, veicot izglītības iestāžu darbinieku 

aptauju.  

Hipotēze. 1.) Vairākums izglītības iestāžu darbinieku uzskata, ka nozīmīgākie izvēli 

iesaistīties LIZDA motivējošie faktori ir atbilstošu darba apstākļu nodrošināšana un 

finansiālā un materiāla atbalsta iespējas. 2.) Vairākums izglītības iestāžu darbinieku 

uzskata, ka  izvēli iesaistīties LIZDA kavē tas, ka darbinieki nav motivēti maksāt LIZDA 

biedra naudu noteiktajā apjomā. 

Pētījuma metodes – Pētījumā tiek izmantota kvantitatīvā pētnieciskā pieeja, izmantojot 

aptauju ar izglītības iestāžu darbiniekiem un pedagogiem kā datu ieguves metodi. 

Pētījuma ierobežojumi. Pētījumā netiks pētīta augstākā izglītība un docētāji. Autore 

pētīs pirmsskolas, vispārējās pamata, vidējās un profesionālās izglītības iestādēs 

iesaistītos pedagogus un izglītības darbiniekus. 

Pētījuma novitāte. Iepriekš nav veikts tāda veida pētījums. Rezultāti palīdzēs LIZDA 

uzlabot savu darbību un noskaidrot, kādi faktori ir jānovērš un kādi faktori varētu palīdzēt 

piesaistīt jaunus biedrus. Pētījuma praktiskā nozīme. Pētījumā tiks pētīti faktori, kas 

ietekmē iesaistīšanos LIZDA, kur pētījuma rezultātos būs ieinteresēta pati arodbiedrība. 
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1. ARODBIEDRĪBA KĀ SOCIĀLAIS PARTNERIS 

IZGLĪTĪBAS SOCIĀLĀ INSTITŪTA KONTEKSTĀ 

1.1. Izglītības sociālā institūta raksturojums 

 

 Šajā nodaļā tiks apskatīts izglītības un ar to saistītie jēdzieni, kā arī tiks raksturots 

izglītības kā sociāla institūta jēdziens, bet lai varētu runāt par izglītību kā sociālo institūtu, 

autore definēs, kas vispār ir sociālais institūts.  

 Sociālie institūti ir vēsturiski izveidojušies, nozīmīgi modernās sabiedrības 

elementi, kas pilda noteiktas funkcijas sabiedrībā. Sociālo institūtu varētu skaidrot arī kā 

organizētu sociālo sistēmu ar noteiktiem uzvedības modeļiem un mērķiem, kas funkcionē 

sabiedrībā. Ar sociālo institūtu palīdzību tiek regulēta cilvēku darbība un uzvedība, kā arī 

tiek nodrošināta kārtība un stabilitāte sabiedrībā (Anderson, Taylor, 2008; Verwiebe, 

[b.g]). Sociālos institūtus varētu saukt par indivīdu pamatvajadzību realizētājiem, jo 

sabiedrībai kopumā, tā pat kā atsevišķiem indivīdiem ir savas pamatvajadzības. Sociālie 

institūti realizē sabiedrības, gan atsevišķu indivīdu vajadzība, kā arī  risina dažādas 

sabiedrības problēmas (Newman, 2008). Līga Paula un Viola Korpa atsaucoties uz 

amerikāņu sociologa G. Lenski (Gerhard Lenski) veikto analīzi par sabiedrības 

pamatvajadzībām, atzīmē piecas būtiskākās sabiedrības pamatvajadzības: 

pašsaglabāšanās, savstarpējā komunikācija starp sabiedrības locekļiem, sabiedrība 

locekļu atzinības, preču ražošana un noteikti pakalpojumi un to sadale, sabiedrības 

locekļu rīcības un uzvedības kontrole (Paula un Korpa, 2010). Šīs pamatvajadzības 

realizē dažādi institūti. Mūsdienās institūtu spektrs ir kļuvis daudz plašāks, bet kā 

pamatinstitūtus var minēt: 

 izglītības; 

 darba; 

 ekonomikas; 

 ģimenes un laulības; 

 politikas; 

 

 

 

 

 

 reliģijas; 

 medicīnas; 

 masu mēdiji; 

 militāro (Anderson and Taylor, 

2008).



Visi sociālie institūti ir kompleksi sociālās struktūras elementi, kuri pastāv noteiktu 

iemeslu dēļ. Aplūkojot definīcijas un G. Lenski izdalītās pamatvajadzības, autore secina, 

ka sociālie institūti funkcionē, pildot vismaz vienu sabiedrības vajadzību, un to funkcijas 

ir atkarīgas no tā, kādas ir konkrētās sabiedrības vajadzības, līdz ar to, sociālie institūti un 

to funkcijas, laika gaitā var arī mainīties. Autore vēlas uzsvērt arī to, ka neskatoties un 

lielo sociālo institūtu spektru, katrs institūts nepastāv pats par sevi. Visi institūti, tajā 

skaitā arī izglītības sociālais institūts, ir savstarpēji saistīti un atkarīgi viens no otra savu 

funkciju veikšanā un darbojas vienotā sistēmā. Tālāk raksturojot, izglītības sociālo 

institūtu, būtu jānodefinē, kas ir izglītība. 

Izglītība nodrošina cilvēka individuālās dzīves kvalitāti, zināšanu sabiedrības 

veidošanu un valsts ekonomisko izaugsmi un labklājību (IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS 

PAMATNOSTĀDNES, 2014). Izglītība ir nepārtraukta zināšanu, prasmju un attieksmju 

pilnveidošanas process. Tā ir arī būtisks personības attīstības līdzeklis attiecību 

veidošanai starp indivīdiem, grupām un nāciju (Broks u.c., 1998).  

Viens no pirmajiem sociologiem, kas runāja par izglītību un tās funkcijām bija 

strukturālā funkcionālisma pamatlicējs Emīls Dirkems (Émile Durkheim), kurš uzskatīja, 

ka socializācijas process, kas norisinās izglītības institūtā, nodrošina sabiedrībā valdošo 

vērtību un normu apguvi. E. Dirkems par svarīgu atzina arī sabiedrības sakārtotības 

nodrošināšanu un sabiedrībai nepieciešamo prasmju apguvi, kur darba tirgus nosaka kādi 

darbinieki ir nepieciešami.  Savukārt, Talkots Pārsons (Talcott Parson) apgalvoja, ka 

izglītības iestādes pilda izglītošanas funkcijas un iemāca prasmes, kas nepieciešamas, lai 

funkcionētu sabiedrībā. T. Pārsons uzsver arī, ka izglītība veicina sabiedrības attīstību un 

dod iespēju indivīdiem uz vienlīdzīgām iespējām (Thompson, 2017; Haralambos and 

Heald, 1980; Sever, 2012). Atšķirībā no E. Dirkema, kas apgalvoja, ka izglītība veido 

sabiedrības sociālo solidaritāti, T. Pārsons uzsvēra, ka izglītības funkcija ir veicināt 

individuālos sasniegumus, kā vērtību (Giddens, 2006). Pēc autores domām, vislabāk 

izglītības jēdzienu skaidro Pedagoģijas skaidrojošā vārdnīca, kas izglītību definē kā 

“mērķtiecīgi organizēta sabiedrības vēsturiskās pieredzes, kultūrvērtību apgūšanas, 

pārmantošanas, sistematizētu zināšanu un prasmju apguves, personības īpašību, 

pārliecību, attieksmju un vērtību veidošanas un veidošanās joma, atbilstošu praktisku 

darbību kopums un rezultāts. Izglītība līdztekus zinātnei, kultūrai, medicīnai, 

tautsaimniecībai u.c. ir viena no cilvēkdarbības nozarēm (jomām). Izglītības process 

ietver personības veidošanas un veidošanās darbību, mācību un audzināšanas darbību 

vienotību. Izglītība ir līdzeklis un pamats zināšanu, prasmju, kultūras un personības 
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tālākai pilnveidei, savu spēju realizēšanai” (Beļickis u.c., 2000). Izglītības jēdzienu 

nedefinē tikai sociologi vai skaidrojošās vārdnīcas. Izglītības jēdziens tiek definēts arī 

likumos. Latvijas Republikas Izglītības likums izglītību definē kā “ sistematizētu 

zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas procesu un tā rezultātu. Izglītības 

process ietver mācību un audzināšanas darbību. Izglītības rezultāts ir personas zināšanu, 

prasmju un attieksmju kopums” (Izglītības likums, 1998). Kā jau iepriekš apskatījām, 

izglītība ir viens no sociālajiem institūtiem, kas veic sabiedrībai nepieciešamas funkcijas 

un sekmē sabiedrības stabilitāti.  

Izglītība kā sociālais institūts nodrošina zināšanu nodošanu, specializētu 

prasmju apgūšanu, personīgo izaugsmi, stabilitāti, kārtību un kontroli sabiedrībā, 

socializāciju, kā arī kultūras, uzvedības, tradīciju un normu nodošanu no paaudzes uz 

paaudzi (Verwiebe, [b.g.]). Izglītība kā sociālais institūts ir sistēma, ko aptver sociālie 

statusi, lomas, normas, grupas un organizāciju kopums, kur tiek realizēta dažādu veidu 

un līmeņu apmācība (Newman, 2008). Izglītības institūts ne tikai regulē sabiedriskās 

attiecības, bet arī veido nākotni. 21. gadsimtā cilvēkam ne tikai jāapgūst zināšanas un 

prasmes, bet jāprot arī būt radošam – radoši domāt, izmantot iegūtās zināšanas un jāspēj 

strauji piemēroties izmaiņām ekonomikā, politikā, kultūrā un citur. Tieši tāpēc izglītības 

institūtā nemitīgi notiek pārmaiņas un ar izglītību saistītās problēmas tiek aktualizētas. 

Izglītības attīstības un darbības pamatu valstī veido izglītības politika, kas nosaka 

izglītības sistēmas mērķus un uzdevumus, savukārt izglītojošo darbību veic valsts 

izglītības sistēma, ko Andris Broks un viņa līdzautori savā grāmatā definēja kā “valsts 

noteiktu sabiedrības izglītojošās darbības organizācijas veidu, kas pastāv pārējo 

cilvēkdarbību vidē, kam ir noteikta struktūra” (Broks u.c., 1998).  

Latvijā izglītības sistēmu var sadalīt trīs līmeņos – nacionālajā, pašvaldību un 

institucionālajā. Saeima , Ministru kabinets un Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk 

– IZM)  ir vienīgās institūcijas, kurām ir vara veikt lēmumus nacionālā līmenī (The 

education system, [b.g.]) Visaugstākā vara valstī ir Saeimai. Saeima izdod visus likumus 

un likumu labojumus par izglītību, kā arī citus likumus, kas ietekmē izglītību. Tālāk, 

Ministru kabinets izdod būtiskākos ar izglītību saistītos normatīvos aktus (noteikumus), 

un IZM ir pilnvarota izstrādāt normatīvos aktus un to labojumus, kā arī savā pakļautībā 

esošajām izglītības iestādēm izdod saistošas rekomendācijas, ja likumā ir noteikts, ka 

attiecīgā institūcija ir tiesīga izvēlēties, pieņemot lēmumus (OECD centrs sadarbībai ar 

nedalībvalstīm, 2002). Latvijas Republikas Izglītības likums nosaka, ka “izglītības 
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iestāde ir valsts, pašvaldību, valsts augstskolu vai citu juridisko vai fizisko personu 

dibināta iestāde, kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana, vai 

komercsabiedrība, kuram izglītības programmu īstenošana ir viens no darbības veidiem” 

(Izglītības likums, 1998). Latvijā, IZM ir centrālā izpildvaras iestāde izglītības jomā. Pēc 

Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) datiem uz 2018. gada 1. 

septembri, IZM pakļautībā atradās 2 vispārējas pamata un vidējās izglītības iestādes - 

ģimnāzija un sociālās korekcijas iestāde. Izglītības iestādes atrodas arī citu ministriju 

pakļautībā. Piemēram, uz 2018. gada 1. septembri, Kultūras ministrijas pakļautībā atradās 

viena izglītības iestāde (profesionālās pamata un vidējās izglītības iestāde). Tieslietu 

ministrijas pakļautībā arī atradās viena izglītības iestrāde ( vispārizglītojošā vakara 

(maiņu) vidusskola). Izglītības iestādes var būt arī privātas, tādejādi esot juridiskas vai 

fiziskas personas pakļautībā. Uz 2018. gada 1. septembri, 59 vispārējās pamata un vidējās 

izglītības iestādes atradās juridiskas vai fiziskas personas pakļautībā, savukārt 120 

izglītības iestādes veidoja bērnu un jauniešu interešu izglītības, pirmsskolas izglītības, 

profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes, vispārējās izglītības 

iestādes, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas bērniem vecumā no 5 gadi un 

vairāk (Izglītības iestāžu un…, 2018). Autore uzsver, ka pētījumos, kas tiks apskatīti 

nākošajā nodaļā, publiskais vai valstiskais sektors tiek minēts, kā svarīgs faktors, kas 

ietekmē izvēli. 

Pašvaldību, kas var būt pilsētu vai pagastu, pārziņā atrodas lielāka daļa valsts 

pirmskolas mācību iestāžu un skolu, kas nodrošina izglītību (no pamata līdz vidējai 

izglītībai) (OECD centrs sadarbībai ar nedalībvalstīm, 2002;  Izglītības iestāžu un…, 

2018 ). Pēc VIIS datiem 2018. gadā kopā bija 745 vispārējas pamata un vidējās izglītības 

iestāžu, no kurām 682 bija pašvaldību pakļautībā, savukārt 935 izglītības iestādes, kurās 

īsteno pirmsskolas izglītības programmas bērniem vecumā no 5 gadi un vairāk, no kurām 

815 bija pašvaldību pakļautībā. Autore vēlas uzsvērt, ka esot pašvaldību pārziņā, 

izglītības iestādes joprojām ir IZM vispārējā pārraudzībā.  

Autore secina, ka apskatot Latvijas izglītības sistēmu ir redzams, ka tā ir komplicēta 

un sastāv no dažādiem pārvaldības līmeņiem. Taču ņemot vēra iepriekš apskatīto, ir 

jāapskata arī izglītības pakāpes un līmeņus, jo autore ir norobežojusi savu pētījumu, un 

tāpēc visas izglītības pakāpes šajā pētījumā netiks apskatītas. Izglītības likumā teikts, ka 

Latvijā ir četras izglītības pakāpes – 1) pirmskolas izglītība; 2) pamatizglītība; 3) vidējā 

izglītība; 4) augstākā izglītība. Savukārt, izglītību var sadalīt arī veidos – 1) vispārējā 



12 

 

izglītība; 2) profesionālā izglītība; 3) akadēmiskā izglītība (Izglītības likums, 1980). Kā 

jau tika nodefinēts, autore pētīs tikai pirmskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības 

iestādēs iesaistītos darbiniekus, tādējādi apskatot vispārējo un profesionālo izglītību. 

      Pasniedzējs un grāmatas “Izglītības sistemoloģija” autors Andris Broks (2000), savā 

grāmatā vienkāršoti attēlo izglītības pakāpes (skat.1.1.att.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: Andris Broks, 2000.  

1.1.att. Izglītības pakāpes un veidi 

 

Takā pētījums ir norobežots, autore pētījumā neiesaistīs visu līmeņu izglītības 

iestādes. Pētījums tiks veikt pētot tikai pirmskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās 

un profesionālās vidējās izglītības programmas izglītības iestādēs strādājošos pedagogu 

un izglītības darbiniekus. Pamatojoties uz Darba likumu visi pedagogi, pedagogiem 

pielīdzināmie darbinieki un tehniskie darbinieki ir darbinieki. Ar  terminu pedagogs, tiek 

domāta “persona, kas ieguvusi pedagoģisko izglītību un ir sagatavota mācīšanas un 

audzināšanas darbam jebkurā izglītības pakāpē un veidā” (Beļickis u.c., 2000). Ministru 

kabineta noteikumi Nr. 354 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” 

paredz pedagogu profesiju un amatu sarakstu, pēc kā arī vadās darba autore. Ar izglītība 

iestāžu darbiniekiem darba ietvaros tiek definētas tās profesijas un amati, kas attiecās uz 
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pētījumā iesaistītajām izglītības pakāpēm, tāpēc izmantojot MK pedagogu profesiju un 

amatu sarakstu tiek noskaidrots, ka izglītības iestāžu vadītāji un vadītāja vietnieki, vidējās 

izglītības pedagogi, pamatizglītības pedagogi, pirmskolas pedagogi, izglītības metodikas 

speciālisti, speciālās izglītības pedagogi un arī pedagogu amatiem pielīdzināmie amati 

izglītības iestādē, kas ietver – sociālos pedagogus, pagarinātās dienas grupas skolotājus, 

izglītības iestādes muzeju pedagogus, pedagogu palīgus, interešu izglītības skolotājus, 

internāta, dienesta viesnīcu skolotājus, vecākos sporta trenerus, arodmācības skolotājus, 

izglītības psihologus, diriģentus, koncertmeistarus, horeogrāfus, baletmeistarus, sporta 

trenerus, sporta metodiķus, izglītības iestādes bibliotekārus, skolotājus mentorus un 

pedagogus karjeras konsultantus (Noteikumi par pedagogu, 2011). Lai apkopotu visus 

minētās profesijas un amatus, autore darba lieto terminu – izglītības iestāžu darbinieki. 

Taču ierobežojot pētījumu, izglītības iestāžu darbinieki, kas strādā augstākās izglītības 

iestādēs netiks skatīti. 

Autore secina, ka izglītība ir komplekss sociāls fenomens, kuru makro līmenī var 

aplūkot kā sociālo institūtu, kas pamatojieties uz sabiedrības vajadzībām, veic dažādas 

nozīmīgas funkcijas, kā mācīšanas, prasmju, kultūras, uzvedības modeļu, normu, tradīciju 

apguves, socializācijas, integrācijas, personīgās izaugsmes, attieksmju un 

vērtīborientācīju veidošanu, un kā sistēma, apkopo dažādu lomu, statusu, normu grupu 

un organizāciju kopumu, kur izglītības iestādes dažādos līmeņos nodrošina izglītības 

apguvi. Izglītības iestādes veido tās darbinieki, kuru darba kvalitāti ietekmē, tās 

darbinieku stāvoklis, tāpēc būtu svarīgi pētīt organizācijas, kuru mērķis ir uzlabot 

izglītības darbinieku un pedagogu stāvokli, kas tālāk sekmē pilnvērtīgāku izglītības 

sistēmas darbību. 

 

1.2. Arodbiedrību kā organizāciju un sociālā partnera raksturojums 

Kā tika minēts iepriekšējā nodaļā, arodbiedrības ir organizācijas. Autore šajā nodaļā 

apskatīs arodbiedrības jēdzienu un raksturos arodbiedrības kā organizācijas, un raksturos 

tās kā sociālo partneri.  

Autori M. Haralambos un R. Healds citēja amerikāņu sociologu Amitai Etzioni 

(Amitai Etzioni), kurš apgalvoja, ka “mēs esam organizāciju sabiedrība”. Mēs 

piedzimstam slimnīcās, mācamies skolās, mūs nodarbina uzņēmumi un mēs iesaistāmies 

arodbiedrībās un profesionālās asociācijās. Organizācijas ir sociālās struktūras elementi, 

kas orientējas uz specifisku mērķu sasniegšanu” (Haralambos and Heald, 1980). 
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Organizācijas ir cilvēku grupa, kuri sadarbojas, lai sasniegtu kopējus mērķus. 

Organizāciju lielums var atšķirties, sākot ar organizācijām ar nelielu biedru skaitu līdz 

lielām korporācijām (Giddens, 2006). A. Līne (2016) savā promocijas darbā atsaucoties 

uz autora Ričarda Dafta (Richard L. Daft) definīciju skaidroja, ka organizācija ir sociāla 

vienība, kura izveidota kā īpaši strukturēta un koordinēta sistēma, kurai ir konkrēti mērķi 

un kura ir saistīta ar ārējo vidi. Organizācija ir cilvēku vai institūciju apvienība ar vienotu 

rīcības programmu, mērķi un uzdevumiem. Var būt izglītības organizācija, sabiedriska 

organizācija, nevalstiska organizācija un citas. Taču jāuzsver, ka jebkura cilvēku grupa 

vēl nav organizācija. Lai tā būtu organizācija, tai jāatbilst vismaz diviem kritērijiem: 

• cilvēku grupa strādā apzināti ar nodomu sasniegt kopējo mērķi; 

• visiem cilvēkiem ir viens vēlamais galarezultāts, un to visi grupas dalībnieku 

pieņem par kopēju (Šmite, 2004). 

Organizācijas pēc savas uzbūves atšķiras no citiem grupu veidiem, jo tās ir speciāli 

veidotas, lai sasniegtu specifiskus mērķus. Organizācijas var iedalīt formālās un 

neformālās, taču autore neformālas organizācijas neapskatīs, takā tas neattiecas uz autores 

pētījumu. Mūsdienās organizācijas pārsvarā ir formālas, kuras ir radītas noteiktu mērķu 

sasniegšanai un tajās pastāv sava struktūra, normas un uzvedības modeļi (Giddens, 2006). 

Formāla organizācija ir sociālo un tehnisko pasākumu kopums, kas tiek īstenots 

apvienojot cilvēku grupu, kur dažu rīcība tiek vadīta, lai sasniegtu kopējus mērķus 

(Honour, Mainwaring, 1982). Runājot par formālām organizācijām, jāmin vācu sociologs 

Makss Vēbers (Max Veber), kurš lika pamatus birokrātiskai organizācijai. Vēbers 

uzskatīja, lai organizācija veiksmīgi pastāvētu, jābūt rakstītiem noteikumiem, kā arī 

organizācijās jāpastāv stingrai hierarhijai. Viņš ierosināja vairākus principus, kas 

joprojām tiek izmantoti organizāciju struktūru veidošanā arī mūsdienās - piramīdas veida 

hierarhijas veidošana, personīgās dzīves nošķiršana no organizācijas – darbs un personīgā 

dzīve ir nošķirti, darbinieku atlasē profesionālā piemērotība ir kritērijs, nevis personīgās 

saites, darba pienākumi ir dalīti, darbinieku kvalifikācijas celšana, lai paaugstinātu 

organizācijas kopējo kompetenci (Giddens, 2006; Andersen and Taylor, 2008). 

Pēdējo gadu laikā plaši tiek runāts par specifiskām organizācijām, ko zinātniskajā 

literatūrā raksturo dažādi - “bezpeļņas”,  “brīvprātīgas”, “trešā sektora” vai “neatkarīgās” 

organizācijas. Pie šīs grupas pieder daudz dažādu institūciju, bet tām visām ir vienojošas 

pazīmes: 1)tās ir organizācijas, kurām ir struktūra; 2) tās ir privātas – atdalītas no valsts 

pārvaldes; 3) tās ir bezpeļņas – organizācijas peļņa netiek sadalīta īpašnieku vai vadītāju 
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starpā; 4) tās ir autonomas -  patstāvīgi kontrolē savas aktivitātes; 5) tām ir brīvprātīgs 

raksturs – biedru līdzdalība nav obligāta (Salamon et al., 1999).  

Tāpēc kā atsevišķu organizāciju tipu var identificēt nevalstiskās organizācijas (turpmāk 

– NVO). NVO nav izveidotas ar mērķi gūt peļņu un darbojas neatkarīgi no valstu 

valdībām. To diapazons var būt no vietējās kopienas iniciatīvām līdz starptautiskām 

organizācijām, kas darbojas visā pasaulē. Parasti tās tiek finansētas no ziedojumiem jeb 

biedru naudām, kā arī tajās ir apvienoti cilvēki, kuriem ir kopīgas intereses un kuri cenšas 

atrast veidus, kā kaut ko mainīt vai ietekmēt (Kas ir NVO, 2017). Socioloģijā uzsver NVO 

lomu sociālās integrācijas, sociālā dialoga un kā demokrātiskas valsts neatņemamu 

sastāvdaļu. 2017. gadā Latvijā tika reģistrētas 18697 nevalstiskās organizācijas (NVO 

portreta raksturojums, 2017). Starptautiskais nevalstisko organizāciju klasifikators ( The 

International Classification of Non-profit Organizations) arodbiedrības kvalificē kā 

organizācijas, kas veicina, aizsargā un regulē darbinieku tiesības un intereses. 

Arodbiedrības ir iekļautas klasifikatora 11.grupā “Biznesa un profesionālās asociācijas, 

arodbiedrības” ( The International Classification…, 2015).  

Vēsturiski, arodbiedrību pirmsākums ir meklējams 18. gadsimtā, attīstoties 

industriālai sabiedrībai Eiropā (A brief  history…[b.g]). Šajā laikā strauji palielinājās 

darbinieku skaits nozarēs, indivīdiem bija iespēja strādāt vairākos darbos par to saņemot 

atalgojumu, taču tādi faktori kā – zems atalgojums, nepiemēroti un bīstami darba apstākļi 

palielināja indivīdu vajadzību pēc interešu aizstāvības. Šo apstākļu dēļ, darbinieki 

noteiktās nozarēs apvienojās, lai cīnītos par lielāku atalgojumu un labākiem darba 

apstākļiem, visbiežāk demonstrējot savu neapmierinātību ar protestu pret darba devējiem. 

Arī jēdziens angļu valodā “trade union” norāda uz kādu apvienotu indivīdu grupu, kuriem 

ir kopīgas vai līdzīgas prasmes (Hyman, 2001). Jāatzīmē, ka šīm brīvprātīgajām 

apvienībām nebija juridiska spēka un apvienošanos arodbiedrībās varēja uzskatīt par 

noziedzīgu nodarījumu. Arodbiedrību dekriminalizācija notika tikai 19. – 20.gs., kad arī 

arodbiedrībām beidzot bija iespēja iegūt juridiskas personas statusu (Stacenko, 2014).  

Ja runā par Latviju, tad par arodbiedrību kustības sākumu uzskata 1869. gadu, kad 

Rīgā nodibināja pirmo savstarpējās palīdzības organizāciju – Jonatāna biedrību, lai 

palīdzētu A. Šneidermaņa austuves strādniekiem slimības vai nāves gadījumos. No 1990. 

gada 13. decembra arodbiedrību darbību Latvijā regulē likums “Par arodbiedrībām” 

(Korņeva, 2008). Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS), 

arodbiedrības definē, kā neatkarīgas nevalstiskas organizācijas, kas pārstāv un aizstāv 
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savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses (Arodbiedrības, 

[b.g.]). 

A. Līne (2016) savā promocijas darbā atsaucoties uz autora T. Hanigana (Thomas 

Hannigan) pieeju atzīmēja, ka arodbiedrībām ir deviņas pamatfunkcijas – sociālais 

dialogs, biedru tiesiskā aizstāvēšana, starptautiskās sadarbības nodrošināšana, 

organizēšana, administrēšana, vadīšana, politisko aktivitāšu veikšana, sabiedrisko 

aktivitāšu veikšana un arodbiedrības darbības uzlabošana, ko vēlas akcentēt arī darba, 

autore, jo noskaidrojot, iestāšanās vai neiestāšanās faktorus, arodbiedrībai ir iespēja 

uzlabot savu darbību, lai labāk veiktu iepriekš minētas funkcijas. Autore vēlas uzvērt, ka 

arodbiedrību funkcionēšana ir atkarīga arī no tās biedriem, jo samazinoties to skaitam 

arodbiedrības var kļūt nestabilākas un funkciju izpilde var tik apgrūtināta. Kā liecina dati, 

Latvijā kā arī citās valstīs dalība arodbiedrībās samazinās.  

1.1 tabula 

Arodbiedrību blīvums dažādās valstīs

 

Avots: Autores veidota tabula pēc OECD datiem 

OECD ir starpvaldību organizācija, kas apvieno 36 pasaules valstis, tai skaitā 23 

ES dalībvalstis. Organizācijas misija ir veicināt tādas politikas, kas uzlabo ekonomisko 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Apvienotā 

Karaliste 28,5 27,6 27,0 27,2 27,2 27,0 27,0 26,8 26,5 26,1 25,4 25,0 24,2 23,7

Austrija 34,6 34,8 33,8 31,6 30,4 29,6 29,3 28,9 28,3 28,0 27,8 27,7 27,4 26,9

Beļģija 54,2 54,0 53,7 54,9 54,7 54,5 54,9 53,8 55,1 55,0 55,1 53,8 54,2 -

Čehija 22,3 20,6 19,1 18,1 17,4 16,9 16,7 16,1 15,4 14,8 13,6 12,9 12,0 10,5

Dānija 72,0 71,5 70,9 68,4 67,8 66,2 68,4 69,2 70,1 69,8 69,3 69,3 68,6 67,2

Francija 8,4 8,1 8,0 8,0 7,9 7,8 7,9 8,0 8,1 8,1 8,1 8,0 7,9 -

Grieķija - 24,1 24,1 24,1 - 23,8 - - 22,9 - 24,7 - - -

Igaunija 11,7 - 9,7 - 7,7 7,0 7,7 7,7 6,9 6,4 - - - -

Itālija 33,2 33,6 33,3 33,1 33,5 33,4 34,7 35,5 35,8 36,3 36,8 36,4 35,7 34,4

Īrija 34,9 33,6 32,5 31,8 30,9 31,4 32,3 34,2 33,2 - 31,5 - - 27,2

Latvija 20,9 - - 17,9 16,6 15,1 15,1 15,0 13,6 13,1 12,8 12,7 12,6 -

Lietuva 13,6 - - 9,8 9,3 8,9 10,0 10,1 9,7 9,0 8,4 8,1 7,9 7,7

Luksemburga 42,5 - - 40,1 - 36,5 - 35,1 - 35,3 - 34,1 - -

Nīderlande 21,4 21,3 21,0 20,3 19,4 19,3 19,2 19,3 19,3 18,8 18,2 18,1 17,7 17,3

Polija 18,8 19,0 18,1 16,3 15,6 15,1 14,6 14,6 13,6 12,7 12,9 12,4 - -

Portugāle 21,1 21,6 - 21,1 - 20,7 - 19,6 18,7 - - 17,0 16,1 -

Slovākija 26,2 23,7 22,8 20,6 18,8 17,2 16,0 15,2 14,1 13,6 13,3 - 10,9 -

Slovēnija 43,6 40,1 37,1 31,4 29,0 26,6 26,3 25,0 23,1 22,0 21,3 20,1 19,6 -

Somija 72,6 71,2 70,4 70,1 70,2 69,5 68,9 68,3 67,3 67,3 66,3 66,7 66,5 64,6

Spānija 15,8 15,3 14,5 14,3 15,5 17,1 17,5 17,2 16,8 17,0 16,8 15,6 13,9 -

Ungārija 17,7 - 17,2 - 14,9 14,4 - - - 11,8 - 10,2 9,4 8,5

Vācija 23,0 22,2 21,5 20,6 19,8 19,0 18,8 18,9 18,4 18,3 18,0 17,7 17,6 17,0

Zviedrija 76,4 76,9 75,6 73,2 71,0 68,8 69,7 69,3 67,8 67,4 - - 66,8 -
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un sociālo labklājību cilvēkiem visā pasaulē un tā veic pētījumus un nosaka labāko praksi 

gandrīz visās ekonomiskās un sociālās politikas jomās. Arī Latvija ir OECD dalībvalsts 

no 2016. gada. OECD statistika par iestāšanos arodbiedrībās norāda, ka Latvijā iestāšanās 

arodbiedrībās katru gadu samazinās (Trade union density, 2018). Tabulā redzams 

arodbiedrību blīvums, ko aprēķina arodbiedrībā esošo dalībnieku skaitu dalot ar valstī 

kopējo darbinieku skaitu. Kā redzams, sākot ar 2003. gadu arodbiedrību blīvums 

samazinās, kur 2015. gadā tas ir tikai 12,6%. Salīdzinot ar valstīm, kas parasti tiek minētas 

kā  labas labklājības politikas piemēri, piemēram,  Zviedrijā arodbiedrību blīvums ir  

66,8% un Dānijā - 68,6%. Atšķirība ir 5 reizes lielāka, salīdzinot ar Latviju, kur ir viens 

no zemākajiem rādītājiem. 

Autore secina, ka arodbiedrības ir īpašs formālu organizāciju veids, kuras raksturo, 

ka autonomas no valsts pārvaldes nodalītas bezpeļņas organizācijas ar brīvprātīga dalību, 

kuras veic noteiktas funkcijas balstoties un tās mērķiem, kas galvenokārt ir politiskā un 

sabiedriskā aktivitāte, nodrošinot sociālo dialogu starp dažādiem līmeņiem, lai 

nodrošinātu biedru interešu un tiesību aizstāvēšanu.  

Sociālais dialogs ir viena no arodbiedrības primārajām funkcijām. Sociālais dialogs ir 

interešu līdzsvarošanas modelis, kas nodrošina sociālo stabilitāti, tas ir konsultāciju 

mehānisms, kurā piedalās valdība, darba devēji un arodbiedrības (Sociālais dialogs, 

[b.g.]). Sociālo dialogu var skaidrot kā sarunas procesu, kurā uz līdzvērtīgiem pamatiem 

piedalās sociālie partneri (Latvijas Brīvo arodbiedrību…,2007). Sociālie partneri ir visā 

Eiropā plaši izmantots termins, kas apzīmē darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjus - 

arodbiedrības un darba devēju organizācijas (Latvijas izglītības sistēmas…,2016).  

  Neatkarīgs sociālais dialogs starp sociālajiem partneriem Eiropas Savienības 

līmenī tika izveidots 1985. gadā, kad formāli tika uzsākts sociālais dialogs starp Eiropas 

Arodbiedrību konfederāciju (European Trade Union Confederation turpmāk ETUC) un 

darba devējiem, ko nostiprināja Māstrihtas Līgums (Maastricht Treaty), kas ļāva 

formalizēt sociālo partneru līdzdalību likumdošanas procesā. Sociālā dialoga attīstība 

Eiropas Savienības līmenī ir svarīga, jo sociālais dialogs veicina sadarbību starp 

sociālajiem partneriem un panāk vienošanos, kas nodrošina sociālo stabilitāti un 

ekonomisko attīstību valstī (Latvijas Brīvo arodbiedrību…, 2007). 

Eiropas līmenī sociālā dialoga partneri ir Eiropas Komisija, ETUC, Eiropas 

Industriālo un darba devēju konfederāciju apvienība (Union of Industrial and Employers’ 

Confederation – UNICE) un Eiropas valsts sektora darba devēju konfederācija (European 
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Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic 

Interest - CEEP) (Līne, 2016).  

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP) ir nacionālā līmeņa trīspusējā 

sociālā dialoga institūcija, kurā kā sociālie partneri darbojas valdības, Latvijas Darba 

devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) un LBAS deleģētie pārstāvji (Nacionālā 

Trīspusējās sadarbības…[b.g.]) Trīspusējais sociālais dialogs ir dialogs starp darba 

devējiem, valsti un arodbiedrībām (Sociālais dialogs Latvijā, 2009). Savukārt, divpusējais 

sociālais dialogs notiek starp sociālajiem partneriem (darbiniekiem un darba devējiem) 

un tie autonomi bez valsts institūciju iesaistīšanās risina sociāli-ekonomiskos jautājumus 

(Sociālais dialogs Eiropas…, 2005).   

Sociālais dialogu var iedalīt līmeņos un kā norāda P. Krīgers savā zinātniskajā 

rakstā par sociālo dialogu Latvijā, sociālais dialogs var notikt nacionālā, reģionālā un 

iestādes līmenī. 

 

Avots: autores konstrukcija izmantojot Pētera Krīgera zinātnisko rakstu Sociālais 

dialogs Latvijā (Sociālais dialogs Latvijā, 2009) 

1.2.att. Trīspusējais sociālais dialogs 

Sociālais dialogs var risināties dažādos līmeņos, sākot no diskusijas darba kolektīvā 

līdz nacionālām un starptautiskām sarunām. Sociālais dialogs var notikt arī nozaru līmenī 

un reģionālajā līmenī. Tika noskaidrots, ka sociālais dialogs ir viena no arodbiedrības 

pamatfunkcijām un Eiropas Savienībā stipri akcentē sociālā dialoga nozīmi, taču S. 

• Divpusēji - starp arodbiedrību un darba devēju 
organizāciju. 

• Trīspusēji - starp darba devēju organizāciju, arodbiedrību 
un valsti (Nacionālā trīspusējā sadarbības padome).

Nacionālā 
līmenī

• Divpusēji - starp arodbiedrību un darba devēju 
organizāciju. 

• Trīspusēji - starp darba devēju organizāciju, 
arodbiedrību un pašvaldību.

Pašvaldību
limenī

• Divpusēji - darba devēju un vietējo arodbiedrību 
vai darbinieku pārstāvjiem. 

Izglītības 
iestādes 
līmenī
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Stacenko savā promocijas darbā nonāca pie secinājuma, ka Latvijas Republikas tiesību 

aktos arodbiedrības nav definētas kā sociālais partneris. Tas nozīmē, tas neatbilst 

faktiskajai arodbiedrību darbībai Latvijā, it īpaši trīspusējā sadarbības partnerībā 

Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē (Stacenko, 2014).  

Autore secina, ka ir divi sociālā dialoga veidi, divpusējais un trīspusējais, kuros var 

piedalīties valdība, darba devēji, darbinieki un arodbiedrības. Sociālais dialogs nodrošina 

sociālo stabilitāti un interešu līdzsvarošanu, jo tiek veiktas sarunas par darbību, kas būtu 

jāveic, lai nonāktu līdz vēlamajam rezultātam. Lai norisinātos veiksmīgs lēmumu 

pieņemšanas process, sociālajiem partneriem jābūt līdzsvarotām attiecībām, tāpēc, 

arodbiedrībām ir jārisina problēmas, kas varētu ietekmēt to varu un darbību, kur viens no 

šiem ietekmējošajiem faktoriem ir biedru skaits. To pierāda arī iepriekš veikti pētījumi, 

par darbinieku iesaistīšanos arodbiedrībās, kur tiek uzsvērts, ka arodbiedrību darbību un 

to funkciju izpildi ietekmē biedru skaits, tāpēc iepriekš, īpaši ārvalstīs, ir veikti pētījumi, 

par faktoriem, kas ietekmē iesaistīšanos, ko autore arī apskatīs nākošajā nodaļā. 

 

1.3. Iepriekš veiktu pētījumu analīze 

 Šajā nodaļā darba autore analizēs iepriekš veiktu pētījumu rezultātus, un iegūto 

informāciju izmantos sava pētījuma veidošanā. Latvijā iepriekš nav veikti pētījumi, kur 

tiktu pētīti faktori, kas varētu ietekmēt darbinieku izvēli iestāties arodbiedrībās, taču šī 

tēma ir apskatīta citu pētījumu rezultātā. Autore apskatīts arī ārpus Latvijas veiktus 

pētījumus, lai iegūtu informāciju par iepriekš noskaidrotiem faktoriem, kurus varēs 

apkopot un izmantot, pētot pedagogus un izglītības iestāžu darbinieku ietekmējošos 

faktorus.  

“Labour Market Studies” projektā, pētījumā par atalgojumu un to ietekmējošiem 

faktoriem Latvijā (Wages and impacting factors), tika minēti faktori, kas ietekmē 

darbinieku motivāciju iesaistīties Latvijas Darba devēju konfederācijā (turpmāk – 

LDDK). Šajā pētījumā kā ietekmējošie faktori ir minēti – darbinieki netic, ka 

arodbiedrības var ietekmēt likumus, lai aizstāvētu darbinieku intereses un 

vajadzības, organizācijas atrašanās vieta ir Rīga, kas ir negatīvs faktors ārpus Rīgas 

iedzīvotājiem un darbinieku laika trūkums (Labour Market Studies, 2006).  

Sergeja Stacenko promocijas darbā secināja, ka izvēli iesaistīties arodbiedrībās var 

ietekmēt tādi faktori kā – savu tiesību nepārzināšana no darbinieku puses, darbinieku 
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zināšanu trūkums par arodbiedrību nozīmi un neuzticība arodbiedrībām (Stacenko, 

2014). 

Promocijas darbā “Latvijas arodbiedrību stratēģiskās vadīšanas pilnveide”, ko 

veica Antra Līne, tiek minēts, ka lielu iespaidu uz arodbiedrību atstāj inflācija un 

bezdarbs. Augsti inflācijas rādītāji var radīt velmi apvienoties, lai uzlabotu dzīves 

kvalitāti, turpretī augsts bezdarba līmenis samazina biedru skaitu arodbiedrībās. 

Aberdīnas universitātes profesors Kristofers Kolmejers (Dr Christopher 

Kollmeyer), veica pētījumu par to, kādi faktori ietekmē izvēli iestāties arodbiedrībā, un 

viņa pētijumā  “Who Joins Trade Unions?: Testing New Sociological Explanations.” 

secināja, ka iestāšanos vai neiestāšanos var ietekmēt vecums, sektors (privāts vai 

publisks) kurā darbinieks strādā, sabiedriskā un politiskā aktivitāte, izglītības līmenis. 

Kā vēl vienu faktoru K. Kolmejers min uz normām balstītos faktorus, kur apgalvo, ka 

indivīdi ar post-materiālistiskām vērtībām ir mazāk ieinteresēti iestāties nekā indivīdi ar 

materiālistiskām vērtībām. Ar post-materiālistiskām vērtībām tiek saprasti sociālās 

vērtības un dzīves kvalitātes problēmas – runas brīvība, dažādi sociālie procesi, klimats 

un tamlīdzīgi. Galvenokārt, pretējs ekonomiskām jeb materiālistiskajām vērtībām, kas 

būtu algas vai ekonomiskais stāvoklis. Kolmejers apgalvoja, ka ekonomiskajai situācijai 

uzlabojoties, mainās vērtības, kas īpaši redzams jaunākajā paaudzē, kas vairāk sliecas būt 

ar post-materiālistiskām vērtībām. Šeit tiek arī skaidrots, kāpēc jaunāki cilvēki mazāk 

iesaistās arodbiedrībās (Kollmeyer, [b.g.]).  

Nīderlandē 2015. gadā veiktā pētījumā par jaunu darbinieku iesaistīšanos arodbiedrībās 

tikai konstatēti jau iepriekš minēti faktori – zināšanu trūkums par arodbiedrību 

funkcijām un uzskats, ka arodbiedrībām nav jēgas. Šajā pētījumā tika atklāts, ka 

faktors “nekad nebiju domājis par iesaistīšanos” bija viens no  nozīmīgākajiem 

faktoriem, kuru izvēlējās 60% respondentu. Iesaistīšanos ietekmēja arī darbinieku velme 

aizstāvēt un cīnīties par savām tiesībām. (Keune, 2015). 

Kenjā 2015. gadā veiktā pētījumā par pedagogu iesaistīšanos arodbiedrībā tika secināts, 

ka vairāk nekā puse pedagogu, kuri nav arodbiedrībā neiesaistās, jo uzskata, ka biedru 

nauda ir pārāk liela. Savukārt, arodbiedrībā esošie izvēlējās vienu no dotajām 

arodbiedrībām, izvērtējot biedra naudas lielumu, kur tika secināts, ka biedru naudas 

lielums ir svarīgs faktors. Ekonomiskā stāvokļa uzlabošana arī tika norādītas kā 

nozīmīgs faktors. Darba kolēģu spiediens - indivīdu darba kolēģu izvēle būt 

arodbiedrībā arī motivēja indivīdu iesaistīties. Šajā pētījumā arī atklājās, ka izvēli starp 
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divām arodbiedrībām ietekmēja attieksme pret arodbiedrības līderi. Darbinieki 

neiesaistījās organizācijā, ja viņiem nepatika tās līderi( Kaberia, 2015).  

Autore secina, ka iepriekšējos pētījumos konstatējas, ka ietekmējošie faktori var būt 

dažādi. No apskatītā, autore atsevišķi vēlas izdalīt faktorus, kas var negatīvi ietekmēt 

izvēli iesaistīties. Tie ir – neticība, ka arodbiedrība var kaut ko ietekmēt, organizācijas 

atrašanās vieta, darbinieku laika trūkums, savu tiesību neapzināšanās, zināšanu trūkums 

par arodbiedrību, biedru nauda un attieksme pret organizācijas līderi. Kā negatīvu autore 

uztver arī viedokļa neesamību par iestāšanos vai neiestāšanos, jo par to iepriekš nav 

domāts. Pozitīvs faktors ir ekonomiskā stāvokļa uzlabošana, kas sevī var ietvert, 

atbilstošas algas nodrošināšanu, materiālos labumus, ko var sniegt arodbiedrība, kā arī 

darba kolēģu spiediens, kas var ietekmēt pozitīvi. Autore šos faktorus ņems vērā savas 

anketas veidošanā. Noskaidrotie faktori attiecās uz dažādām arodbiedrībām, bet takā 

autore pētīs pedagogu arodbiedrību, tā nākošajā nodaļā tiks apskatīta.  
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2. IESAISTĪŠANĀS LATVIJAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES 

DARBINIEKU ARODBIEDRĪBĀ IZPĒTES IESPĒJAS 

SOCIOLOĢIJĀ  

2.1. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības raksturojums 

Iepriekš tika apskatīts izglītība kā institūts un ar tai saistītie jēdzieni. Tika definētas 

organizācijas un arodbiedrības, tāpēc tagad būtu jāraksturo viena no lielākajām nozaru 

arodbiedrībām – LIZDA. Dibināta 1990. gada 19. maijā, LIZDA ir neatkarīga sabiedriska 

organizācija, kas nodrošina ekonomisko, sociālo un profesionālo tiesību un interešu 

aizstāvību. LIZDA 1248 arodorganizācijas izglītības un zinātnes iestādēs apvieno 30220 

izglītības un zinātnes nozarē strādājošos un pensionārus. LIZDA sastāvā ir 54% izglītības 

un zinātnes nozarēs strādājošo (Latvijas Izglītības un zinātnes…, [b.g.]). 

LIZDA veic dažādas funkcijas kā piemēram – tiek paustas un aizstāvētas darba, 

sociālās, ekonomiskās tiesības un intereses, veidots sociālais dialogs ar darba devējiem, 

valsti un citām institūcijām, veikti dažādi pētījumi, rīkotas masu akcijas – mītiņi, 

demonstrācijas, piketi, streiki. Arodbiedrība piedāvā – bezmaksas konsultācijas, 

bezmaksas aizsardzību tiesā vai citās valsts iestādēs, izglītošanās un apmācības iespējas 

un iespēju piedalīties kopīgos kultūras un sporta pasākumos. Tiek piedāvāta arī materiāla 

palīdzība, kurā ietilpst – atlaižu grozs ar izdevīgiem piedāvājumiem no organizācijas 

partneriem, skolu krājaizdevumu fonds, sociālās palīdzības fonds un nelaimes gadījumu 

fonds (Darbības virzieni, [b.g]. Funkcijas un iespējas, ko sniedz arodbiedrība ir svarīgi 

arī novērtēt, tāpēc autore tās izmantos, lai noskaidrotu izglītības darbinieku un pedagogu 

viedokli par to nozīmīgumu un vai tas vispār tiek darīts. LIZDA ir arī izstrādājusi rīcības 

programmu 2020. gadam, kur par galveno tiek atzīst arodbiedrības dalībnieks un viņa 

tiesības un intereses. Izstrādātā vēlamā situācija norāda, ka arodbiedrība vēlas panākt 

drošu vidi, kur arodbiedrības biedri jūtas sociāli, ekonomiski un tiesiski aizsargāti, viņi ir 

motivēti un apzinās savas tiesības, tāpēc ir nodrošināti ar atbilstošu kvalifikāciju, 

kompetenci, informāciju un materiāliem.  

Autore secina, ka LIZDA prioritāte ir tās biedri, tāpēc, kā tika minēts teorijā, šīs 

programmas nolūkos LIZDA pilda vienu no pamatfunkcijām – sevis pilnveidošana, lai 

nodrošinātu esošajiem biedriem labāku situāciju un piesaistītu jaunus biedrus. Autore 

uzsver, ka šī pētījuma rezultāti palīdzēs gūt priekštatu par esošo situāciju un gūt tās esošo 

un potenciālo biedru viedokli par pilnveides iespējām.  
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Arodbiedrība apvieno - pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskolas, 

pamatskolas, vidusskolas, ģimnāzijas, vakara (maiņu), neklātienes, tālmācības 

vidusskolas, speciālās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestādes, kompetences 

centri, koledžas, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes, centri,  augstskolas, 

valsts un pašvaldību izglītības pārvaldes iestādes, zinātnes iestādes, bet autore apskatīs 

tikai iestādes, kuras saistās ar pirmskolas, pamata, vispārējo vidējo un profesionālo 

izglītību.  

Jau tika noskaidrots, ka LIZDA ir bezpeļņas organizācija, taču tās darbības 

nodrošināšanai un, lai garantētu savu biedru tiesību aizsardzību, sniegtu pabalstu no 

kopējiem fondiem un veiktu citas darbības tiesību un interešu nodrošināšanai, biedriem 

katru mēnesi  ir jāmaksā Statūtos noteikto biedra naudu:  

 strādājošiem biedriem – 1% apjomā no atalgojuma bruto summas; ‘ 

 biedriem – studentiem, mācekļiem un audzēkņiem – 15 centi;  

 biedriem – pensionāriem, darbiniekiem, kuri atrodas bērna kopšanas 

atvaļinājumā, bezdarbniekiem – 70 centi (Statūti, 2015).  

Iepriekšējos pētījumos parādījās, ka biedru nauda ir svarīgs faktors, kas var ietekmēt 

iesaistīšanos arodbiedrībā gan pozitīvi, gan negatīvi. LIZDA ir Eiropas Izglītības 

darbinieku arodbiedrības (ETUCE) dalīborganizācija, kas apvieno 131 organizāciju 48 

Eiropas valstīs. LIZDA piedalās ETUCE komiteju, konferenču un citu pārvaldes 

struktūru darbā. Latvijā LIZDA ir arī LABS biedrs.  

Autore secina, ka LIZDA ir organizācija, kā tas tika aprakstīts iepriekšējās nodaļās, kas 

pilda noteiktas funkcijas. Kā organizācija, tās sadarbojas ar citām organizācijām un veic 

savu biedru pārstāvniecību citās institūcijās.  Funkciju izpildi ietekmē arodbiedrības 

biedru skaits, tāpēc autore uzskata par nozīmīgu veidot iesaistes izpētes teorētisko ietvaru, 

ņemot vērā arī arodbiedrības funkcijas un piedāvātās iespējas, lai varētu noskaidrot, kas 

ir būtisks izglītības darbiniekiem, un kas arodbiedrībai būtu jāpilnveido, lai piesaistītu 

jaunus biedrus kā arī palielinātu esošo biedru apmierinātību ar organizāciju.  

 

2.3. Pedagogu un izglītības darbinieku iesaistes arodbiedrībā izpētes teorētiskais 

ietvars 

Zinātniskajā literatūrā bieži tiek teikts, ka, lai panāktu savus mērķus, indivīdi bieži 

apvienojas ar citiem indivīdiem, kuriem ir līdzīgi mērķi, lai efektīvāk sasniegtu savus 

mērķus. Kevins Kruss atzīmēja, ka iesaistīšanās nozīmē, ka darbinieks ir emocionāli 
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saistīts ar organizāciju un tās mērķiem. Līdz šim veiktajos pētījumos, autori atzīmē, ka 

darbiniekus ietekmējošos faktorus var iedalīt divās kategorijās – uz interesēm balstītie un 

uz normām balstītie faktori. Faktori ir sabiedrības elementi, kas var pozitīvi vai negatīvi 

ietekmēt citus sabiedrības elementus radot pārmaiņas. Socioloģijas skaidrojošajā 

vārdnīcā faktors tiek definēts kā apstāklis, kas cēloniski iedarbojas uz parādību – to 

izraisa, nosaka, veicina vai pastiprina. Faktorus var iedalīt pozitīvos faktoros, kuri veicina 

pozitīvi vērtējamas parādības, vai negatīvos faktoros, kuri veicina negatīvi vērtējamas 

parādībās (Zepa, Zobena, 1997). Uz interesēm balstītie faktori bieži tiek skaidroti ir 

apmaiņas vai rīcības teorijām. Darbinieki iestājas arodbiedrībās, jo viņiem ir interese 

iestāties. Šīs intereses rāda tādi faktori, kā, piemēram, iespēja saņemt lielāku atalgojumu, 

lielāka darba drošība un citi iemesli. Otra kategorija – normām balstītie faktori - tiek 

skaidroti, ka indivīdiem lēmumu pieņemšanā svarīgs faktors ir normas un vērtības, kuru 

ietekmi savā pētījumā atzīmēja arī Kristofers Kolmejers (2013). Takā tiek pētīta 

iesaistīšanās būtu jādefinē tā. Iesaistīšanās – stāvoklis, kas raksturo ieinteresētību, 

piedalīšanos kaut kādā darbībā vai attiecībās. Personības iekļaušanās dziļums darbības 

procesā vai attiecībās starp cilvēkiem. Uzmanības koncentrēšana uz intereses priekšmetu, 

neobjektīva emocionālā attieksme pret to, personīgās nozīmes un augsta nozīmīguma 

piedēvēšana tam ( Aivars u.c., 1999) 

Apmaiņas teorija. Indivīdi izvēlas starp iespējamajiem rīcības variantiem tā, lai 

samazinātu  ieguldījumu un palielinātu ieguvumu. Teorijas pamatā ir uzskats, ka indivīdi 

mijiedarbojas ar citiem indivīdiem tikai tad, ja viņam tas ir izdevīgi. Viens no šīs teorijas 

pamatlicējiem G. Homans (George Homans) apgalvoja, ka individuālie motīvi ir viens 

no iemesliem, kāpēc pastāv organizācijas. Organizācijas izmanto indivīdu vajadzības, lai 

realizētu savus mērķus, tāpēc indivīdu vajadzībām būtu jāsakrīt ar organizācijas mērķiem 

un funkcijām. Apmaiņas teorija norāda, ka indivīdi noteiktas darbības veic, analizējot vai 

tas viņiem ir izdevīgi, un ko par to būs iespējams saņemt. G. Homans atzīmēja, ka 

mijiedarbību pamatā ir ne tikai materiāla labuma ieguve (piemēram, nauda), bet arī 

nemateriāla labuma ieguve. Sociologs P. Blau (Peter Blau) to papildināja, ka ņemot vērā, 

ka indivīdi sagaida ne tikai materiālus labumus, bet arī nemateriālus, lai nostiprinātu 

uzticību un attiecības starp mijiedarbībā esošajiem, jāņem vērā nemateriālā jeb sociālā 

apmaiņa. Svarīgi ir arī atzīmēt, ka atšķirībā no materiālajiem labumiem, nemateriālos 

labumus indivīds vēlas saņemt tos nepieprasot (Dillon, 2014). Indivīds vienmēr kaut ko 

sagaida atpakaļ, tāpēc iestājoties un darbojoties arodbiedrībā, indivīds cer saņemt arī 
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nemateriālu labumu – pateicību, viņa darbības novērtējumu, iespēju piedalīties dažādos 

pasākumos, iespēju pašrealizēties un tml.  

Autore secina, ka analizējot ieguvumu, kā faktoru, materiālais un nemateriālais 

labums ir jāvērtē atsevišķi, jo indivīdi, sagaida saņemt abus. Autore arī vēlas uzsvērt, ka 

indivīdi piedalīsies mijiedarbībā tik ilgi, kamēr tiks apmierinātas viņu vajadzības un 

ieguvums būs lielāks par ieguldījumu. Tas nozīmē, ja indivīds kaut ko iegulda attiecībās, 

viņš sagaida kaut ko atpakaļ, un ja tas netiek īstenots, attiecības var pārtraukties, tāpēc 

tiek secināts, kā faktorus jāpēta jau iepriekš minētais ieguvums, kam jābūt lielākam par 

ieguldījumu, kā arī cita alternatīva, kas indivīdiem var šķist izdevīgāki, piemēram, cita 

arodbiedrība. Balstoties uz šo teoriju, indivīdi cenšas palielināt savu ieguvumu tiecoties 

izvairīties no darbībām, kas nenesīs gana lielu labumu. Indivīdi izvairās no zaudējumiem, 

tāpēc sociālo mijiedarbību redz kā “tirgu”, kur tiek izvērtēti labākie piedāvājumi kā  

apmierināt savas vajadzības.  

Autore arī izmantos M. Searla (Mark Searle) modeli, kas skaidro indivīdu iesaistīšanos 

arodbiedrībā. M. Searls atzīmēja, ka iestāšanos ietekmē četri galvenie faktori: 

1. Attiecības ir balstītas uz savstarpēji vienlīdzīgu apmaiņu, kur ekspektācijas 

ir apmierinātas.  

Apmaiņa ir līdzvērtīga un abi tās locekļi to uzskata par godīgu. Ekspektācijas veido 

“atlīdzības normu”. Atlīdzība jeb labums ko sagaida saņemt atpakaļ indivīds, tāpēc 

iesaistoties arodbiedrībā indivīdiem ir specifiskas ekspektācijas, kuras apmierinot vai pat 

pārsniedzot, organizācija var arī mainīt indivīda nodomu to pamest.  

2. Sociālā apmaiņa balstās uz taisnīguma principu.  

Šis attiecas ne tikai uz indivīda un organizācijas savstarpējo apmaiņu. Apmaiņai jābūt 

vērtētai kā godīgai indivīdam to salīdzinot ar citām alternatīvām. Indivīds sev iegūto 

labumu salīdzina ar citiem indivīdiem, kuri ir līdzīgās attiecībām. Piemēram, vai cits 

indivīds ir saņēmis kaut ko vairāk esot organizācijā, vai varbūt citas organizācija piedāvā 

ko labāku. 

3. Apmaiņas procesā indivīds vēlas palielināt labumu un mazināt ieguldījumu.  

Indivīds iesaistās apmaiņā pēc loģiskiem aprēķiniem, kur tiek analizētas visas alternatīvās 

iespējas, kas būtu izdevīgākas. Ja ieguldījums tiek vērtēts kā lielāks attiecībā uz 

ieguvumu, indivīds visdrīzāk izbeigs šīs attiecības. Šis tiek mērīts ne tikai naudā, bet arī 

kā laiks un enerģija, kas tiek ieguldīts.  
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4. Indivīdi iesaistās attiecībās, ja saskata savstarpēju izdevīgumu, nevis ja tiek 

piespiesti.  

Esot piespiesti iesaistīties attiecības, piemēram, kolēģu vai darba devēju dēļ, indivīdi 

visticamāk centīsies izbeigt dalību, vai būs nestabila motivācija sadarboties, salīdzinot ar 

tiem, kas iestāties izvēlējās paši (Searle, [b.g.]). 

M. Searls uzsvēra, ka indivīds iestājas organizācijās, lai apmierinātu viņa vajadzības, 

tāpēc, lai nodrošinātu turpmāku indivīda dalību organizācijā jāņem vērā, ka:  

1) indivīds turpinās iesaistīsies organizācijas darbībā, ja tiks apmierinātas viņu 

vajadzības, kuru dēļ indivīds iestājās organizācijā; 

2)  indivīds sagaida, ka tiks atzīta un novērtēta viņa iesaiste aktivitātēs un 

organizācijas darbībā; 

3) indivīds sagaida, ka par ieguldīto saņems kaut ko līdzvērtīgu, kā arī tās būs 

līdzvērtīgs tam, ko saņems citi indivīdi līdzīgās attiecībās; 

4) indivīdi vēlas mazināt ieguldījumu, taču palielināt ieguvumu, tāpēc neiestāšanās 

organizācijā varētu tik skaidrota, ka ir disproporcija starp finansiālo ieguldījumu 

un ieguvumu; 

5) indivīdi negatīvi attiecas uz liela spiediena izdarīšanu vai piespiešanu iesaistīties.  

Racionālās izvēles teorija. Arī šīs teorijas pamatā ir ieguvuma maksimizēšana, jo 

racionālās izvēles teorijas autori ir iedvesmojušies no apmaiņas teorijas pamatprincipiem. 

J. Kolemans (James Coleman) arī apgalvoja, ka uzticēšanās organizācijai ir svarīgs 

faktors. Indivīdu mērķis ir palielināt savus resursus, tāpēc indivīdi pārdomāti rīkojas ar 

jau viņiem esošajiem resursiem (Dillon, 2014). Lai indivīds ieguldītu savus resursus kādā 

organizācijā, kas pārstāv viņa intereses, kas šī pētījuma ietvaros ir LIZDA, kur ieguldītie 

resursi ir 1% no savas algas, ir jābūt uzticības saiknei starp organizāciju un indivīdu. 

Veidojot uzticību savai organizācijai, tiek nodrošināts, ka indivīdi ieguldīs savus resursus 

un iestāsies un darbosies organizācijā, jo būs motivēti apmierināt vajadzības. Līdz ar to, 

neuzticība arodbiedrībai ir arī kā faktors, kāpēc arodbiedrībā neiestājas. Racionālās 

rīcības teorija arī raksturo kolektīvo identitāti. Tas nozīmē, ka jūtoties piederīgiem 

organizācijai, indivīdi par racionālu izvēli uzskatīs iesaistīšanos organizācijas darbībā un 

par pretēju – neiesaistīšanos. Tātad, kā faktors tiek identificēts piederības sajūta, kas 

realizē velmi palikt organizācijā un iesaistīties tās darbībā. Iepriekš veiktā pētījumā tika 

apskatītas vērtības, kā indivīda iestāties motivējošs faktors.   
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Autore arī savā darbā apskatīs, vai arī iestāšanos LIZDA var ietekmēt šis faktors. 

Jau Vēbers runāja par vērtību-racionālo rīcību (value-rational action) un uzskatīja, ka 

indivīdu vērtības var ietekmēt viņu motivāciju veikt kādu sociālu darbību. Tas nozīmē, 

noteiktas vērtības iespaidos indivīdu veikt racionālu darbību, lai demonstrētu viņa 

piederību šai vērtībai, piemēram, ģimenei, sociālajam taisnīgumam, izglītībai, vides 

saglabāšanai vai citam (Dillon, 2014).  

Lai pārbaudītu vai uz normām un vērtībām balstītie faktori var būt kā izvēli 

ietekmējošie faktori, autore izmantos Ingleharta (Inglehart) izveidoto materiālistisko un   

post-materiālistisko vērtību skalu. Materiālistiskās vērtības saistās ar ekonomiku un 

stabilitāti valstī kā, piemēram,  ekonomiskā stabilitāte valstī, cīņa pret cenu celšanos, 

stabils atalgojums, ekonomiskā attīstība utt. Savukārt, post-materiālistiskās vērtības 

saistās ar dzīves kvalitāti, apkārtējo vidi, demokrātiju, runas brīvību, cilvēku tiesībām 

(Lakatos, 2015). Autore secina, ka indivīdi ar materiālistiskām vērtībām būs vairāk 

ieinteresēti iesaistīties arodbiedrībā, jo tās mērķi ir vairāk saistīti ar ekonomiku, savukārt 

indivīdi ar post- materiālistiskām vērtībām nebūs ieinteresēti arodbiedrības darbībā.  

Gaidu jeb ekspektāciju teorija. Teorijas autors ir Viktors Vrums (Victor 

Vroom). Tās būtībā ir tas, ka  darbinieka motivācija iesaistīties ir rezultāts tam, ko viņš 

no iesaistīšanās vēlas saņemt, respektīvi tas, ko sagaida saņemt indivīds no arodbiedrības, 

kļūst par motivāciju iesaistīties arodbiedrībā. Par noteicošo tiek pieņemta indivīda 

subjektīvā situācijas uztvere un novērtējums.  Indivīdi tiecas darboties tā, lai nodrošinātu 

sev vēlamu rezultātu un vajadzības esamība nav vienīgais motivēšanas iemesls, bet ir 

nepieciešams arī cerība, ka izvēlētā rīcība nodrošinās vajadzības apmierināšanu. 

Uzvedību nosaka pārliecība, ka ir iespējams noteikts rezultāts (ekspektācija), kas saistīts 

ar citiem rezultātiem (intrumentalitāti), un personiskā apmierinātība ar šiem rezultātiem 

(velence) (Mārtinsone, Miltuze, 2015). Motivāciju iesaistīties veido cerība, ka pūles 

nodrošinās vēlamo rezultātu. Indivīds cer, ka iesaistīšanās arodbiedrībā novedīs pie viņam 

vēlama rezultāta, piemēram, iestājoties arodbiedrībā un maksājot biedru naudu, 

arodbiedrība darbosies biedra interešu labā, piedāvājot kaut kādus labumus un iespējas. 

Tālāk, šim pūļu rezultātam jānes attiecīgs atalgojums. Indivīds beigās novērtē šo 

atalgojumu, kas ir, piemēram, ekonomiskā stāvokļa uzlabošanās, kas raksturojas, kā 

attiecīgs atalgojums, konsultācijas, tiesiskā aizstāvība un citi iespējamie atalgojumi, kas 

tiek piedāvāti. Indivīds izvērtē vai saņemtie atalgojumi ir tā vērti. Jo lielāka cerība, ka 

viņa iestāšanās arodbiedrībā dos kaut kādu rezultātu, jo lielāka motivācija indivīdam ir 
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iesaistīties (Theories of Motivation, [b.g.]). Šīs cerības var ietekmēt negatīvi faktori, kas 

tika noskaidroti iepriekšējā nodaļā. Arī izmantojot iepriekš noskaidrotos faktorus, 

indivīdu motīvs iesaistīties arodbiedrībā var būt ekonomiskā stāvokļa uzlabošana, kas var 

iekļaut arī citus labumus, ko indivīds var saņemt un līdz ar to uzlabot savu situāciju – 

finansiālais atbalsts, izdevīgi piedāvājumi. Motivējošais faktors var būt arī biedru nauda 

– salīdzinot ar citiem, pietiekami zema. Kolektīvā identitāte arī ir faktors, jo rodoties 

uzskatam, ka iestāšanās arodbiedrībā ir norma, jo darba kolēģi to vērtē pozitīvi, gaidāmais 

rezultāts būs piederības sajūta arodbiedrībā.   

Autore secina, ka pēc apmaiņas un racionālas rīcības teorijas, organizācijai būtu 

jāņem vērā vairāki principi – savstarpēja uzticība, ekspektāciju apmierināšana, 

taisnīguma princips, indivīda velme palielināt ieguvumu un samazināt ieguldījumu, 

brīvprātības princips, uzticība organizācijai un tās līderiem un kolektīvo identitāti, ko 

indivīds ņems vērā izdarot savu izvēli iesaistīties, ievērojot principu, ka indivīds 

izvēlēsies izdevīgāko variantu. Gaidu teorijas pamatā ir ne tikai indivīda cerība 

apmierināt viņa vajadzības, bet arī iegūtā atalgojuma vērtējums – vai tas ir izdevīgi, 

ieguldīt savu laiku un pūles, vai atalgojums ir tā vērts. Iegūtās atziņas tiks vērtētas arī ar 

LIZDA pildīto funkciju un piedāvāto iespēju palīdzību. Anketas veidošanā autore 

izmantos arī iegūtos faktoru, kas varētu negatīvi ietekmēt izglītības darbinieku izvēli. 
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3. IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKU VIEDOKLIS PAR 

IESAISTĪŠANOS ARODBIEDRĪBĀ 

3.1. Pētījuma metodoloģijas apraksts  

Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot nozīmīgākos faktorus, kas ietekmē izglītības 

iestāžu darbinieku izvēli iesaistīties vai neiesaistīties Latvijas Izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrībā, kur arī iepriekš autore definēja, ka tiks pētīti izglītības 

darbinieki, kurus autore iedala divās mērķa grupās – tie kas ir LIZDA biedri un tie kas 

nav.  

Informācijas ieguves metode. Bakalaura mērķa sasniegšanai ir būtiski veikt 

kvantitatīvu pētījumu, lai apkopotu pēc iespējas vairāk respondentu viedokļu, tāpēc 

empīriskajā pētījuma daļā tiek izmantota kvantitatīvā pētnieciskā pieeja, izmantojot 

aptauju ar izglītības iestāžu darbiniekiem, ka datu ieguves metodi. Lai gūtu atbildes uz 

pētnieciskajiem jautājumiem un uzzinātu, kādi ir nozīmīgākie pozitīvi un negatīvi izvēli 

ietekmējošie faktori, autore anketu konstruē, lai to varētu aizpildīt gan LIZDA biedri, gan 

arī izglītības iestāžu darbinieki, kas nav LIZDA biedri, tāpēc anketa ir sadalīta blokos, 

kas atbilst/neatbilst biedra statusam.  

Pētījuma izlases veidošana. Izglītības iestāžu darbinieku ģenerālkopu veido 

darbā definēto izglītības iestāžu darbinieki. Darba autore definēja, ka tiks pētīti 

pirmskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības 

iestādēs strādājošie izglītības darbinieki. Pēc jaunākajiem Izglītības un zinātnes 

ministrijas publicētajiem datiem, pirmskolas izglītības iestādēs 2017./2018.m.g. sākumā 

kopumā valstī strādāja 11525 pedagogi, kur 11438 no visiem pirmskolas pedagogiem bija 

sievietes (Pedagogu skaits pirmsskolas, 2018). Savukārt, pedagogu skaits 

vispārizglītojošajās skolās, kas iekļauj, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un 

speciālās skolas, kopumā veidoja 29540 pedagogu, kur 26077 no visiem vispārizglītojošo 

skolu pedagogiem bija sievietes (Pedagogu skaits LR, 2018). Kopumā, darba ģenerālkopu 

veido 41065 pedagogi. Jāuzsver, ka tika iesaistīti arī citi izglītības iestāžu darbinieki, kas 

strādā izglītības iestādēs, taču, autorei nav pieejami šādi dati, tāpēc autore raksturo tikai 

pedagogu skaitu, kas sastāda lielāko daļu autores respondentu. Ģenarālkopā pedagogi, 

kuras ir sievietes sastāda 91.3% no kopējā ģenerālkopas skaita. Tas nozīmē, ka autorei 

nebūs iespējams iegūt datus, kur ir līdzīgs dzimuma sadalījums, un jau tiek prognozēts, 

ka pētījumu veidos tikai neliela daļa respondentu, kuri ir vīrieši. Pētījuma autore cenšas 
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uzzināt respondentu viedokli, par faktoriem, kas ietekmē viņu izvēli iesaistīties vai 

neiesaistīties arodbiedrībā. Takā tiks apskatīti gan pozitīvie faktori, kas motivē izglītības 

iestāžu darbiniekus iesaistīties arodbiedrībā, gan faktori, kas negatīvi ietekmē šo izvēli, 

pētījumā tiks pētītas divas izglītības darbinieku grupas – tie kas ir LIZDA biedri un tie 

kas nav. Grupā, kas nav LIZDA biedri tiek iekļauti respondenti, kas ir citu arodbiedrību 

biedri, respondenti, kuri ir bijuši LIZDA biedri, bet vairs nav, un respondenti, kuri nav 

nevienas arodbiedrības biedri. Jau iepriekšējā nodaļā tika apskatīts, ka kopumā  LIZDA 

apvieno 30220 izglītības un zinātnes nozarēs strādājošos un pensionārus, taču, pētījumā 

netiks iesaistīti visi LIZDA biedri, jo tiek pētīti pirmskolas, pamatizglītības un vispārējās 

vidējās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs strādājošie izglītības darbinieki. Kā 

jau tika definēts iepriekš, autore nepētīs augstskolu pedagogus. Izglītības un zinātnes 

ministrijas mājaslapā ir pieejami skolu e-pasti un sociālajos tīklos ir dažādas pedagogu 

grupas, tāpēc izlase tika veidota izmantojot īsti nejaušās izlases jeb vienkāršās gadījuma 

izlases metodi un ērtuma metodi, kur anketa tika nosūtīta uz skolu e-pastiem, kā arī anketa 

tika izvietota autorei pieejamās sociālo tīklu grupās, kur anketu tika aicināti aizpildīt 

grupā esošie pedagogi. Autore pētījumā plānoja sasniegt vismaz 600 respondentus un tika 

sasniegti 664 respondenti. 

Pētījuma instrumentārijs. Pētījuma ietvaros tiek pielietota apmaiņas teorija, 

racionālas rīcības teorija un gaidu jeb ekspektāciju teorija, kuru atziņas, LIZDA funkcijas 

un pakalpojumi tiek izmantoti anketas sastādīšanā. Tāpēc jautājumi, lai noskaidrotu 

nozīmīgākos faktorus, kas ietekmē izglītības iestāžu darbinieku iesaisti tiek strukturēti 

šādos blokos: 

1) Ievirzes jautājumi 

2) Arodbiedrības lomas un piedāvāto pakalpojumu vērtējums 

3) LIZDA biedru viedoklis par sniegtajiem atbalsta veidiem 

4) Respondentu, kas nav LIZDA biedri viedoklis par neiesaistīšanās faktoriem 

(skat. 4.pielikums). 

Pētījuma ietvaros ir būtiski atklāt gan LIZDA biedru viedokli, gan arī izglītības 

iestāžu darbinieku viedokli, kuri nav LIZDA biedri, par to, kuri ietekmējošie faktori ir 

nozīmīgākie iesaistē arodbiedrībā.  

Autore vēlas uzsvērt, ka ir svarīgi pētīt LIZDA biedru viedokli, jo tas parāda, kādu 

faktoru dēļ indivīdi ir izvēlējušies iesaistīties LIZDA, kurus var izmantot jaunu biedru 

rekrutēšanai. Tiks uzzināts arī respondentu kā organizācijas dalībnieku viedoklis par 
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LIZDA darbību un būs iespējams konstatēt faktorus, kas neapmierina vai nav tik svarīgi 

tās biedriem. Izmantojot šo informāciju LIZDA kā organizācijai būs iespēja uzlabot savu 

darbību, novēršot vai uzlabojot negatīvi novērtētos faktorus, ja tādi atklāsies. Autore par 

būtisku arī uzskata, ka LIZDA biedri izsaka viedokli atklātā jautājumā par to, kāds 

atbalsts vēl nepieciešams no arodbiedrības, takā izvērtēšanas faktori tika veidoti 

izmantojot teorētiskās atziņas un esošo LIZDA piedāvājumus un funkcijas. 

Tik pat svarīgi ir iegūt izglītības iestāžu darbinieku, kuri nav LIZDA biedri viedokli. Tā 

kā tiek pētīti arī negatīvie faktori, kuru dēļ indivīdi izvēlas organizācijā neiesaistīties, 

autore par būtisku uzsver tieši, indivīdu kuri nav organizācijas biedri viedokli. Izmantojot 

teorētiskās atziņas no apmaiņas, rīcības un gaidu teorijām, kā arī iepriekš veiktu pētījumu 

analīzes, autore par būtisku uzskata atklāt, vai noteiktie faktori ietekmē izglītības iestāžu 

darbinieku izvēli neiesaistīties LIZDA. Tiks analizēts arī respondentu sniegto 

ietekmējošo faktoru klāsts, lai noskaidrotu nozīmīgākos faktorus, kurus būtu jānovērš, lai 

organizācija varētu piesaistīt jaunus biedrus.  

        Pētījuma laiks un informācijas apstrāde. Aptauja tika veikta no 2019. gada 19. 

aprīļa līdz 2019. gada 29. aprīlim. Informācijas iegūšanai un rezultātu apkopošanai tika 

izmantots aptauju portāls www.visidati.lv. Aptaujā iegūtie rezultāti tika apstrādāti SPSS 

programmā. 

Respondentu raksturojums. Pētījumā piedalījās 664 respondenti no kuriem 94% 

respondentu bija sievietes un tikai 6% sastādīja vīrieši. Kā jau tika paredzēts, takā 

ģenerālkopu veido 91,3% sieviešu arī izlasē dominē sieviešu viedoklis un, salīdzinot ar 

ģenerālkopu, izlases  proporcija ir tuvu ģenerālkopas proporcijai. Pētījumā piedalījās 

respondenti no dažādiem reģioniem, kur lielākais respondentu skaits bija no Vidzemes – 

29,1%. Arī pārējie reģioni tika pārstāvēti -  Zemgale 20,3%, Rīga 14,3%, Kurzeme 13,1%, 

Latgale 13,1% un Pierīga 10,1%. Skatoties tuvāk, vairāk nekā puse jeb 67,3% no 

respondentiem strādā kādā no novadiem vai mazpilsētā, savukārt 32,7% respondentu 

pārstāvēja kādu no 9 republikas pilsētām. Pētījumā tika iesaistīti respondenti, no dažādām 

vecuma grupām, sākot ar grupu, ko veidoja respondenti līdz 29 gadiem līdz grupai, ko 

veidoja respondenti, kuriem bija 70 vai vairāk gadi. Vecuma grupu, ko veidoja 

respondenti, kuriem ir 70 gadi un vairāk pārstāvēja tikai 0,5% respondentu, savukārt, līdz 

29 gadiem bija tikai 3,8%. Pētījumā piedalījās respondenti no dažādām vecuma grupām, 

taču vislielākais respondentu skaits bija vecuma grupā 50-59 gadi, ko veidoja 39% no 

visiem respondentiem. Respektīvi, lielākajai daļai jeb 64,9% respondentu ir vismaz 20 
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gadu darba stāžs. Pētījumā tika iesaistīti arī dažādu profesiju pārstāvji, ko veidoja dažādu 

izglītības iestāžu pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji, to vietnieki un citi administrācijas 

darbinieki, atbalsta personāls un citi, respondenti, kas strādā kādā no pētījumā iekļautajām 

izglītības iestādēm. Pētījuma autore vēlas uzsvērt, ka tā kā pētījumā tiek iekļauti 

respondenti, kas pārstāv dažādas profesijas, vecuma grupas un dzīves vietas, autorei būs 

iespēja iegūt informāciju, kas aptver respondentus no dažādām situācijām, tāpēc arī 

autorei būs iespēja gūt priekštatu, vai arī šie faktori ietekmē respondentu viedokli 

iesaistīties vai neiesaistīties LIZDA.  

3.2. Pētījumā iegūtās informācijas analīze  

Pētījuma rezultāti tiek atspoguļoti pa jautājuma blokiem, kas tika sadalīti atbilstoši 

respondentiem, tā kā tika pētītas divas izglītības iestāžu darbinieku grupas – tie kas ir 

LIZDA biedri un tie kas nav.   

Ievirzes jautājumi. Pirmo bloku veidoja ievirzes jautājumi, kur autore vēlējas 

noskaidrot visu respondentu nostāju par apvienošanos arodbiedrībā, tāpēc tika jautāts vai 

izglītības iestāžu darbiniekiem vispār ir nepieciešams apvienoties arodbiedrībā. Ar 

šo, autore vēlējās noskaidrot visu respondentu nostāju pret arodbiedrību, vai tā ir pozitīva, 

negatīva, vai neitrāla. Dati liecina, ka 72,6% respondentu uzskata, ka izglītības iestāžu 

darbiniekiem ir nepieciešams apvienoties arodbiedrībā, lai kopīgi cīnītos par savas darba 

(profesionālās) dzīves kvalitātes uzlabošanu. Tas liecina, ka lielākajai daļai respondentu 

ir apziņa, ka arodbiedrība iestājas par izglītības iestāžu darbinieku tiesībām un veic 

noteiktas funkcijas, lai uzlabotu darba apstākļus. Tiek secināts, ka arodbiedrības loma tiek 

atzīta, tāpēc, autore izvirza pieņēmumu, ka  lielākajai daļai respondentu ietekmējošie 

faktori būs saistīti ar konkrētu arodbiedrību, kas šajā pētījumā ir LIZDA - tās funkcijām, 

piedāvājumu, darbību un tēlu, nevis, piemēram, vispārēju pieņēmumu, ka arodbiedrībām 

nav nekādas nozīmes sabiedrībā.  20% respondentu uz šo jautājumi izvēlējas atbildi “grūti 

atbildēt”, kas liecina, ka šie respondenti nav pilnībā pārliecināti, ka arodbiedrība varētu 

pozitīvi ietekmēt izglītības darbinieku darba dzīvi, vai veicināt darba apstākļu 

uzlabošanos. Ar pilnīgi negatīvu nostāju bija 7,4% respondentu, kuri uzskatīja, ka 

izglītības darbiniekiem nav nepieciešams apvienoties arodbiedrībās. Autore secina, ka 

lielākajai daļai respondentu, tomēr ir apziņa, ka būtu nepieciešams apvienoties 

arodbiedrībā, tāpēc autore atkal vēlētos uzsvērt pētītās tēmas aktualitāti, lai noskaidrotu, 

kādu iemeslu dēļ respondenti, kas tomēr atzīst arodbiedrības nepieciešamību, neiesaistās 

vai ir izvēlējušies izstāties no arodbiedrības. Anketā tika iekļauts arī filtra jautājums, kur 
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respondentiem bija jāsniedz atbilde vai viņi ir vai nav LIZDA biedri. Jautājums arī 

precīzāk sadalīja respondentus, kuri nav LIZDA biedri, respektīvi, respondenti, kuri nav 

LIZDA biedri tika sadalīti - 1) respondenti, kas ir bijuši LIZDA biedri, ko veidoja 23% 

respondentu, 2) respondenti, kuri nav nevienas arodbiedrības biedri, ko veidoja 17,3% 

respondentu un 3) respondenti, kuri ir kādas citas arodbiedrības biedri, ko veidoja 2,1% 

respondentu. Turpmāk, darba autore šos respondentus apskatīs, kā vienotu grupu – 

respondenti, kas nav LIZDA biedri, kas kopumā sastādīja 42,5% respondentu. Atlikušo 

daļu veidoja respondenti, kas ir LIZDA biedri, kas sastādīja 57,5% no visiem 

respondentiem. Salīdzinot abas grupas, autore secina, ka respondentu vidū, kas ir 

LIZDA biedri ir saskatāma lielāka viedokļa vienprātība par to vai ir nepieciešams 

apvienoties arodbiedrībā. 90,8% no visiem respondentiem, kas ir LIZDA biedri, piekrita, 

ka ir nepieciešams apvienoties arodbiedrībā, taču 7,3% no LIZDA biedriem izvēlējās 

atbildi “grūti atbildēt” un 1,8% no LIZDA biedriem uzskata, ka arodbiedrībā apvienoties 

nav nepieciešams. Tas nozīmē, ka 9,1% no pētījumā iesaistītajiem LIZDA biedriem, 

tomēr nav pilnīga pārliecība, ka arodbiedrībā apvienoties ir nepieciešams, un autore 

uzskata, ka pastāvot nepārliecībai vai pilnīgai nepiekrišanai apgalvojumam biedru vidū 

nozīmē, ka pastāv varbūtība, ka šie respondenti visticamāk nav apmierināti ar esošo 

situāciju un, iespējams, apsver domu par izstāšanos no LIZDA, kas pēc autores domām, 

organizācijai būtu jāņem vērā, jo šo respondentu viedoklis nesakrīt ar organizācijas 

mērķiem. Savukārt, to respondentu vidū, kas nav LIZDA biedri ir lielāks viedokļu 

sadalījums. Atšķirībā no biedriem, kur lielākā daļa respndentu uzskatīja, ka ir 

nepieciešams apvienoties arodbiedrībā, tikai 47,9% no respondentiem, kas nav LIZDA 

biedri atzīst, ka ir nepieciešams apvienoties arodbiedrībā. 37,2% no respondentiem, kas 

nav LIZDA biedri, nav pārliecināti par savu viedokli, tāpēc ir izvēlējušies atbildi “grūti 

atbildēt”. Salīdzīnot, ar biedriem, respondentiem, kas nav LIZDA biedri ir negatīvāks 

viedoklis par nepieciešamību apvienoties arodbiedrībā un 14,9% no visiem 

respondentiem, kas nav LIZDA biedri uzskata, ka apvienoties arodbiedrībā vispār nav 

nepieciešams. Salīdzinot abas respondentu grupas, autore secina, ka LIZDA biedriem ir 

lielāka viedokļu vienprātība un pozitīvāks viedoklis par apvienošanos arodbiedrībā, taču 

jāatzīmē, ka nelielai daļai biedru tomēr arī pastāv šausbas par savu dalību organizācijā. 

To respondentu, kas nav LIZDA biedri viedoļos ir saskatāma lielāka datu izkliede un tikai 

pusei no respondentiem, kas nav LIZDA biedri ir uzskats, ka arodbiedrībā būtu 

nepieciešams apvienoties. Taču, autore par pozitīvu vēlas atzīmēt to, ka no visiem 
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respondentiem, kas nav LIZDA biedri, tikai 14,9% ir ar pilnīgi negatīvu nostāju, kas 

liecina par to, ka lielākā respondentu, kas nav LIZDA biedri daļa, tomēr nav ar pilnīgi 

negatīvu nostāju pret arodbiedrību, kas palielina iespējas, ka organizācija, varētu 

piesaistīt šos respondentus kā jaunus biedrus. Salīdzinot dzimumus, autore secina, ka gan 

sievietēm, gan vīriešiem ir līdzīgi viedokļi par nepieciešamību apvienoties arodbiedrībā. 

Kā tika minēts iepriekš, lielāko daļu pētījuma respondentu veidoja sievietes, taču apskatot 

respondentu viedokļus autore secina, ka 72,6% no respondentiem, kas ir sievietes, atzīst 

nepieciešamību apvienoties arodbiedrībā, kas sakrīt ar respondentu, kuri ir vīrieši 

viedokli, kur 72,5% no visiem vīriešiem arī uzskata, ka ir nepieciešams apvienoties 

arodbiedrībā. Jāpiebilst, ka sieviešu vidū ir manāma lielāka nepārliecība, kur 20,4% no 

visām sievietēm ir izvēlējušās “grūti pateikt” un 7,1% sieviešu nepiekrīt, ka būtu 

jāapvienojas arodbiedrībā. Vīrieši ir ar nedaudz negatīvāku viedokli, jo 12,5% nepiekrīt 

apgalvojumam un 15% nav pārliecināti par to. Autore, secina, ka ir manāma ļoti neliela 

viedokļu atšķirība, kur vīrieši ir ar izteiktāku negatīvāku viedokli, savukārt, sieviešu vidū 

ir manāma lielāka nepārliecinātība. Kopumā skatoties atšķirības nav, jo pārlieciba, ka ir 

nepieciešams apvienoties arodbiedrībā gan sievietēm, gan vīriešiem ir vienāda, taču 

autore uzskata, ka nevar izvirzīt nekādus nopietnus secinājumus, takā abas grupas nav 

proporcionāli salīdzināmas, un ja arī tiek secināts, ka nepastāv liela viedokļu dažādība, jo 

apgalvojumam piekrita vienāds respondentu skaits, tomēr ir jāņem vērā abu grupu 

proporcija. Salīdzīnot respondentu atbildes reģionos, autore secina, ka pozitīvākais 

viedoklis ir respondentiem no Zemgales, kur 80% no visiem Zemgales respondentiem ir 

uzskats, ka ir nepieciešams apvienoties arodbiedrībā. Negatīvākais viedoklis tika 

konstatēts Rīgā, kur bija vismazākais respondentu skaits, kas piekrita apgalvojumam – 

58,9%. Arī lielākais respondentu skaits starp reģioniem, kuri pilnībā nepiekrita 

apgalvojumam – 10,5% ir no Rīgas. Autore vēlas piebilst, ka reģionu vidū, Rīgā arī ir 

manāms lielākais respondentu skaits, kuri nav pārliecināti par savu atbildi un izvēlējušies 

atbildi “grūti atbildēt”. Autore secina, ka Zemgalē dzīvojošie izglītības iestāžu darbinieki 

vairāk piekrīt apgalvojumam, ka ir nepieciešams apvienoties arodbiedrībā, savukārt, šim 

apgalvojumam visvairāk nepiekrīta vai nebija pārliecināti par savu viedokli Rīgā 

dzīvojošie respondenti. Autore arī apskatīja, vai vecuma grupās ir manāma viedokļa 

atšķirība, un autore secina, ka sadalītajās vecuma grupās – līdz 29 gadiem, 30-39 gadi, 

40-49 gadi, 50-59 gadi, 60-69 gadi un 70 gadi un vairāk, ir redzama viedokļu atšķirība. 

Tiek secināts, ka jaunākie izglītības darbinieki uz šo jautājumu skatās ar vislielāko skepsi, 
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kur tikai puse no respondentiem vecuma grupā līdz 29 gadiem uzskatīja, ka nepieciešams 

apvienoties arodbiedrībā, un vecuma grupā 30-39 gadi 67,4% respondentu piekrita 

apgalvojumam. Atlikušie respondenti bija nepārliecināti vai pilnīgi nepiekrita 

apgalvojumam. Vecuma grupās, kurās iekļāvās respondenti, kuru vecums bija no 40 līdz 

69 gadiem, nebija saskatāma viedokļu dažādība. Šajās vecuma grupās vidēji 75% 

respondetu piekrita apgalvojumam, ka ir nepieciešams apvienoties arodbiedrībā un no 

atlikušajiem respondentiem, vairums par atbildi bija nepārliecināti un tikai neliela daļa 

pilnīgi nepiekrita. Autore secina, ka jaunākie izglītības iestāžu darbinieki uz to vai 

nepieciešams apvienoties arodbiedrībā raugās ar lielāku skepsi, savukārt pieredzējušāki 

izglītības iestāžu darbinieki, kuriem ir lielāks darba stāžs ir ar pozitīvāku viedokli un  

pārsvarā uzskata, ka tas ir nepieciešams. Iepriekš veikto pētījumu analīzē parādījās, ka 

pētnieki ir arī pētījuši kā vērtības ietekmē respondentus un viņu izvēli iesaistīties 

arodbiedrībās. Ārzemēs veiktos pētījumos tika atklāts, ka indivīdi ar materiālistiskām 

vērtībām ir vairāk tendēti iesaistīties arodbiedrībās, taču indivīdi, kuriem dominē post-

materiālistiskas vērtības būs mazāk ieinteresēti iesaistīties arodbiedrības, tāpēc kā 

ievirzošo jautājumu autore izvēlējas iekļaut arī Ingleharta izveidoto materiālistisko un 

post-materiālistisko vērtību skalu, kur indivīdiem ir jāsakārto četras dotās vērtības pēc to 

svarīguma no 1 līdz 4. Piešķirtā vieta nosaka vērtības nozīmīguma pakāpi, tāpēc 

respondenti augstāko vieto piešķīra nozīmīgākajam atbilžu variantam. Svarīgākais atbilžu 

variants ir ar vismazāko punktu skaitu, tāpēc autore secina, ka no dotajām vērtībām - 

“ekonomiskā izaugsme un stabilitāte valstī”, “cenu inflācija” kas apzīmē materiālistiskās 

vērtības un “ekoloģiskās vides problēmas”, “sabiedriskā iesaiste lēmumu pieņemšanā un 

runas brīvība”, kas apzīmē post-materiālistiskas vērtības, visbūtiskākā vērtība 

respondentu vidū bija “ekonomiskā izaugsme un stabilitāte valstī”, kas ieguva vismazāko 

punktu skaitu - 1007 punktus. Šajā vērtībā ir saskatāma viss lielākā respondentu 

vienprātība gan starp LIZDA biedriem, gan arī to respondentu, kas nav LIZDA biedri. 

69% no visiem respondentiem uzskatīja, ka “ekonomiskā izaugsme un stabilitāte valstī”, 

kas ir viena no materiālistiskajām vērtībām, ir svarīgākā. Ingleharts apgalvoja, ka 

apskatot, pirmās divas svarīgākās vērtības, ir iespējams uzzināt, kādas vērtības dominē 

respondentu vidū. Tā kā arī citi pētnieki apgalvo, ka indivīdiem nav tikai viena vērtība, 

bet drīzāk var būt vairākas un kādas vērtības vienkārši ir izteiktākas. Apskatot pirmās 

divas svarīgākās vērtības, rodas priekštats, kādas ir dominējošās – tā vērtība, ko 

respondents izvēlas kā pirmo ir dominējošā, taču svarīga ir arī otrā. Piemēram, ja pirmajā 
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vietā būs vērtība, kas pēc Ingleharta skalas ir materiālistiskā, taču otrajā – post-

materiālistiskā, tiek secināts, ka indivīdam svarīgas ir gan materiālistiskās, gan post-

materiālistiskās vērtības, taču indivīdam dominē materiālistiskās vērtības. Tāpēc, autore 

uzmanību pievērsa arī otrajā vietā nonākušajai vērtībai, kas bija “ekoloģiskās vides 

problēmas”. Šī atbilde ieguva 1797 punktus. Salīdzinot LIZDA biedrus gan 

respondentus, kas nav LIZDA biedri, autore secina, ka vērtību novērtēja līdzīgi abās 

grupās, un tā pat kā iepriekš, nav redzama viedokļu dažādība starp respondentiem, kas ir 

biedri un kas nav. Atšķirībā no pirmās vērtības, kur bija redzama lielāka vienprātība visu 

respondentu vidū, autore vēlas atzīmēt, ka izvēloties otro vērtību ir redzama lielāka datu 

izkliede, un tikai 33,1% no visiem respondentiem bija ar līdzīgu viedokli izvēloties šo 

vērtību. Apskatot pārējās atbildes autore secina, ka datu izkliede pieaug, kas liecina par 

viedokļu dažādību. Takā otrā vērtība pieder pie post-materiālistiskām, autore secina, ka 

izglītības darbiniekiem svarīgās ir gan materiālistiskās, gan post-materiālistiskās vērtības, 

taču respondentu vidū vairāk dominē materiālistiskās vērtības, kur bija saskatāma arī 

vismazākā datu izkliede, kas liecina, ka lielākā daļa respondentu atzīmēja šo vērtību. 

Ārpus Latvijas veiktajos pētījumos, tika secināts, ka darbinieki, kuriem dominē 

materiālistiskās vērtības, ir lielāka tendence iesaistīties arodbiedrībās, nekā darbiniekiem, 

kuriem dominē post-materiālistiskās vērtības. Arī autores pētījumā atklājās, ka biedru 

vidū dominē materiālistiskās vērtības, kas apstiprina iepriekšējo pētnieku secinājumus, 

taču, pēc autores domām, būtiskākais parādās respondentu atbildēs, kuri nav LIZDA 

biedri – arī šo respondentu vidū dominē materiālistiskās vērtības, kur bija vērojama 

vismazākā datu izkliede. 64,9% no visiem respondentiem, kas nav LIZDA biedri, ir 

izvēlējušies “ekonomiskā izaugsme un stabilitāte valstī” vērtību, kā vissvarīgāko. Pārējās 

atbildēs, līdzīgi kā biedru vidū ir vērojama datu izkliede. Salīdzinot ar biedru atbildēm, 

nav vērojama liela viedokļu dažādība un autore secina, ka respondentu atbildes, kas ir 

LIZDA biedri un kas nav ir līdzīgas. Autore uzskata, ka pieņemot Ingleharta pieņēmumu, 

lielāka daļa respondentu, kas piedalījās pētījumā ir ieinteresēti iesaistīties arodbiedrībā. 

Takā arī to respondentu, kas nav LIZDA biedri vidū dominē materiālās vērtības, autore 

nonāk pie secinājuma, ka vērtības nav būtisks faktors, kas ietekmē Latvijas izglītības 

iestāžu darbiniekus neiesaistīties arodbiedrībā. Ja dati liecinātu, ka abu grupu starpā 

pastāv atšķirīgas vērtības, autore varētu nonākt pie slēdziena, ka vērtības ir vienas  no 

nozīmīgākajiem faktoriem, kas ietekmē izvēli, taču, takā viedokļi sakrīt abu grupu starpā, 

autore nonāk pie secinājuma, ka būtiskākie faktori būs saistīti ar konkrēto organizāciju 
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un respondentu viedokli vai iepriekšējo pieredzi ar to, un kā iepriekš tika noskaidrots, 

tikai neliela daļa respondentu ir ar pilnīgi negatīvu nostāju par apvienošanos arodbiedrībā, 

autore secina, ka ir iespējams, ka lielākā daļa pētījumā iesaistīto respondentu būtu 

ieinteresēti darboties arodbiedrībā, takā tiek atklāts, ka lielākajai daļai respondentu 

dominē materiālistiskās vērtības, taču ir citi būtiskāki faktori, kas ietekmē tieši izvēli, ko  

arī autore tālāk centīsies atklāt. 

Arodbiedrības lomas un piedāvāto pakalpojumu vērtējums. Tālāk autore 

vēlējās noskaidrot, visu respondentu viedokli par arodbiedrības lomu un piedāvāto 

palīdzību izglītības iestāžu darbinieku tiesību aizsardzībā un nodrošināšanā. Respondenti 

pēc Likerta skalas novērtēja autores izvēlētus apgalvojumus, kas tika balstīti uz LIZDA 

funkcijām un piedāvāto palīdzību tās biedriem, lai respondenti sniegtu savu viedokli par 

tām arodbiedrības darbībām, kas viņiem šķiet visnozīmīgākās. Autore arī vēlējās 

noskaidrot, kāds ir vispārējais viedoklis par arodbiedrības darbību – vai respondenti 

uzskata, ka noteiktās funkcijas tiek īstenotas un vai tas ir arodbiedrības kompetencē. 

Balstoties uz apmaiņas un racionālas rīcības teorijām, autore veidoja apgalvojumus, lai 

varētu gūt priekšstatu par respondentu ekspektācijām no arodbiedrības un vēlāk salīdzinot 

ar apgalvojumiem par respondentu pieredzi, autore varēs izvirzīt secinājumus par to, vai 

respondentu ekspektācijas ir sasniegtas. Respondenti sniedz savu viedokli par diviem 

jautājumiem, kur katrā bija jānovērtē 12 apgalvojumi, kurus tālākai analīzei autore 

sadalīja vairākās daļās. Respondentu atbildes tika grupētas, kur atbildes “pilnībā 

piekrītu” un “drīzāk piekrītu” tika skatītas kopā secinot, ka respondents piekrīt 

apgalvojumam, savukārt, ja respondents atzīmēja atbildes “drīzāk nepiekrītu” vai 

“pilnībā nepiekritu” tika uzskatīts, ka šie respondenti apgalvojumam nepiekrita. 

Respondentiem bija iespēja arī atzīmēt variantu “nav viedokļa”, ko autore apskatīja 

atsevišķi. Pirmā jautājuma minētos 12 apgalvojumus autore sadalīja divās grupās. 

Pirmajā grupā autore apskatīja apgalvojumus, kas saistījās ar arodbiedrības nodrošināto 

izglītības darbinieku interešu aizsardzību un pārstāvniecību. Respondenti novērtēja 

apgalvojumus izsakot savu viedokli par to, vai pēc viņu domām arodbiedrība nodrošina, 

ka konkrētās tiesības tiek aizsargātas un nodrošinātas. Otrajā grupā autore sagrupēja 

apgalvojumus, kas vairāk attiecās uz to, ko arodbiedrība piedāvā un nodrošina. Šeit, tik 

apskatīti visi apgalvojumi, kas saistās ar arodbiedrības veikto darbību un nodrošinātajām 

iespējām, kas arī nodrošina, ka izglītības darbinieku intereses tiek aizsargātas un 

pārstāvētas. Autore secina, ka no apgalvojumiem, kas attiecās uz arodbiedrības 
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nodrošināto izglītības darbinieku interešu aizsardzību un pārstāvniecību, viss augstāk tika 

novērtēts tas, ka arodbiedrība pārstāv izglītības darbinieku intereses veicot sociālo 

dialogu ar darba devējiem, valdību un citām institūcijām. To, ka arodbiedrība pārstāv 

izglītības darbinieku intereses veicot sociālo dialogu atzina 86,2% respondentu (skat. 

3.1.att). Savukārt, 11,6% respondentu nepiekrita šim apgalvojumam. Salīdzinot ar citiem 

apgalvojumiem par tiesību aizsardzību un pārstāvniecību, šim apgalvojumam nepiekrita 

vismazākais respondentu skaits, kas liecina, ka apgalvojums ir novērtēts viss pozitīvāk.  

 

Avots: autores pētījums 

3.1.att. Apgalvojumu vērtējumi par arodbiedrības nodrošināto izglītības iestāžu 

darbinieku interešu aizstāvību un pārstāvniecību, % (n=664) 

 

Par to, ka šis apgalvojums tika novērtēts viss pozitīvāk liecina arī izrēķinātais vidējais 

aritmētiskais, kas salīdzinoši ar citiem apgalvojumiem bija vismazākais – 1,75 (skat. 

1.pielikuma, 1.tab.). Autore vēlas piebilst, ka jo zemāks ir vidējais aritmētiskais, jo vairāk 

respondentu ir piekrituši apgalvojumam. Autore apskatīja arī standartnovirzi, lai apskatītu 

datu izkliedi un secināja, ka šim apgalvojumam ir vērojama vismazākā standartnovirze – 

0,889, kas liecina par to, ka lielākā daļa respondentu bija ar līdzīgu viedokli un piekrita 

šim apgalvojumam. Salīdzinot respondentus, kas ir LIZDA biedri un kas nav, autore 

secina, ka LIZDA biedriem ir pozitīvāks viedoklis par sociālo dialogu, kur 54% no 86,2% 
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respondentiem, kas piekrita apgalvojumam bija LIZDA biedri (skat. 1.pielikuma, 

2.tab).Respondentiem, kas nav LIZDA biedri ir negatīvāka nostāja par to, ka arodbiedrība 

pārstāv intereses veicot sociālo dialogu. Atsevišķi apskatot abas respondentu grupas, 

autore nonāk pie secinājuma, ka LIZDA biedriem dominē pozitīvāka nostāja par 

arodbiedrības veikto darbību interešu nodrošināšanā un pārstāvniecībā, kur, piemēram, 

viss augstāk atzīto darbību, kas bija sociālā dialoga veikšana, no visiem LIZDA biedriem 

apgalvojumam piekrita gandrīz visi LIZDA biedri jeb 94%, savukārt, respondentu, kas 

nav LIZDA biedri vidū ir manām nedaudz lielāka viedokļu dažādība, jo apgalvojumam 

piekrita 75,5% respondentu, kas nav LIZDA biedri. Arī pārējos apgalvojumus 

respondenti novērtēja augstu un viedokļu vienlīdzība ir saskatāma arī apgalvojumā par 

to, ka arodbiedrība cenšas pēc iespējas vairāk diskutēt ar politiķiem par jebkuru 

izglītības darbiniekiem saistošu profesionālo jautājumu, kur tam piekrita 80,1% 

respondentu. Salīdzinot ar iepriekšējo apgalvojumu, nedaudz lielāka daļa respondentu 

nepiekrita šim apgalvojumam – 14,1% un 5,7% respondentu nebija viedokļa par šo. Par 

to, ka arī šis apgalvojums ir vērtēts pozitīvi liecina arī vidējais aritmētiskais – 1,93. Arī 

datu izkliede, kas ir  salīdzinoši neliela -1,109. Arī šis apgalvojums liecina, ka respondenti 

atdzīst un novērtē, ka arodbiedrība veic sociālo dialogu, lai tiktu pārstāvētas izglītības 

darbinieku tiesības. Salīdzinot respondentus, kas ir LIZDA biedri un kas nav, autore 

atkal vēlas atzīmēt, ka LIZDA biedru viedoklis atkal ir pozitīvāks, un lielāko daļu no 

respondentiem, kuri piekrita apgalvojumam veidoja LIZDA biedri jeb 52,1%. Salīdzinot 

atsevišķi abas respondentu grupas, atkal parādās, ka gandrīz visi jeb 90% LIZDA biedru 

piekrīt apgalvojumam, kur respondentu, kas nav LIZDA biedri vidū šim viedoklim 

piekrita tikai 66%. Nedaudz lielāks respondentu skaits jeb 81,9% respondentu piekrita 

nākošajam apgalvojumam, ka arodbiedrība aktīvi cīnās par izglītības darbinieku 

cienīga atalgojuma nodrošināšanu, taču, atkal pieauga respondentu skaits, kas arī 

nepiekrita šim apgalvojumam un jau veidoja 16,8 %. Tā pat kā iepriekš salīdzinot 

respondentus, LIZDA biedri bija ar pozitīvāku nostāju un respondenti, kas nav LIZDA 

biedri bija daudz nepārliecinātāki un ar negatīvāku nostāju nekā LIZDA biedri. Apskatot, 

pārējos apgalvojumus autore secina, pēc respondentu domām, arodbiedrība ne tik labi 

aizsargā un pārstāv tiesības, kas saistītas ar nodrošinātu samaksu par virsstundām 

un nepamatotu atlaišanu no darba. Tikai nedaudz vairāk nekā puse respondentu 

piekrita katram apgalvojumam un apskatot gan kopēji, gan atsevišķi respondentu 

viedokļus, autore secina, ka šie apgalvojumu ir novērtēti viss negatīvāk respondentu vidū, 
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kas liecina par to, ka gandrīz 40% respondentu uzskata, ka arodbiedrība nespēj 

pilnīgi nodrošināt, ka tiesības uz apmaksātām virsstundā un aizsardzību no 

nepamatotas atlaišanas. Līdz ar to, autore secina, ka pēc respondentu domām, šīs ir 

jomas, kuram būtu nepieciešams pievērts uzmanību, jo tās varētu būt, kā negatīvi 

ietekmējošie faktori, jo kā liecina dati, par šo konkrēto interešu aizstāvību respondenti ir  

viss nepārliecinātākie. 

Izdarot secinājumus par konkrētajiem apgalvojumiem autore secina, ka pēc respondentu 

domām arodbiedrība veic interešu aizstāvību un pārstāvniecību, kur visvairāk 

respondentu uzskatīja, ka arodbiedrība veic sociālo dialogu un diskusijas ar darba 

devējiem, valdību un citām institūcijām, kā arī arodbiedrības cīņu, lai izglītības 

darbiniekiem tiktu nodrošināts cienīgs atalgojums. Kopumā vairākums respondentu ir ar 

viedokli, ka arodbiedrība nodrošina interešu aizsardzību un pārstāvēšanu, taču 

respondentu domām, tiesībām uz apmaksātām virsstundām un aizsardzību no 

nepamatotas atlaišanas, būtu jāpievērš lielāka uzmanība, jo gandrīz 40% respondentu 

neuzskatīja, ka šīs tiesības un intereses tiek pārstāvētas. Respondenti uzskata, ka 

arodbiedrība nevar vai nenodrošina, ka šīs tiesības tiek ievērotas, līdz ar to šīs ir jomas, 

kur respondenti jūtas viss neaizsargātākie. Kopumā skatoties autore secina, ka 

respondentiem ir pozitīvs priekštats par arodbiedrības spēju nodrošināt, ka izglītības 

iestāžu darbinieku intereses tiek aizsargātas un pārstāvētas, taču ja salīdzina 

respondentus, tad pozitīvāks viedoklis dominē LIZDA biedru vidū. Arī respondentu, kas 

nav LIZDA biedri vidū kopumā ir pozitīvs vērtējums, taču salīdzinot ar LIZDA biedriem, 

šo respondentu vidū ir redzama lielāka apgalvojumu noraidīšana, kas nozīmē, ka 

respondentiem, kas nav LIZDA biedri, ir negatīvāks viedoklis par arodbiedrības spēju 

pārstāvēt un nodrošināt izglītības darbinieku intereses. 

Tālāk autore apskatīja pārējos apgalvojumus, kas arī attiecās uz interešu aizstāvību, 

taču vairāk attiecas uz arodbiedrības sniegto palīdzību un piedāvājumiem, lai šīs intereses 

tiktu aizstāvētas. Palīdzība tiek saprasta, ka informācija, ko sniedz arodbiedrība, 

bezmaksas juridiskā palīdzība un sadarbība ar citām institūcijām, lai nodrošinātu, ka 

izglītības iestāžu darbinieki saņem to, kas viņiem pienākas. Sniegtā informācija pēc 

autores domām ir svarīga, tāpēc tika iekļauti vairāki apgalvojumi par dažādu informāciju, 

kas tiek sniegta no arodbiedrības. Vislielākā respondentu vienbalsība ir vērojama uzskatā, 

ka arodbiedrība informē izglītības darbiniekus par dažādiem aktuāliem 

jautājumiem izglītības nozarē, taču salīdzinot ar iepriekš aprakstītajiem 
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apgalvojumiem, šie apgalvojumi ir novērtēti negatīvāk, jo vairāk respondentu tiem nav 

piekrituši. Kopumā respondentiem bija jānovērtē  vai pēc viņu uzskatiem arodbiedrība 

nodrošina bezmaksas juridisko un tiesisko aizsardzību, vai izglītības darbiniekiem tiek 

sniegta viņiem nepieciešamā informācija, kas ietver informāciju par dažādiem aktuāliem 

jautājumiem izglītības nozarē, informāciju par izmaiņām līgumā (darba slodzi un 

atalgojumu, ka arī informāciju par pētījumiem, ko veic un piedāvā arodbiedrība. 

Respondenti arī novērtēja vai pēc viņu domām arodbiedrība ir gana aktīva un rosina 

atbildīgas institūcijas, lai pedagogiem tiktu sniegts metodiskais atbalsts. Kā jau autore 

minēja, apgalvojumi par arodbiedrības sniegto palīdzību interešu aizstāvības un 

pārstāvniecības nodrošināšanai, tika novērtēti nedaudz negatīvāk, kas liecina par to, ka 

respondentiem ir negatīvs uzskats par to, ka šī palīdzība tiek nodrošināta un, ka šīs 

funkcijas vispār tiek veiktas.  

Avots: autores pētījums 

3.2.att. Apgalvojumu vērtējumi par pieejamo palīdzību no arodbiedrības izglītības 

darbiniekiem, lai tiktu nodrošināta interešu aizstāvība% (n=664) 
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būt pozitīvāks. 64,5% no visiem respondentiem, kas nav LIZDA biedri uzskata, ka 

arodbiedrība informē par dažādiem aktuāliem jautājumiem, savukārt LIZDA biedri tam 

piekrita vairāk – 85,3% (skat. 1.pielikuma, 3.tab.). Pozitīvi tiek vērtēts arī, ka 

arodbiedrība nodrošina bezmaksas juridisko un tiesisko aizsardzību, kur šim 

viedoklim piekrita 67,3% respondentu, taču jāatzīmē, ka kopumā 32,7% respondentu 

neuzskatīja vai nezināja, ka arodbiedrība nodrošina bezmaksas juridisko palīdzību. Ja 

salīdzina respondentus, tad tikai puse respondentu, kas nav LIZDA biedri piekrita šim 

apgalvojumam, kas liecina, ka puse respondentu, kas nav LIZDA biedri uzskata, ka netiek 

sniegts šis atbalsts vai nezin ka tāds pastāv. Pārējie apgalvojumi tika novērtēti salīdzinoši 

negatīvi gan LIZDA biedru vidu, gan to respondentu, kas nav LIZDA biedri. 

Visnegatīvāk tika novērtēts apgalvojums, ka arodbiedrība rosina atbildīgas 

institūcijas, lai pedagogiem tiktu sniegts metodiskais atbalsts. Šim apgalvojumam 

nepiekrita 41,5% respondentu. Līdzīgi tika novērtēts arī apgalvojums, ka mēnesi pirms 

mācību gada uzsākšanas darbinieki ir informēti par izmaiņām darba līgumā, kas 

skar darba slodzi un atalgojumu, kam nepiekrita 40,2% respondentu.  Salīdzinot 

respondentus, abus apgalvojumus respondenti novērtēja diezgan līdzīgi, kas liecina par 

to, ka gan respondenti, kas ir LIZDA biedri un  tie kas nav uzskata, ka arodbiedrībai nav 

pietiekoši stingra nostāja rosinot citas institūcijas, lai pedagogiem tiktu sniegts 

metodiskais atbalsts, kā arī ir uzskats, ka izglītības darbinieki laicīgi netiek informēti par 

izmaiņām darba līgumā. Arī apgalvojumā par iespēju iepazīties ar kādu no arodbiedrības 

pētījumiem ir vērojama viedokļu dažādība par ko liecina arī datu izkliede – 1,368. Lielāka 

daļa respondentu tomēr nepiekrīt, ka viņiem ir bijusi iespēja iepazīties ar kādu no 

arodbiedrības pētījumiem, kas atkal liecina par to, ka respondentiem nav pietiekama 

informācija, vai arī tā kas tiek sniegta neinteresē vai arī līdz respondentiem vispār 

nenonākt, respektīvi, nav pietiekami aktualizēta. Tiek secināts, ka valda viedoklis, ka 

nepietiekami tiek sniegta nepieciešamā informācija par specifiskiem jautājumiem un, ka 

arodbiedrība nedara pietiekoši daudz, lai izglītības darbiniekiem tiktu sniegts 

nepieciešamais atbalsts un palīdzība, kas varētu liecināt, ka turpmāk informācijas trūkums 

un organizācijas vājā nostāja varētu parādīties, ka negatīvie faktori, kas ietekmē izglītības 

iestāžu darbinieku viedokli. Kaut arī vairāk dominē pozitīvs viedoklis par to, ka 

arodbiedrība sniedz bezmaksas juridisko un tiesisko palīdzību, tomēr to respondentu, kas 

nav LIZDA biedri vidū tas nav tik izteikts, tāpēc arī šo varētu uzskatīt kā ietekmējošo 

faktoru. 
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Otrajā jautājumā respondenti novērtēja apgalvojumus par konkrētiem atbalsta un 

pakalpojuma veidiem, ko var saņemt no arodbiedrības. Respondenti novērtēja 

apgalvojumu sniedzot savu viedokli par to, cik svarīgs dotais atbalsta veids ir katram 

indivīdam. Šīs atbildes autorei dod priekštatu par to, kādas ir ekspektācijas no 

arodbiedrības jeb cik būtiskas ir konkrētās lietas, ko var saņemt izglītības iestāžu 

darbinieki no LIZDA, ja viņš ir biedrs. Tas nozīmē, ka augstāk vērtētie atbalsta veidi 

indivīdiem ir viss svarīgākie, kas arī var būt kā faktori, kuru dēļ indivīds vēlas vai jau ir 

iesaistījies arodbiedrībā, savukārt, apgalvojumi kuri tiks novērtēti viss zemāk indivīdiem 

nav tik svarīgi un arodbiedrībai būtu jāņem vērā, ka tie faktori, kas ir vissvarīgākie 

indivīdiem būtu jābūt sasniedzamiem, lai ekspektācijas attaisnotos. Sākumā autore 

apskatīs materiālā un finansiālā atbalsta novērtējumu, tā kā teorijā tika noskaidrots, ka 

indivīdiem ir svarīgi gūt materiālu labumu apmaiņā pret to, ka viņi ir vai potenciāli būs 

arodbiedrības biedri. Dati liecina, ka gandrīz visi minētie materiālie un finansiālie atbalsta 

veidi indivīdiem ir svarīgi (skat. 3.3.att.).  

 

Avots: autores pētījums 

3.3.att. Apgalvojumu vērtējumi par pieejamo materiālo un finansiālo atbalstu no 

arodbiedrības, % (n=664) 

Vissvarīgākais pēc respondentu domām ir finansiāls atbalsts tuvinieka nāves 

gadījumā, ko par nozīmīgu atzina 83,3% respondentu. 76,2% respondentu par svarīgu 

atzina arī  finansiālu atbalstu daļējai ārstēšanas izdevumu segšanai, un 73,3% 

respondentu iespēju gūt materiālo palīdzību nelaimes gadījumā uzskata par būtisku. 
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Šie atbalsta veidi būtiski ir gan LIZDA biedriem, gan respondentiem, kas nav LIZDA 

biedri, jo vismaz 80% LIZDA biedru uzskatīja, ka šie atbalsta veidi ir nozīmīgi un vismaz 

55% respondentu, kas nav LIZDA biedri arī atzina šos atbalsta veidus par būtiskiem (skat. 

2. pielikums, 4.tab). Salīdzinot respondentus, neatšķīrās viedokļi par to, kuri no 

minētajiem atbalsta veidiem ir svarīgākie, taču atšķīrās tas, ka LIZDA biedru starpā 

atkārtoti dominēja lielāka viedokļu vienprātība, līdz ar to LIZDA biedriem minētie 

atbalsta veidi ir nozīmīgāki nekā respondentiem, kas nav LIZDA biedri. Stipri atšķīrās 

viedoklis tikai par vienu no atbalsta veidiem, kas bija iespēja saņemt patēriņa 

kredītus ar izdevīgām procentu likmēm. Iespēju saņemt patēriņa kredītus ar izdevīgām 

procentu likmēm par svarīgu uzskatīja tikai 38,7% respondentu un apgalvojumā ir 

vērojama arī liela datu izkliede -1,541, kas liecina, ka respondenti nav nosvērti uz kādu 

atbildi un vairāk dominē viedokļu dažādība. Abās respondentu grupās ir redzama 

viedokļu dažādība, un pēc autores domām, kā nesvarīgu šo apgalvojumu atdzīst gan 

LIZDA biedri, gan arī tie kas nav LIZDA biedri. 

Pēc autores domām, šis atbalsta veids pēc respondentu viedokļa ir viss nesvarīgākais, jo 

atšķirībā no pārējiem finansiālā un materiālā atbalsta veidiem, šeit indivīds nesaņem neko 

jaunu pretī, respektīvi, neiegūst to, kas viņam nav, piemēram, naudas vērtību. Autore 

secina, ka kopumā, materiālais un finansiālais atbalsts no arodbiedrības respondentiem ir 

ļoti svarīgs, īpaši akcentējot atbalstu, nelaimes gadījumos, ārkārtas situācijās un atbalstu 

veselības aprūpei. Respondentu viedoklis stipri neatšķīrās, ja vienīgi var minēt to, ka 

LIZDA biedriem atbalsta veidi ir nedaudz nozīmīgāki, taču autore secina, ka materiālais 

un finansiālais atbalsta veids ir ļoti būtisks gan LIZDA biedriem, gan arī respondentiem, 

kas nav LIZDA biedri. Kā tika noskaidrots teorijā, indivīdiem būtisks ir arī nemateriālais 

ieguvums, tāpēc autore atsevišķi izdalīja šādus apgalvojumus. Salīdzinot iepriekšējos 

apgalvojumus par materiālajiem un finansiālajiem ieguvumiem, autore varēs secināt, 

kāds ieguvums respondentiem ir svarīgāks. Pēc iegūtajiem datiem autore secina, ka arī 

nemateriālais atbalsts respondentiem ir svarīgs (skat.3.4.att.), taču pēc respondentu 

domām materiālais un finansiālais atbalsts ir nedaudz būtiskāks. Dati liecina, ka visi 

nemateriālā atbalsta veidi ir svarīgi, jo gandrīz visus atbalsta veidus kā svarīgus atzina 

vismaz puse respondentu. Nedaudz mazāk kā puse jeb 44,2% respondentu uzskatīja, ka 

ir būtiski, ka arodbiedrība sniedz atbalstu darba vietas meklēšanā. Šis apgalvojums 

tika novērtēts viss zemāk gan LIZDA biedru, gan to respondentu, kas nav LIZDA biedri 

vidū. Atkārtoti, LIZDA biedriem ir nedaudz pozitīvāks viedoklis, taču tikai 48,4% 
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LIZDA biedru ir svarīgi, ka arodbiedrība sniedz atbalstu darba vietas meklēšanā, 

savukārt, no respondentiem, kas nav LIZDA biedri, tikai 38,6% respondentu uzskatīja, 

ka šis ir būtisks atbalsta veids (skat. 2.pielikuma, 5.tab.). 

 

Avots: autores pētījums 

3.4.att. Apgalvojumu vērtējumi par pieejamo nemateriālo atbalstu no 

arodbiedrības, % (n=664) 

Jāpiemin, ka visvairāk respondentu par nebūtisku uzskatīja to, ka ir svarīgi, ka 

arodbiedrība piedāvā iespēju izglītības darbiniekiem celt savu kvalifikāciju, jo 

27,1% respondentu nepiekrita šim apgalvojumam. Pēc autores domām, iemesls, ka šie 

atbalsta veidi ir novērtēti viss zemāk, ka diezgan liela daļa respondentu ir arī izvēlējušies 

atbildi “nav viedokļa”. 30,1% respondentu nebija viedokļa par būtiskumu atbalstā darba 

vietas meklēšanā un 21,2% respondentu nebija viedokļa par to vai ir būtiski, ka 

arodbiedrība piedāvā iespēju izglītības darbiniekiem celt savu kvalifikāciju. Par 

visbūtiskāko tika atzīts, arodbiedrības vadībai un darbiniekiem ir jābūt atsaucīgiem 

un vienmēr jāpalīdz vajadzības gadījumā. Šo par būtisku atzina 70,4% respondentu. 

Salīdzinot respondentus, LIZDA biedriem šis faktors ir svarīgāks nekā tiem 

respondentiem, kas nav LIZDA biedri, jo šo par svarīgu atzina 83,6% LIZDA biedru, 

savukārt, no respondentiem, kas nav LIZDA biedri, par svarīgu šo atzina tikai puse 

respondentu. Arī nākošajā apgalvojumā par to, ka ir svarīgi, ka arodbiedrība atzīst un 

novērtē biedru līdzdalību, LIZDA biedriem šis apgalvojums bija salīdzināmi svarīgāks, 

jo 71,7% LIZDA biedru to atzina par svarīgu, savukārt, no respondentiem, kas nav 

20,3%

16,7%

18,1%

30,1%

21,2%

32,5%

17,6%

13,0%

23,5%

25,6%

27,1%

10,5%

62,0%

70,4%

58,4%

44,2%

51,6%

56,9%

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

Svarīgi, ka arodbiedrība atzīst un novērtē biedru

līdzdalību.

Būtiski, ka arodbiedrības vadība un darbinieki ir

atsaucīgi un vienmēr palīdz vajadzības gadījumā.

Svarīgi, ka arodbiedrība bieži rīko kultūras un

sporta pasākumus.

Būtiski, ka arodbiedrība sniedz atbalstu darba vietas

meklēšanā.

Svarīgi, ka arodbiedrība piedāvā iespēju izglītības

darbiniekiem celt savu kvalifikāciju.

Nozīmīgi, ka arodbiedrības biedriem ir iespēja bez

maksas saņemt mobilā jurista pakalpojumus.

Respondenti (%)

A
p

g
al

v
o

ju
m

i

Pilnībā/drīzāk piekrītu Drīzāk/pilnībā nepiekrītu Nav viedokļa



46 

 

LIZDA biedri, tikai 48,9% to atzina par svarīgu. Respondentu atbildēs manāma atšķirība 

arī apgalvojumā, ka ir nozīmīgi, ka arodbiedrības biedriem ir iespēja saņemt mobilā 

jurista pakalpojumus. Autore uzskata, ka šajos apgalvojumos ir redzama respondentu 

viedokļu būtiskāka atšķirība, jo apgalvojumi vairāk attiecas uz arodbiedrības biedriem, 

respektīvi, neesot arodbiedrībā respondenti nepiešķir šiem faktoriem tik lielu nozīmi, jo 

ar to nav saskares, un atšķirībā no citiem apgalvojumiem, nav tik viegli saskatīt savu 

ieguvumu. Ieguvumu no minētajiem apgalvojumiem, kas vairāk attiecas uz organizācijas 

biedriem, vairāk saskata tieši organizācijas dalībnieki. Autore secina, ka respondentiem 

ir svarīgi, ka ir iespējams iegūt gan materiālu un finansiālu atbalstu, gan nemateriālu 

atbalstu. Materiālais un finansiālais atbalsts pēc respondentu domām ir nozīmīgāks gan 

respondentiem, kas ir LIZDA biedri, gan arī tiem kas nav. Arī nemateriāls atbalsts ir 

svarīgs, taču salīdzinot respondentus atklājas, ka nemateriāls atbalsts LIZDA biedriem ir 

nozīmīgāks. Novērtējot, autores sniegtos apgalvojumus, autore vēlējas uzzināt vai 

respondentiem ir arī cits viedoklis, tāpēc tika uzdots atvērtais jautājums par to, kāds, pēc 

respondentu domām, atbalsts no arodbiedrības būtu visvairāk nepieciešams 

izglītības iestāžu darbiniekiem. Tā kā autore vēlās noskaidrot viedokli ietekmējošos 

faktorus, pēc autores domām, ir svarīgi uzzināt, kādu atbalstu respondenti vēlētos saņemt 

no arodbiedrības, kas varētu viņus motivēt iesaistīties arodbiedrībā. Uz šo jautājumu 

atbildēja 377 respondenti. Autore veica kontentanalīzi, lai apkopotu visas atbildes. 

Precīzāk, ar konceptuālās analīzes palīdzību tika noteiktas pazīmes, kas visbiežāk tika 

minētas. Atrastie koncepti tika kodēti, lai atrastu nozīmīgākos atbalsta veidus, kas būtu 

nepieciešami izglītības darbiniekiem pēc viņu domām. Noskaidrojot nepieciešamākos 

atbalsta veidus, autore varēs izvirzīt secinājumu, ka šie atbalsta veidi, kā faktori ir 

nozīmīgi respondentiem, tāpēc, lai iesaistītu jaunus biedrus un nodrošinātu, ka esošie 

biedri ir apmierināti, arodbiedrībai būtu jācenšas nodrošināt svarīgākos respondentiem 

nepieciešamos atbalsta veidus. Autore secina, ka respondenti no arodbiedrības 

sagaida, ka 1) tiks risināti atalgojuma jautājumi - cīņa par algas pielikumu, stingrāka 

nostāja algu jautājumos, informācija par izmaiņām algu jautājumos gada sākumā, 

atbilstoša samaksa par darba slodzi. Ir redzams, ka respondentiem ir ļoti svarīgi, ka tiek 

nodrošināts cienīgs atalgojums, tāpēc autore apkopoja visus ar atalgojumu saistītus 

jautājumus. Kā atsevišķu faktoru zem šī autore vēlas nodalīt pirmskolas pedagogu 

nevienlīdzība ar citiem pedagogiem. Ļoti daudz parādījās viedoklis, ka tieši pirmskolas 

pedagogi tiek nodalīti un par viņu tiesībām netiek tik daudz runāts. Šo respondentu vidū 
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arī parādījās, ka tieši pirmskolas pedagogiem būtu jānodrošina līdzvērtīgs atalgojums kā 

arī darba slodze. Līdzvērtīgi parādījās, uzmanība būtu jāpievērš arī citiem izglītības 

iestāžu darbiniekiem (administrācija, tehniskie darbinieki u.t.t.), nevis tikai 

pedagogiem;  

2) tiks nodrošināts lielāks materiālais un finansiālais atbalsts – tika minēti visi jau 

LIZDA esošie materiālie un finansiālie atbalsta veidi, taču īpaši tika uzsvērts atbalsts 

slimības, veselības traucējumu vai traumu gadījumā, ko respondenti vēlētos saņem 

vairāk; 

3) tiks nodrošināts vairāk informācijas – ļoti daudz parādījās atbildes, ka 

respondentiem trūkst informācijas, kas ietver informāciju par: savām tiesībām, 

arodbiedrības vispārīgo darbību, sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām, informāciju un 

konsultācijām darba kvalifikācijas jautājumos un laicīgu informāciju par izmaiņām. 

Respondenti uzsvēra, ka par daudzām lietām vienkārši nezin, tāpēc vēlētos, lai ir pieejama 

informācija par neskaidrībām, norisēm un būtu iespēja apkopot viedokļus; 

4) tiks nodrošināta aizsardzība un aizstāvība – dominēja arī viedoklis, ka respondenti 

sagaida, ka viņiem ir lielāka drošības sajūta, līdz ar to arodbiedrībai būtu jānodrošina 

aizsardzība dažādās situācijās. Visvairāk tika minēts, ka respondenti sagaida interešu, 

tiesību, juridisko, tiesisko, ekonomisko, sociālo aizstāvību, ka arī ka tiks aizsargāti 

konfliktsituācijās īpaši saistībā ar darba devēju un, ka arodbiedrības biedri tiek “nosodīti” 

par to, ka darbojas arodbiedrībā.  

5) tiks sniegts morālais atbalsts un motivācija – šo autore vēlētos īpaši atzīmēt, jo pēc 

autores domām, arodbiedrības līdz šim nenodrošina šādu atbalstu. Tas parādās arī 

respondentu atziņās, jo dominē viedoklis, ka respondenti vēlētos saņemt arī morālo 

atbalstu, jo respondenti uzsver, ka izglītības darbinieki “izdeg”. Respondenti vēlētos, lai 

tiktu nodrošināta morālā drošība no emocionālās vardarbības no skolēnu, vecāku un darba 

devēju puses, tiktu sniegts morālais atbalsts, kad tiek pārkāptas tiesības, kā arī izrādīta 

sapratne un izglītības darbinieki vismaz tiktu uzklausīti un motivēti. Arī paši respondenti 

izsaka savus ieteikumus par konkrētām lietām, ko arodbiedrība varētu nodrošināt, kā 

piemēram, psihologa konsultācijas, relaksējošas atbalsta programmas, izbraukumus, 

pasākumus, kā arī “supervīzijas” nodarbības. Tālāk, autore vēlas minēt vēl vienu būtisku 

faktoru, kas attiecās uz visiem iepriekšminētajiem faktoriem – stingrāka nostāja. 

Stingrāku nostāju autore atdala atsevišķi, jo tā tiek minēta, ka to sagaida visās 

arodbiedrības darbībās. Iepriekšminētie ir nozīmīgākie faktori, taču bija arī citi, kurus 
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atzīmēja diezgan liels respondentu skaits, tāpēc autore pārējos faktorus arī apkopoja, jo 

pēc autores domām, kaut arī organizācijai ir jāliek lielāks uzsvars uz nozīmīgākajiem 

faktoriem, nevar aizmirst arī pārējos, jo tie arī tomēr ietekmē kaut kādu daļu respondentu, 

tāpēc autore tos apkopoja atsevišķi papildinot ari tieši respondentu atziņām, kur tika 

minēti konkrēti atbalsta veidi vai lietas, ko izglītības darbinieki vēlētos, lai tiktu 

nodrošināts (skat. 3. pielikuma, 1.att.) Autore secina, ka LIZDA būtu jāpievērš uzmanība 

visiem iepriekšminētajiem faktoriem, kā arī pārējiem, kas tika apkopoti,  kas galvenokārt 

kalpotu, ka savas darbības pilnveidošana, taču pēc autores domām, LIZDA ir iespējas 

pilnveidot vai izveidot tieši morālos atbalsta veidus, takā, ja arī tie pastāv, to nav daudz 

un tos saņemt nav iespējams lielākajai daļai respondentu. 

Biedru viedoklis par LIZDA sniegtajiem atbalsta veidiem. Tā kā darba autore 

pēta viedokļus divām dažādām respondentu grupām, anketā respondenti tika sadalīti, lai 

apskatītu atsevišķus viedokļus. Tālāk autore analizēs tikai LIZDA biedru viedokli. Autore 

centīsies noskaidrot, kāds ir LIZDA biedru vērtējums par atbalsta veidiem, kas tika 

apskatīti arī iepriekšējā blokā. Tā kā, lai indivīds iesaistītos un turpinātu darboties 

LIZDA, tika noskaidrots, ka indivīda ekspektācijām būtu jāattaisnojas, respektīvi, 

iepriekš tika noskaidrots, kādi atbalsta veidi respondentiem ir svarīgi, šajā blokā izsakot 

savu viedokli par savu pieredzi saņemot konkrēto atbalstu, respondentu vērtējumam būtu 

jāsakrīt ar iepriekš analizēto vērtējumu. Citiem vārdiem sakot, lai ekspektācijas būtu 

sasniegtas, LIZDA biedru atbalsta saņemšanas pieredzes vērtējumam būtu jāsakrīt vai 

jāpārsniedz, iepriekš izteikto vērtējumu par tā nozīmīgumu respondentam. Ja respondenta 

vērtējums par izmanto konkrēto atbalsta veidu būs negatīvākas par respondenta vērtējumu 

par šī atbalsta veida nozīmīgumu, tiks secināts, ka ekspektācijas nav sasniegtas. LIZDA 

biedri pēc Likerta skalas novērtēja 17 apgalvojumus, kur 12 no tiem ir iepriekš minētie 

atbalsta veidi, savukārt, balstoties uz teoriju, autore iekļāva arī vēl 5 apgalvojumus, kas 

tiks skatīti atsevišķi. Kā jau tika minēts, šos apgalvojumus tika aicināti novērtēt tikai 

LIZDA biedri, taču izmantojot iepriekš aprakstīto filtra jautājumu, autore atklāja, ka arī 

respondenti, kas nav LIZDA biedri novērtēja šos apgalvojumus, taču šo respondentu 

skaits nebija liels, tāpēc autore izvēlējās šo respondentu atbildes neiekļaut analīzē. Tāpēc, 

tika analizētas tikai LIZDA biedru atbildes, kuras iesniedza 374 LIZDA biedri. Tāpat, kā 

iepriekš, apgalvojumi tika sagrupēti. Iepriekš tika izteikts secinājums, ka respondentiem 

ir svarīgi visi materiālie un finansiālie atbalsta veidi, tāpēc analizējot LIZDA biedru 

atbildes ir redzams, ka gandrīz visi materiālie un finansiālie atbalsta veidi ir novērtēti 
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augstu, kas liecina, ka lielākajai daļai respondentu ir bijusi pozitīva pieredze izmantojot 

materiālos un finansiālos atbalsta veidus (skat.3.5.att.) 

 

Avots: autores pētījums 

3.5.att. Apgalvojumu vērtējumi par LIZDA biedru pieredzi saņemot materiālo un 

finansiālo atbalstu no arodbiedrības, % (n=374) 

Iepriekš tika konstatēts, ka būtiskākie materiālie un finansiālie atbalsta veidi ir finansiāls 

atbalsts tuvinieka nāves gadījumā, daļējai ārstēšanas izdevumu segšanai un iespēja iegūt 

materiālo palīdzību nelaimes gadījumā. Kā redzams, respondenti vērtējot savu pieredzi 

saņemot šos atbalsta veidus, ir ar pozitīvu viedokli, jo vairāk nekā 80% LIZDA biedru ir 

bijusi iespēja saņemt konkrētos atbalsta veidus. Viszemāk tika novērtēta pieredze par 

piedāvātajiem patēriņa kredītiem un iespēju saņemt finansiālu atbalstu stihiskas 

nelaimes gadījumā. Tikai 17,4% LIZDA biedru ir bijusi pozitīva pieredze izmantojot 

piedāvātos patēriņa kredītus, savukārt, lielākai daļai LIZDA biedru jeb 19,3% ir bijusi 

negatīva pieredze. Lielākajai daļai LIZDA biedru nebija viedokļa par patēriņa kredītu 

izmantošanu, kas varētu būt skaidrojams ar to, ka tāda iespēja nebija iespējama vai 

vajadzīga. Takā, lielāks respondentu skaits bija ar negatīvu pieredzi, autore izdara 

secinājumu, LIZDA biedriem nav bijusi pozitīva pieredze izmantojot piedāvātos 

patēriņa kredītus. Arī pieredze saņemot finansiālu atbalstu stihiskas nelaimes 

gadījumā netika novērtēta augstu, pozitīva pieredze ir bijusi tikai 32,9% respondentu, 

savukārt, negatīva pieredze – 13,6% respondentu. Pusei LIZDA biedru nav bijis viedoklis 
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par to, tāpēc, tā kā to respondentu skaits, kuriem ir bijusi negatīva pieredze nepārsniedz 

tos respondentus, kuriem ir bijusi pozitīva pieredze, autore secina, ka visticamāk,  nav tik 

liels respondentu skaits, kas to ir izmantojuši šo atbalsta veidu, jo nav bijusi vajadzība. 

Atšķirībā, ar patēriņa procentu iespējām, kur negatīvas pieredzes ir vairāk nekā pozitīvas, 

autore neuzskata, ka finansiāls atbalsts stihiskas nelaimes gadījumā ir novērtēts 

negatīvi, bet drīzāk, tas nav tik aktuāls. Autore secina, ka paliekot pie tā, ka materiālie 

un finansiālie atbalsta veidi respondentiem ir nozīmīgi un secinot, ka trīs būtiskākie 

atbalsta veidi – materiālā palīdzība nelaimes gadījumā, finansiāls atbalsts tuvinieka nāves 

gadījumā un finansiāls atbalsts daļējai ārstēšanas izdevumu segšanai tiek novērtēti augstu, 

autore secina, ka respondentu ekspektācijas materiāla un finansiāla atbalsta 

iegūšanai kopumā attaisnojas, bet tika secināts, ka patēriņa kredītu ieguves iespēju  

vērtē negatīvi, autore uzskata, ka šis ir viens no atbalsta veidiem, kam būtu jāpievērš 

uzmanība.  

Tālāk apskatot respondentu vērtējumu par nemateriālā atbalsta saņemšanu, vadoties 

pēc tā, ka par būtisku tika noteikts arī tas, ka indivīdiem tiek nodrošināts arī nemateriālais 

atbalsts, tad tiek secināts, ka kopumā LIZDA biedru ekspektācijas saņemt 

nemateriālo atbalstu neattaisnojas (skat. 3.6.att.)  

 

Avots: autores pētījums 

3.6.att. Apgalvojumu vērtējumi par LIZDA biedru pieredzi saņemot nemateriālo 

atbalstu no arodbiedrības, % (n=374) 
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Salīdzinot ar vidējiem rādītājiem par to, cik konkrētie atbalsta veidi ir būtiski, LIZDA 

biedru vērtējums par pieredzi saņemot atbalsta veidus ir zemāks. Viszemāk tika 

novērtēts apgalvojums par to, ka ir pozitīva pieredze atbalsta saņemšanā 

kvalifikācijas celšanai un ka arodbiedrība ir palīdzējusi darba vietas meklēšanā. 

Bija vairāk respondentu, kam ir bijusi negatīva pieredze nekā pozitīva, tāpēc autore 

uzskata, ka LIZDA biedru ekspektācijas netika sasniegtas. Jāatzīmē, ka pusei respondentu 

nebija viedokļa par konkrētajiem apgalvojumiem, taču takā LIZDA biedru skaits, kuriem 

ir negatīva pieredze pārsniedz to respondentu skaitu, kas ir pozitīva, autore izvirza 

secinājumu, ka nepietiekams atbalsts kvalifikācijas celšanai un nepietiekams atbalsts 

darba vietas meklēšanā ir negatīvie faktori, kas varētu negatīvi ietekmēt biedru viedokli 

par arodbiedrību. Arī pārējie apgalvojumi tika novērtēti salīdzinoši zemu, kas arī liecina, 

ka šīs arodbiedrības funkcijas LIZDA biedrus neapmierina. Darba autore vēlas atzīmēt, 

ka tikai nedaudz vairāk kā puse LIZDA biedru jeb 56,4% respondentu atzīst, ka viņi jūtas 

atzīti un novērtēti līdzdarbojoties arodbiedrībā.Autore secina, ka LIZDA biedriem 

visvairāk trūkst nemateriālais atbalsts no arodbiedrības, tāpēc pēc autores domām, 

arodbiedrībai būtu jāveic noteikti pasākumi, lai uzlabotu, šos faktorus, jo tie var negatīvi 

ietekmēt biedru viedokli, takā biedru ekspektācijas nemateriālā ieguvuma ziņā netiek 

attaisnotas. Autore šajā jautājumā iekļāva vēl piecus apgalvojumus no teorētiskajām 

atziņām par to vai respondentu ekspektācijas attaisnojas esot arodbiedrībā (skat. 3.7.att.). 

 

Avots: autores pētījums 

3.7.att. Apgalvojumu vērtējumi no teorētiskā ietvara galvenajiem atziņām par to 

vai LIZDA biedru ekspektācijas attaisnojas, % (n=374) 
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sniedz izglītības darbiniekiem visplašāko un

izdevīgāko pakalpojumu klāstu.

Manī ir solidaritātes sajūta, jūtos piederīga/s

arodbiedrībai.

Arodbiedrībā ieguldītā biedru nauda attaisno

manas cerības pēc LIZDA atbalsta.

Griežotie pie arodbiedrības pirmorganizāciju

vai dalīborganizāciju vadītājiem pēc

palīdzības, tad man noteikti centīsies palīdzēt.
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Lielākā daļa respondentu jeb 84,1% LIZDA biedru ir ar pārliecību, ka griežoties pie 

pirmorganizāciju vai dalīborganizāciju vadītājiem pēc palīdzības, viņiem tiks 

sniegta palīdzība (skat.3.6.att.). 73,7% LIZDA biedru jūtas piederīgi arodbiedrībai un 

viņos ir solidaritātes sajūta, kaut arī 19,1% respondentu atzīst, ka nejūtas piederīgi 

organizācijai. No visiem respondentiem, kas ir LIZDA biedri, tikai 60,2% respondentu 

uzskata, ka ieguldītā biedru nauda attaisno cerības pēc LIZDA atbalsta. Diezgan liela 

daļa jeb 30,2% no LIZDA biedriem uzskata, ka ieguldītā biedru nauda neattaisno viņu 

cerības. Tikai puse no LIZDA biedriem uzskata, ka ieguldītais laiks un enerģija 

attaisnojas un, ka salīdzinājumā ar citām arodbiedrībām LIZDA ir visplašākais 

piedāvājums. 

Uzzinot faktorus, autore vēlējās uzzināt, vai LIZDA biedriem kādreiz ir bijusi vēlme 

pamest LIZDA un kādi ir būtiskākie faktori, kas to ir ietekmējis. Ar šo autore 

vēlējās uzzināt, kādi vēl faktori negatīvi ietekmē LIZDA biedrus. Dati liecina, ka 

22,5% LIZDA biedru ir vai kādreiz ir bijusi vēlme pamest LIZDA. Šiem 

respondentiem bija arī iespēja minēt iemeslus, kāpēc un atkārtoti veicot kontentanalīzi, 

autore nonāk pie secinājuma, ka galvenie faktori, kuri dēļ LIZDA biedri ir vēlējušies 

pamest arodbiedrību ir 1) biedru nauda apmērs – ļoti bieži tika minēts, ka respondenti 

uzskata, ka nav jēgas būt LIZDA, jo tiek maksāta tikai nauda un netiek tiek saņemts 

pretī kaut kas līdzvērtīgs; 2) uzskats, ka nekas netiek darīts – dominēja arī viedoklis, 

ka LIZDA biedri vienkārši neredz reālus rezultāts, tāpēc parādās uzskats, ka nekas 

netiek darīts; 3) nevienlīdzība – tika minēts, ka pastāv dažāda nevienlīdzība, piemēram, 

nav lielas atšķirības starp to, vai ir biedrs vai nav, nevienlīdzīga attieksme pret izglītības 

iestāžu darbiniekiem, jo mazāk tiek nodrošinātas pirmskolas pedagogu tiesības un citu 

darbinieku, kas nav pedagogi tiesības, nevienlīdzība starp mazo pilsētu, lauku 

darbiniekiem un lielo pilsētu darbiniekiem (nevienlīdzīga alga, nav pieejams specifisks 

atbalsts); 4) negatīva pieredze – būtiski ir ietekmējis arī tas, ka ir bijusi negatīva 

pieredze, nav izpildīts solītais, vajadzības gadījumā nav tikusi sniegta palīdzība un 

uzticības zudums.  

Respondentu, kas nav LIZDA biedri viedoklis par neiesaistīšanās 

faktoriem. Takā iepriekš tika atdalīti LIZDA biedri, šajos jautājumos autore iesaistīja 

tikai tos respondentus, kas nav LIZDA biedri, lai uzzinātu viņu viedokli par faktoriem, 

kas negatīvi ietekmē respondentu viedokli iesaistīties arodbiedrībā. Respondentiem tika 

piedāvāti 13 faktori, kuri bija jānovērtē. Tā pat kā iepriekš, autore atsevišķi atdalīja tos 
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respondentus, kas nav LIZDA biedri ar filtra jautājuma palīdzību. Apgalvojumus vērtēja 

244 respondenti, kas nav LIZDA biedri. Šoreiz autore izvēlējas sadalīt apgalvojumus 

divās daļās – apgalvojumi, kuri ietekmē respondentu viedokli un apgalvojumi, kuriem 

respondenti nepiekrita, kas nozīmē, ka tie apgalvojumi nav būtiski ietekmējoši faktori. 

Pirmos autore analizēs tos faktorus, kas pēc respondentu domām viņus neietekmē 

un ir mazsvarīgi lēmuma izdarīšanā par iesaistīšanos arodbiedrībā vai nē. Autore 

secina, ka par būtiskiem ietekmējošiem faktoriem nevar tikt uzskatīts tas, ka 

respondents nav iepriekš apsvēris domu iesaistīties arodbiedrība vai tas, ka 

respondentam nekad nav tikts piedāvāts iesaistīties arodbiedrībā, jo nedaudz vairāk nekā 

pusei respondentu, šie faktori nav svarīgi (skatt.3.8.att.). 

 
Avots: autores pētījums 

3.8.att. Apgalvojumu vērtējumi par faktoriem, kas vismazāk vai vispār neietekmē 

to respondentu, kas nav LIZDA biedri viedokli , % (n=244) 

 

Būtisku nav uzskatāms arī uzskats, ka arodbiedrībā ir jāiegulda pārāk daudz laika un 

enerģijas, kas varētu neattaisnoties, vai arī uzskats, ka respondentiem nav intereses 

darboties arodbiedrības vispār. Šie, kā faktori, nav būtiski lielākajai daļai respondentu, 

kas nav LIZDA biedri, taču vismaz 30% respondentu, tomēr šie faktori ietekmē. Takā 

autore cenšas noskaidrot būtiskākos faktorus, kuru dēļ izglītības darbinieki neiesaistās 

LIZDA, šī pētījuma nolūkos šie fakti tiek uzskatīti kā ne tik būtiski, taču, tā kā autore veic 

pētījumu, lai iegūtie rezultāti palīdzētu arodbiedrībai pilnveidot savu darbību, kopumā 
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autore uzskata, ka arī šie faktori arodbiedrībai būtu jāņem vērā, jo arī tie ietekmē 

daļu respondentu. Gandrīz puse respondentu uzskata, ka ja LIZDA biedriem būtu 

paredzētas kādas priekšrocības, viņi apsvērtu domu par iesaistīšanos. Vienīgais 

apgalvojums par kuru respondentiem nebija viedokļa bija apgalvojums, ka ir citas 

arodbiedrības, kurās iesaistīties ir izdevīgāk. Tālāk, takā darba mērķis ir noskaidrot 

būtiskākos faktorus, autore apskatīs pārējos apgalvojumus, kas tika novērtēti, ka viss 

vairāk ietekmējošākie. Dati liecina, ka lielāka daļu respondentu, kas nav LIZDA biedri 

ietekmē, tas ka arodbiedrībai nav pietiekoši stingra nostāja gadījumos, kad netiek 

pildīti saistošie likumi (skat. 3.9.att.)  

 

Avots: autores pētījums 

3.9.att. Apgalvojumu vērtējumi par faktoriem, kas būtiski ietekmē to respondentu, 

kas nav LIZDA biedri viedokli, % (n=244) 

78,8% respondentu ir viedoklis, ka arodbiedrībai būtu jāparāda daudz stingrāka nostāja 

šādos gadījumos. Lielai daļai respondentu jeb 74,2% ir viedoklis, ka arodbiedrība 

nespēj ietekmēt, ka visiem izglītības darbiniekiem tiek nodrošināts cienīgs 

atalgojums (skat. 3.8.att.).Pēc autores domā viens no būtiskākajiem faktoriem ir arī tas, 

ka respondentiem nav pārliecības, ka arodbiedrības vadītāji/darbinieki palīdzes 

nepieciešamības gadījumā. Respondenti ir ar tādu pat viedokli arī par to, ka būtu 
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nepieciešams uzlabot sociālo dialogu, jo šobrīd arodbiedrība nespēj kvalitatīvi pārstāvēt 

izglītības darbinieku intereses. Pēc autores domām visi ietekmējošie faktori ir būtiski, 

taču autori pārsteidz, ka salīdzinot visus redzamos faktorus, biedru naudas lielums 

ierindojas pēdējā vietā. Ar viedokli, ka biedru nauda ir pārāk liela ir 57,8% respondentu, 

kas nedaudz pārsteidz autori, takā tika izvirzīta hipotēze, ka biedru nauda ir nozīmīgākais 

faktors, kas varētu negatīvi ietekmēt iesaistīšanos.  

Tiek secināts, ka būtiskākie faktori, kas ietekmē respondentu viedokli neiesaistīties 

arodbiedrībā ir uzskats, ka arodbiedrībai nav stingra nostāja, kas rezultējas ar to, ka netiek 

panākts, tas, ko sagaida indivīdi. Būtisks faktors ir arī indivīdu uzskats, ka arodbiedrība 

nespēj ietekmēt cienīga darba nodrošināšanu. Autore vēlas uzsvērt, ka abi visaugstāk 

novērtētie faktori viens otru papildina – indivīdiem ir viedoklis, ka arodbiedrībai nav 

pietiekoši stingra nostāja un līdz ar to, nav arī pietiekoši daudz ietekmes, lai iestātos par 

indivīdiem svarīgām lietām un tiesībām, kā piemēram, cienīgs atalgojums. 

Tālāk tika iekļauts arī brīvās atbildes jautājums, kur autore vēlējās, lai paši respondenti 

min faktorus, kuru dēļ viņi nav LIZDA biedri. Veicot kontentanalīzi un sagrupējot 

faktorus, kuri pēc respondentu domām ir nozīmīgākie, autore secina, ka nozīmīgākie 

faktori, kuru dēļ respondenti nav LIZDA biedri ir 1) ieguldītā biedru nauda 

neattaisnojas/ir pārāk liela -  tiek minēts, ka salīdzinot ar to, kas tiek saņemts, biedru 

nauda ir pārāk liela, jo ieguldītais neattaisno cerēto, kur piemēram, kāds respondents min: 

“Parēķināju, cik esmu samaksājusi biedru naudās šo gadu laikā un secināju, ka tas nav 

arī finansiāli izdevīgi, jo tad, kad pašai bija nepieciešams atbalsts, to nesaņēmu.”; 

2) uzskats, ka organizācijai nav jēgas – tika minēts, ka daudzi respondenti vienkārši 

nesaskata tam jēgu, jo neredz organizācijas reālu nozīmi; 3) negatīva pieredze – tika 

minēts, ka respondentiem pašiem vai kādam kolēģim ir bijusi situācija, ka nav ticis 

palīdzēts vai atbalsts nav bijis pieejams, piemēram, nebija pasargāti no atlaišanas, netika 

nodrošināts finansiāls atbalsts utt. Autore vēlētos arī akcentēt negatīvo pieredzi, kas tika 

saistīta tieši ar pašu darbošanos organizācijā, kur parādījās, ka, piemēram, ir bijušas 

sankcijas par darbošanos organizācijā. Respondenti ir tikuši “nosodīti” un atstumti, 

piemēram, no darba devēju un kolēģu puses, jo viņiem ir negatīvs priekštats par 

arodbiedrību. Viens no respondentu piemēriem: “Gadus atpakaļ vēl daži biedri bijām, 

bet uz mums ''šķībi'' skatījās. Tāpat arī iepriekšējā streika laikā, lielākā darbinieku daļa 

neiesaistījās. Bet visi bijām vienādā pozīcijā - atradāmies skolā, bērnus nemācījām. 

Taču alga streikotājiem par streika dienu netika samaksāta, bet pārējiem par neko 
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nedarīšanu algu samaksāja, jo viņi bija teikuši streikam ''nē''. Milzīga netaisnība.”;4) 

uzskats, ka arodbiedrībai ir pārāk vāja nostāja – šeit parādījās, ka pēc respondentu 

domām, arodbiedrība pārāk daudz piekāpjas un būtu nepieciešam, lai notiktu 

pārliecinošāka cīņa, jo pēc respondentu domām, pārējie neuztver arodbiedrību nopietni 

un neciena. Kā spilgtāku piemēru autore vēlas minēt kāda respondenta izteikumu: “Visa 

sava pedagoģiskā darba stāža laikā (+20 gadi) neatceros nevienu nopietnu streiku, kādi 

vērojami Rietumeiropas valstīs ar aktīvu arodbiedrības darbību. Ir tikai mītiņi ar 

karodziņiem, baloniņiem un nefrizētu skolotāju baisām sejām.”;  4)uzskats, ka 

arodbiedrībai nav pietiekama vara – šis papildina iepriekšminēto vājo nostāju, jo tiek 

minēts, ka līdz ar to respondentiem ir uzskats, ka arodbiedrība neko nevar ietekmēt; 5) 

informācijas trūkums – ļoti bieži tika minēts, ka respondentiem vienkārši trūkst 

informācijas un viņi nezin, kas tiek piedāvāts, kādas ir iespējas un ko var panākt; 

6)negatīva iepriekšējā pieredze – tā pat kā LIZDA biedru atbildēs, arī pārējie 

respondenti min šo kā faktoru, kur visbiežāk parādās, ka nav ticis sniegts atbalsts, kad 

tas bija nepieciešams vai kaut kāds atbalsts vispār nav pieejams. 

Apskatot visus visu iegūto informāciju autore secina, ka pirmā izvirzītā hipotēze 

par to, ka nozīmīgākie izvēli iesaistīties LIZDA motivējošie faktori ir atbilstošu darba 

apstākļu nodrošināšana un finansiālais un materiālais atbalsts apstiprinās, jo kā tika 

noskaidrots  finansiālais un materiālais atbalsts respondentiem ir nozīmīgākais no atbalsta 

veidiem, un respondenti sagaida, ka tiks risināti atalgojuma, nevienlīdzības un tiesību 

jautājumi, kas arī palīdzēs nodrošināt to, ka ir atbilstošus darba apstākļus. Arī otrā 

hipotēze tiek apstiprināta, jo biedru naudas apjoms tika konstatēts kā nozīmīgs faktors 

gan dotajās atbildēs, gan arī biedru nauda tika minēta atklātajā jautājumā, kur precīzāk 

tika secināts, ka biedru nauda ir nozīmīgs faktors, kura dēļ respondenti izvēlās 

neiesaistīties arodbiedrībā, gan tādēļ, ka respondentiem liekas, ka biedru naudas apjoms 

ir pārāk liels, gan arī tāpēc, ka ieguldījums neattaisno cerības, jo pretī netiek iegūts 

līdzvērtīgi daudz. 

 

 

 



57 

 

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 

Bakalaura darba uzdevumi ir izpildīti, mērķis noskaidrot nozīmīgākos faktorus, 

kas ietekmē izglītības iestāžu darbiniekus iesaistīties vai neiesaistīties Latvijas Izglītības 

un zinātnes arodbiedrībā ir sasniegts un teorētiski var secināt, ka: 

1) Izglītība ir komplekss sociāls fenomens, kuru var aplūkot kā sociālo institūtu, kas 

pamatojieties uz sabiedrības vajadzībām, veic dažādas nozīmīgas funkcijas un apkopo 

dažādu lomu, statusu, normu, grupu un organizāciju kopumu, kur izglītības iestādes 

dažādos līmeņos nodrošina izglītības apguvi.  

2) Arodbiedrības ir īpašs formālu organizāciju veids, kuras raksturo kā autonomas no 

valsts pārvaldes nodalītas bezpeļņas organizācijas ar brīvprātīgu dalību, kuras veic 

noteiktas funkcijas balstoties un tās mērķiem.   

3)LIZDA ir organizācija, kas pilda noteiktas funkcijas un kā organizācija tā sadarbojas ar 

citām organizācijām, un veic savu biedru pārstāvniecību citās institūcijās.  

4) Pēc apmaiņas, racionālas rīcības un gaidu jeb ekspektāciju teorijām ir jāņem vērā 

vairāki principi – ekspektāciju apmierināšana, taisnīguma princips, indivīda velme 

palielināt ieguvumu un samazināt ieguldījumu, tāpēc ņemot vērā organizācijas funkcijas, 

piedāvātos pakalpojumus un atbalsta veidus, jāmēģina noteikt, vai tas tiek nodrošināts. 

Empīriskā pētījuma rezultātā var izvirzīt secinājumus: 

1) Lielākajai daļai izglītības iestāžu darbinieku ir uzskats, ka ir nepieciešams apvienoties 

arodbiedrībā, kur izglītības iestāžu darbiniekiem, kas ir LIZDA biedri šis viedoklis ir 

izteiktāks.  

2) Izglītības iestāžu darbiniekiem ir pozitīvs priekštats par to, ka arodbiedrība spēj 

nodrošināt, ka izglītības iestāžu darbinieku intereses tiks aizsargātas un pārstāvētas, taču 

tieši LIZDA biedru vidū dominē stingrāka pārliecība par to.  

3) Nozīmīgākie faktori, kas motivē izglītības iestāžu darbiniekus iesaistīties arodbiedrībā, 

ir materiālie un finansiālie atbalsta veidi kā arī, tas ka arodbiedrība nodrošina, ka tiesības 

un intereses tiek aizsargātas un pārstāvētas, lai nodrošinātu atbilstošus darba apstākļus. 

LIZDA biedriem nozīmīgs ir arī nemateriālais atbalsts, kur kā nozīmīgu LIZDA biedri 

akcentēja – vienlīdzības un informācijas nodrošināšanu, kā arī morālo atbalstu un 

motivāciju.   

4) Viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas ietekmē izglītības iestāžu darbinieku izvēli 

neiesaistīties ir biedru naudas apjoms, kas pēc izglītības iestāžu darbinieku domām ir 
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pārāk liels, vai arī neatbilst tam, ko izglītības iestāžu darbinieki ir vēlējušies saņemt pretī 

par to. 

5) Izglītības iestāžu darbiniekiem ir svarīgi, lai arodbiedrība risināta atalgojuma 

jautājums, nodrošina materiālo un finansiālo atbalstu, kā arī pilnveido informācijas apriti 

un nodrošina morālo atbalstu, lai viņi justos vairāk ieinteresēti iesaistīties un darboties 

arodbiedrībā. 

6) Pētījumā izvirzītā hipotēze par to, ka nozīmīgākie izvēli iesaistīties LIZDA motivējošie 

faktori ir atbilstošu darba apstākļu nodrošināšana un finansiālā, materiālā atbalsta iespējas 

apstiprinās, jo tos par nozīmīgiem atzina gan LIZDA biedri, gan arī izglītības iestāžu 

darbinieki, kas nav LIZDA biedri. 

7) Pētījumā izvirzītā hipotēze, ka izvēli iesaistīties LIZDA kavē tas, ka izglītības iestāžu 

darbinieki nav motivēti maksāt biedru naudu noteiktajā apjomā apstiprinās, jo tika 

noskaidrots, ka biedru naudas apjoms būtiski ietekmē izglītības iestāžu darbinieku 

viedokli, jo pastāv viedoklis, ka biedru naudas apjoms ir pārāk liels un, ka ieguvums ir 

mazāks nekā ieguldījums. 

Ņemot vērā pētījumā iegūto informāciju Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrībai tiek izvirzīti priekšlikumi: 

1) Tā kā izglītības iestāžu darbinieki vēlētos saņemt arī morālo atbalstu un motivāciju, 

autore uzskata, ka LIZDA būtu jāievieš arī morālā atbalsta pakalpojumi un tas jāaktualizē, 

kur kā piemēru var minēt, psihologu pakalpojumi, “supervīzijas” programmas, atlaides 

pie partneriem, kas nodrošina atpūtas un relaksācijas piedāvājumus. 

2) Veidot dialogu arī ar pašiem izglītības iestāžu darbiniekiem uzklausot viņu idejas un 

viedokļus, īpaši pievēršot uzmanību lauku, mazpilsētu izglītības darbiniekiem. Rīkot 

lekcijas, seminārus, izbraucienus utt. Nekoncentrēties tikai uz būtiskākajiem faktoriem, 

kas, piemēram, tika apskatīti arī šī darba nolūkos, bet ņemt vērā arī pārējos faktorus, jo 

tie tomēr arī ietekmē kaut kādu daļu izglītības iestāžu darbinieku. 

3) Padarīt piedāvājumus, īpaši “atlaižu grozs”, daudzpusīgāku un pieejamāku arī 

izglītības iestāžu darbiniekiem, kas nav no pilsētām, jo daudzi piedāvājumi ir tikai 

saņemami, piemēram, Rīgā, kas nav aktuāli vai pieejami mazo reģionu iedzīvotājiem.   

4) Ir nepieciešams vairāk uzklausīt pašu dalībnieku idejas par to kā, piemēram, varētu 

rīkot kādu streiku, kāda varētu būt darbība un kad tā varētu norisināties, kā arī izrādīt 

iniciatīvu mācīties no ārzemju piemēriem un to aktualizēt izglītības iestāžu darbiniekiem.  
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5) Paredzēt vairāk priekšrocību tikai LIZDA biedriem nevis jebkuram izglītības iestāžu 

darbiniekam, lai izglītības iestāžu darbinieki būtu vairāk motivēti iesaistīties, jo pastāv 

viedoklis, ka nepastāv liela atšķirība starp tiem izglītības iestāžu biedriem, kas ir biedri 

un kas nav, piemēram, priekšrocības kolektīvajā līgumā tikai LIZDA biedriem.   

6) Pilnveidot informētību izglītības iestāžu darbinieku darba (profesionālās) dzīves 

kvalitātes jautājumos. Vairāk dalīties ar būtisko informāciju, piemēram, sociālajos tīklos, 

kur varētu biežāk aktualizēt organizācijas atbalsta iespējas, piedāvājumu, darbību un īpaši 

pozitīvos arodbiedrības rezultātus. Nodrošināt pieejamāku informāciju par pašu izglītības 

iestāžu darbinieku tiesībām un citām viņiem nozīmīgām lietām.  
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1. pielikums 

1. tabula 

Izglītības darbinieku viedokļu sadalījums par arodbiedrības lomu 

izglītības darbinieku interešu aizstāvībā 
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Arodbiedrība pārstāv  izglītības darbinieku 

intereses veicot sociālo dialogu ar darba 

devējiem, valdību un citām institūcijām. 

86,2 11,6 2,3 1,75 0,889 

Pozitīvi vērtēju, ka arodbiedrība cenšas pēc 

iespējas vairāk diskutēt ar politiķiem (t.sk. 

valdību) par jebkuru izglītības darbiniekiem 

saistošu profesionālo jautājumu.  

80,1 14,1 5,7 1,93 1,109 

Arodbiedrība aktīvi cīnās par izglītības darbinieku 

cienīga atalgojuma nodrošināšanu. 

81,9 16,8 1,4 1,80 0,908 

Arodbiedrība iestājas par izglītības darbinieku 

tiesībām uz nodrošinātu samaksu par 

virsstundām.  

56,9 33,0 10,1 2,48 1,238 

Arodbiedrība seko, lai izglītības darbiniekiem 

tiktu  nodrošināts apmaksāts atvaļinājums.  

68,5 20,5 11,0 2,27 1,305 

Arodbiedrība vienmēr aizsargās izglītības 

darbiniekus no nepamatotas atlaišanas.  

61,4 25,7 12,8 2,47 1,299 

Arodbiedrība rosina slēgt darba koplīgumu, kas 

nodrošina izglītības darbinieku aizsardzību.  

73,1 15,1 11,7 2,16 1,276 

Nepieciešamības gadījumā, arodbiedrība 

nodrošina bezmaksas juridisko un tiesisko 

aizsardzību. 

67,3 17,2 15,5 2,34 1,378 

Arodbiedrība informē par dažādiem aktuāliem 

jautājumiem izglītības nozarē. 

76,5 19,4 4,1 1,96 1,032 

Arodbiedrība rūpējās par to, lai izglītības 

darbinieki  mēnesi pirms mācību gada uzsākšanas 

tiek informēti par  izmaiņām darba līgumā, kas 

skar darba slodzi un atalgojumu. 

47,2 40,2 12,7 2,77 1,283 

Man ir bijusi iespēja iepazīties ar kādu no 

arodbiedrības pētījumiem un mani tie ir 

ieinteresējuši. 

29,1 37,3 33,6 3,46 1,368 

Arodbiedrība rosina atbildīgās institūcijas, lai 

pedagogiem tiktu sniegts metodiskais atbalsts. 

43,0 41,5 15,5 2,90 1,230 

Avots: autores pētījums, izmantojot visidati.lv iegūtos datus 

 

 



 

2. tabula 

Izglītības darbinieku apgalvojumu vērtējumi par arodbiedrības funkcijām tiesību 

aizstāvībā un pārstāvniecībā 
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Arodbiedrība pārstāv  

izglītības darbinieku 

intereses veicot sociālo 

dialogu ar darba devējiem, 

valdību un citām 

institūcijām. 

54,0 3,2 0,3 1,50 0,667 32,1 8,4 2,0 2,08 1,032 

Pozitīvi vērtēju, ka 

arodbiedrība cenšas pēc 

iespējas vairāk diskutēt ar 

politiķiem (t.sk. valdību) 

par jebkuru izglītības 

darbiniekiem saistošu 

profesionālo jautājumu.  

52,1 4,4 1,1 1,61 0,846 28,0 9,7 4,6 2,36 1,269 

Arodbiedrība aktīvi cīnās 

par izglītības darbinieku 

cienīga atalgojuma 

nodrošināšanu. 

51,8 5,7 0,0 1,55 0,729 30,1 11,1 1,4 2,12 1,019 

Arodbiedrība iestājas par 

izglītības darbinieku 

tiesībām uz nodrošinātu 

samaksu par virsstundām.  

38,7 15,1 3,8 2,25 1,143 18,2 17,9 6,3 2,80 1,291 

Arodbiedrība seko, lai 

izglītības darbiniekiem 

tiktu  nodrošināts 

apmaksāts atvaļinājums.  

47,6 6,3 3,6 1,88 1,110 20,9 14,2 7,4 2,79 1,366 

Arodbiedrība vienmēr 

aizsargās izglītības 

darbiniekus no nepamatotas 

atlaišanas.  

42,1 9,9 5,4 2,16 1,198 19,3 15,8 7,4 2,88 1,319 

Arodbiedrība rosina slēgt 

darba koplīgumu, kas 

nodrošina izglītības 

darbinieku aizsardzību.  

48,7 5,4 3,5 1,82 1,041 24,4 9,7 8,2 2,63 1,412 



 

 

3. tabula 

Izglītības darbinieku vērtējumi par arodbiedrības piedāvātajām un 

nodrošinātajām iespējām 
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Nepieciešamības 

gadījumā, 

arodbiedrība 

nodrošina bezmaksas 

juridisko un tiesisko 

aizsardzību. 

46,1 5,9 5,6 1,95 1,206 21,2 11,3 9,9 2,87 1,418 

Arodbiedrība 

informē par 

dažādiem aktuāliem 

jautājumiem 

izglītības nozarē. 

49,1 7,7 0,8 1,67 0,829 27,4 11,7 3,3 2,34 1,150 

Arodbiedrība rūpējās 

par to, lai izglītības 

darbinieki  mēnesi 

pirms mācību gada 

uzsākšanas tiek 

informēti par  

izmaiņām darba 

līgumā, kas skar 

darba slodzi un 

atalgojumu. 

32,9 
19,

8 
5,0 2,49 1,207 14,3 20,4 7,7 3,13 1,292 

Man ir bijusi iespēja 

iepazīties ar kādu no 

arodbiedrības 

pētījumiem un mani 

tie ir ieinteresējuši. 

22,4 
18,

7 

16,

4 
3,19 1,418 6,7 18,6 17,2 3,83 1,204 

Arodbiedrība rosina 

atbildīgās 

institūcijas, lai 

pedagogiem tiktu 

sniegts metodiskais 

atbalsts. 

28,9 
20,

9 
7,7 2,73 1,208 14,1 20,6 7,8 3,15 1,221 

 

 



 

 

 

2. pielikums 

 

4. tabula 

 

Izglītības darbinieku apgalvojumu vērtējumi par materiālajām un finansiālajām 

atbalsta iespējām, % 

Vērtējums 
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Būtiski, ka biedriem ir 

iespēja gūt materiālo 

palīdzību līdz 2500 

eiro, ja ir cietis 

nelaimes gadījumā. 

50,0 2,8 4,8 23,3 5,7 13,4 73,3 8,5 18,2 

Būtiski, ka biedriem ir 

iespēja saņemt 

finansiālu atbalstu 

stihiskas nelaimes 

gadījumā.  

45,9 3,8 7,8 23,0 5,7 13,9 68,9 9,5 21,7 

Svarīgi, ka arodbiedrība 

nodrošina finansiālu 

atbalstu daļējai 

ārstēšanas izdevumu 

segšanai.  

50,7 3,6 3,2 25,5 6,0 11,0 76,2 9,6 14,2 

Nozīmīgi, ka 

arodbiedrība nodrošina 

finansiālu atbalstu 

tuvinieka nāves 

gadījumā. 

54,4 2,0 1,2 28,9 4,4 9,2 83,3 6,4 10,4 

Nozīmīgi, ka 

arodbiedrība piedāvā 

patēriņa kredītus ar 

izdevīgām procentu 

likmēm. 

27,3 
12,

2 

18,

0 
11,4 13,6 17,5 38,7 25,8 35,5 

Svarīgi, ka ir iespējams 

saņemt izdevīgas 

atlaides vairāk nekā no 

100 sadarbības 

partneriem Latvijā. 

45,3 6,2 6,0 20,2 9,8 12,5 65,5 16,0 18,5 



 

 

 

5. tabula 

 

Izglītības darbinieku apgalvojumu vērtējumi par materiālajām un finansiālajām 

atbalsta iespējām 
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Nozīmīgi, ka 

arodbiedrības 

biedriem ir iespēja bez 

maksas saņemt mobilā 

jurista pakalpojumus. 

38,8 4,0 14,8 18,1 6,5 17,8 56,9 10,5 32,5 

Svarīgi, ka 

arodbiedrība piedāvā 

iespēju izglītības 

darbiniekiem celt savu 

kvalifikāciju.  

33,7 13,4 10,4 17,9 13,7 10,8 51,6 27,1 21,2 

Svarīgi, ka 

arodbiedrība bieži rīko 

kultūras, sporta 

pasākumus, 

ekskursijas, 

pārgājienus, 

seminārus, apmaiņas 

braucienus u.c.  

37,6 12,1 7,8 20,8 11,4 10,3 58,4 23,5 18,1 

Būtiski, ka 

arodbiedrība sniedz 

atbalstu darba vietas 

meklēšanā. 

27,8 13,6 16,1 16,4 12,0 14,0 44,2 25,6 30,1 

Svarīgi, ka 

arodbiedrība atzīst un 

novērtē biedru 

līdzdalību.  

41,2 8,1 8,1 20,8 9,5 12,2 62,0 17,6 20,3 

Būtiski, ka 

arodbiedrības vadība 

un darbinieki ir 

atsaucīgi un vienmēr 

palīdz vajadzības 

gadījumā. 

48,2 4,7 4,7 22,2 8,3 12,0 70,4 13,0 16,7 



 

 

 

3. pielikums 

 
Nozīmīgākie 

faktori 
Respondentu ierosinājumi, ko varētu konkrēti darīt 

Lielāks 

atbalsts 

pirmskolu 

izglītības 

darbiniekiem 

un izglītības 

iestāžu 

darbiniekiem, 

kas nav tikai 

pedagogi 

  

1) “Pirmsskolas skolotājiem ar skolu skolotājiem jābūt vienādai algas likmei un stundu 

skaitam par slodzi; pirmsskolas darbiniekiem rast iespēju iet pensijā (vismaz no 60 

gadiem), jo laukos lielai daļai darbinieku ir problēmas ar veselību un ir grūti strādāt ar 

maziem bērniem( 1-4 gadi) ,vadīt sporta nodarbības, dejot utt- tas ir ļoti būtiski, jo 

tādējādi varētu dot vietu jauniem speciālistiem.” 

2) “Uz doto brīdi, vissāpīgākais jautājums ir pirmsskolas pedagogu darba slodzes 

jautājums, kur mēs redzam, ka būtu nepieciešams mazāk kontaktstundu un vairāk stundu 

priekš gatavošanās un plānošanas, lai varētu no septembra ieviest kompetencēs balstītu 

mācību saturu. Tādā veidā nodrošinot pedagogiem pilnu slodzi.” 

3) “Tas nekur neder, ka arodbiedrība nespēj ietekmēt pašvaldību slēgt darba līgumu ar 

skolotājiem, kuru slodze pārsniedz (nedaudz) 40 stundu darba nedēļu. Ir bieži gadījumi, 

kad pāri par noteikto slodzi ir tikai dažas stundas, bet pašvaldībā neļauj strādāt, nemeklē 

risinājumu. Arodbiedrība uz to atbild - mēs to nevaram ietekmēt!” 

4) “Runājot par izglītību, nerunāt par pedagogiem tikai, bet arī par iestāžu administrāciju 

kā skolotājiem, jo adm. pārstāvji tāpat kā skolotāji saņem 48 dienas atvaļinājumu, bet 

kontaktstundas ir tikai 7.” 

5) “Lūdzams palīdzēt arī tehniskajiem darbiniekiem un nākt pretī, lai pieliktu kādu 

darbdienu pie atvaļinājuma.” 

6) “Vairāk iesaistīties tieši darbinieku aizstāvībai , ne tikai pedagogu un to adekvātai 

darba samaksai, kā arī taisnīgu samaksu par virsstundām, kā arī piestrādāt virsstundas, ja 

tas ir iespējams.” 

Materiālais 

un 

finansiālais 

atbalsts 

1) “Pabalsti par zobu labošanu, brillēm, ārstēšana un veselības uzlabošana sanatorijā.” 

2) “Veselības aprūpe - bezmaksas sanatoriji” 

3) “Medicīnisko pakalpojumu atlaides” 

4) “Smagu saslimšanu gadījumā pabalsts medikamentu iegādei.” 

5) “Finansiāli atbalstīt kursu apmeklējumus.” 

6)“Palīdzība nepamatotas atlaišanas, ilgstošas slimības un citos neparedzētos gadījumos” 

7) “Papildus finansiālais pabalsts pedagogiem, kas vieni audzina bērnus, papildus 

finansiālā palīdzība papildizglītības vai kursu apmaksai.” 

8) “Materiāls atbalsts medikamentu iegādei, īpaši nervu sistēmu uzlabojošiem” 

9)”Materiāli atbalstīt pedagogus slimošanas laikā- pabalsts, apmaksāt slimības lapu no 

pirmās dienas.” 

Vairāk 

informēt/ 

sniegt 

informāciju 

1) “Tagad, kad notiek skolu tīkla optimizācija, manuprāt, būtu nepieciešama 

arodbiedrības.” 

2) “Aizejot atvaļinājumā, zināt savu slodzi nākamajā gadā. uz 31.augustu jābūt stundu 

sarakstam 1.pusgadam.” 

3) “Izglītojošā un skaidrojošā loma par darbinieku tiesībām attiecībās ar darba devēju, 

par to kā darbiniekam ir izdevīgāk risināt darba jautājumus ( samaksa, atvaļinājumi - 

kārtējie, dekrēta, mācību, bezalgas u.t.p., slodzes  maiņa, amata maiņa u.c.) un atbalsts 

konflikta situācijās. JO DAUDZI DARBINIEKI NEZIN SAVAS TIESĪBAS, kuras 

pamatotas ar likumdošanu.” 

4) “Lai, uzsākot mācību gadu, skolotājs jau zinātu, kāda būs darba alga, jo šobrīd to mēs 

uzzinām oktobra sākumā, kad izmaksā algu.” 

5) “Informācija par arodbiedrības biedru iespējām. Izstājos no arodbiedrības, jo tikai pēc 

ilga laika uzzināju, ka varēju rakstīt iesniegumu saistībā ar traumu, ka bija iespēja 

izmantot palīdzību 1.pakāpes radinieka nāves gadījumā.” 

Nodrošināta 

aizstāvība un 

aizsardzība 

1) “Palīdzēt aizstāvēt skolotāju tiesības pret pārāk "aktīviem" vecākiem un skolēniem. Jo 

dotajā momentā liekas, ka pret skolotāju var vērsties visi, kam nav slinkums to darīt.” 

2) “Aizstāvība nepamatotu izglītojamo un izglītojamo vecāku apsūdzību gadījumos.” 

3) “Pārskatīt darba līgumu un precizēt darba pienākumus. Tie ir vispārīgi un darba devējs 

var uzlikt papildus pienākumus, kuri nebūtu jāveic. Tas ir netaisnīgi, jo ir ļoti liels darba 

apjoms, par kuru nemaksā papildus.” 

Avots: autores pētījums izmantojot kontentanalīzi analizējot respondentu atbildes1.att. 

Izglītības iestāžu darbinieku ierosinājumi atbalstam, ko vēlētos saņemt 



 

 

Nozīmīgākie 

faktori 

Respondentu ierosinājumi, ko varētu konkrēti darīt 

Nodrošināta 

aizstāvība un 

aizsardzība 

4) “Vajag iesaistīties un pieprasīt, lai tiktu kontrolēta iestādes vadītāja darbība, jo tagad 

ļoti liela loma piešķirta vadītājam un nereti parādās personīgo ambīcijas, attieksmes, lai 

ietekmētu skolotājus” 

5) “Svarīgi būtu, lai vadība neveidotu teroru pret darbiniekiem par to ka ir arodbiedrības 

biedrs.” 

6) “Juridiskā aizsardzība pirmspensijas vecuma skolotājiem skolu "optimizācijas" 

gadījumos.” 

Morālais 

atbalsts un 

motivācija 

1)“Iespēja saņemt psihologa vai psihoterapeita konsultāciju nepieciešamības gadījumā.” 

2)“Relaksējošas atbalstu programmas, sanatorijas.” 

3) “ "Enerģijas un jaudas restartam" - kāds SPA; relax masāžas; utt.” 

4) “Tā kā pedagogi arvien ātrāk un biežāk saskaras ar "izdegšanas" sindromu, tad 

organizēt "supervīzijas” nodarbības vai pat kursus. Zinu, ka tāda pieredze ir sociālajiem 

darbiniekiem.” 

5)“Salidojumu, izbraukumu semināru rīkošana. Vai relaksācijas pasākumi.” 

6)“ Rīkot supervīzijas, jo lielākā daļa pedagogu ir uz izdegšanas robežas, vai jau 

liesmās!!!” 

7)“Lai izglītības iestāžu darbinieki jūt, ka viņiem ir atbalsts jebkurā brīdī, arī reizēm 

personīgās dzīves sarežģījumos ( kur iespējams palīdzēt)” 

8)“ Aizstāvību sabiedrībā pret izjustajiem pazemojumiem no audzēkņu puses, kurus 

aizstāv "TIESĪBAS"” 

9)“Savstarpējais kontakts.” 

10)“ LIZDA vadības tikšanās ar izglītības iestāžu darbiniekiem un pedagogiem.” 

Stingrāka 

arodbiedrības 

nostāja 

1) “ Latvijā gan LIZDA gan LIVA ir ļoti vājas arodbiedrības, kas sevi ir vairākkārt 

sakompromitējušas pedagogu acīs. Mūsu arodbiedrību bosiem vajag mācīties no citu 

valstu arodbiedrību pieredzes un pārņemt efektīvas cīņas metodes, tad arī sabiedrības 

uzticība atgriezīsies.” 

Mazināt 

netaisnību 

starp lielo 

pilsētu un 

lauku 

izglītības 

darbiniekiem 

1) “Atlaižu izmantošanas nodrošināšana ne tikai Rīgā, bet vairāk arī mazākās Latvijas 

pilsētās.” 

2) “Par skolu neslēgšanu laukos.” 

3) “Atcelt vai kategoriski pastāvēt par netaisnīgâ modeļa "Nauda seko skolēnam" 

pārskatīšanu, kas deformē izglītības sistēmu mazas valsts kontekstā.” 

4) “ Vienotas atalgojuma sistēmas nodrošināšana valstī (pašlaik tā nav, jo viss atkarīgs 

no skolēnu skaita)” 

5) “Mazai arodbiedrības biedru grupai ir maz jūtams arodbiedrības labums motivējošu 

un saliedējošu vai izglītojošu pasākumu organizēšanai. arī atlaižu grozā esošie veikali, 

aptiekas un viss pārējais laukos nav izmantojams nepieejamības dēļ. mums saistošāk būtu 

televīzijas vai telefonu kaut minimāla atlaide piedāvātajā grozā.” 

6) “ Principa - nauda seko skolēnam - maiņa! Lauki un pilsēta nav konkurenti!” 

Izglītības 

iestāžu 

darbinieku 

profesijas 

prestiža 

celšana 

1) “ Skolotāja nozīmības skaidrošana sabiedrībai.” 

2) “Strādāt, lai mainītu sabiedrības viedokli, ka skolotāja darbs mūsdienās ir " lūzeru" 

darbs un, ka tur jau nekas nav jādara - tikai jāpastāv klases priekšā.” 

3) “ PĒTĪJUMS PAR IZGLĪTĪBAS SISTĒMĀ VEIKTO REFORMU LIETDERĪGUMU UN 

IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS SAKĀRTOŠANU (cik pedagogu Latvijā šodien ir un cik 

nepieciešami, ņemot vērā izglītojamo skaitu pirmskolas iestādēs ,pamatskolās, 

vidusskolās, augstskolās).” 

Atbalsts 

kvalifikācijas 

celšanā un 

darba vietas 

saglabāšanā  

1)  “Manā gadījumā profesionālā pilnveide stepa dejā Latvijā nav pieejama. Ir 

nepieciešams daļējs līdzfinansējums meistarklašu apmeklējumam citās valstīs.” 

2) “Paaugstināt kvalifikāciju- darboties ar datorprogrammām.” 

Avots: autores pētījums izmantojot kontentanalīzi analizējot respondentu atbildes 

 

2.att. turpinājums. Izglītības iestāžu darbinieku ierosinājumi atbalstam, ko vēlētos 

saņemt 

 



 

 

 

4.pielikums 

ANKETA 

Cienījamie izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki!  

 

Es esmu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības 

fakultātes 3. kursa studente Zlata Juņeviča.  

Sava bakalaura darba ietvaros, veicu pētījumu par izvēli iesaistīties vai neiesaistīties 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā (turpmāk – arodbiedrība vai 

LIZDA). 

Lūdzu piedalīties aptaujā gan arodbiedrības biedrus, gan tos, kuri nav arodbiedrības 

biedri vai arī ir izstājušies no arodbiedrības.  

Aptaujas anonimitāte tiek garantēta un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. 

Jau iepriekš pateicos Jums par atsaucību un aptaujai veltīto laiku! 

 

1. Vai, Jūsuprāt, izglītības iestādē strādājošajiem pedagogiem un darbiniekiem ir 

nepieciešams apvienoties arodbiedrībā, lai kopīgi cīnītos par savas darba (profesionālās) 

dzīves kvalitātes uzlabošanu? 

 Jā  

Gūti atbildēt 

 Nē 

 

2. Lūdzu novērtēt zemāk minētās atbildes pēc to nozīmīguma Jūsu dzīvē (1. - 

vissvarīgākā no atbildēm... 4. - vismazsvarīgākā no atbildēm)! 

 

Ekonomiskā izaugsme un stabilitāte valstī 

Ekoloģiskās vides problēmas 

Cenu inflācija 

Sabiedriskā iesaiste lēmumu pieņemšanā un runas brīvība 

 

3. Cik lielā mērā Jūs piekrītat minētajiem apgalvojumiem par arodbiedrības lomu 

pedagogu un izglītības iestāžu darbinieku interešu aizstāvībā? 

Vērtējums 
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Arodbiedrība pārstāv izglītības darbinieku intereses veicot 

sociālo dialogu ar darba devējiem, valdību un citām 

institūcijām. 

     



 

 

Nepieciešamības gadījumā, arodbiedrība nodrošina 

bezmaksas juridisko un tiesisko aizsardzību. 

     

Arodbiedrība informē par dažādiem aktuāliem 

jautājumiem izglītības nozarē. 

     

Arodbiedrība aktīvi cīnās par izglītības darbinieku cienīga 

atalgojuma nodrošināšanu. 

     

Arodbiedrība iestājas par izglītības darbinieku tiesībām uz 

nodrošinātu samaksu par virsstundām. 

     

Arodbiedrība seko, lai izglītības darbiniekiem tiktu 

nodrošināts apmaksāts atvaļinājums. 

     

Arodbiedrība vienmēr aizsargās izglītības darbiniekus no 

nepamatotas atlaišanas. 

     

Arodbiedrība rosina slēgt 

darba koplīgumu, kas 

nodrošina izglītības darbinieku 

aizsardzību. 
 

     

Arodbiedrība rūpējās par to, lai izglītības darbinieki 

mēnesi pirms mācību gada uzsākšanas tiek informēti par 

izmaiņām darba līgumā, kas skar darba slodzi un 

atalgojumu. 

     

Arodbiedrība rosina atbildīgās institūcijas, lai pedagogiem 

tiktu sniegts metodiskais atbalsts. 

     

Man ir bijusi iespēja iepazīties ar kādu no arodbiedrības 

pētījumiem un mani tie ir ieinteresējuši. 

     

Pozitīvi vērtēju, ka arodbiedrība cenšas pēc iespējas 

vairāk diskutēt ar politiķiem (t.sk. valdību) par jebkuru 

izglītības darbiniekiem saistošu profesionālo jautājumu. 

     

 

4. Cik lielā mērā Jūs piekrītat minētajiem apgalvojumiem par arodbiedrības sniegto 

pakalpojumu nozīmīgumu pedagogiem un izglītības iestāžu darbiniekiem ?  

Vērtējums 
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Nozīmīgi, ka arodbiedrības biedriem ir iespēja bez 

maksas saņemt mobilā jurista pakalpojumus. 

     

Svarīgi, ka arodbiedrība piedāvā iespēju izglītības 

darbiniekiem celt savu kvalifikāciju. 

     

Būtiski, ka biedriem ir iespēja gūt materiālo palīdzību 

līdz 2500 eiro, ja ir cietis nelaimes gadījumā. 

     



 

 

Būtiski, ka biedriem ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu 

stihiskas nelaimes gadījumā. 

     

Svarīgi, ka arodbiedrība nodrošina finansiālu atbalstu 

daļējai ārstēšanas izdevumu segšanai. 

     

Nozīmīgi, ka arodbiedrība nodrošina finansiālu atbalstu 

tuvinieka nāves gadījumā. 

     

Nozīmīgi, ka arodbiedrība piedāvā patēriņa kredītus ar 

izdevīgām procentu likmēm tās biedriem. 

     

Svarīgi, ka ir iespējams saņemt izdevīgas atlaides vairāk 

nekā no 100 sadarbības partneriem Latvijā. 

     

Svarīgi, ka arodbiedrība bieži rīko kultūras, sporta 

pasākumus, ekskursijas, pārgājienus, seminārus, 

apmaiņas braucienus u.c. 

     

Būtiski, ka arodbiedrība sniedz atbalstu darba vietas 

meklēšanā. 

     

Svarīgi, ka arodbiedrība atzīst un novērtē biedru 

līdzdalību. 

     

Būtiski, ka arodbiedrības vadība un darbinieki ir atsaucīgi 

un vienmēr palīdz vajadzības gadījumā. 

     

 

5. Kāds atbalsts no arodbiedrības būtu visvairāk nepieciešams izglītības iestāžu 

darbiniekiem un pedagogiem? 

………………………………………………….. 

6. Vai Jums ir bijusi velme pamest arodbiedrību? 

 Jā, es esmu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā (LIZDA)  

 Nē, bet es esmu bijis LIZDA biedrs 

 Nē, es neesmu nevienas arodbiedrības biedrs 

 Jā, esmu citas arodbiedrības biedrs (lūdzu, norādiet 

kādas)…………………………….. 

 

7. Lūdzu novērtējiet cik lielā mērā Jūs piekrītat minētajiem apgalvojumiem par 

ieguvumiem no iesaistīšanās arodbiedrībā? ATBILDĒT LŪDZAM TIKAI 

ARODBIEDRĪBAS - LIZDA BIEDRIEM! 

Vērtējums 
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Arodbiedrības jurista konsultācijās sniegtā informācija 

man vai kādam kolēģim ir bijusi ļoti noderīga. 

     



 

 

Man vai kolēģiem ir pozitīva pieredze, ka kvalifikācijas 

celšanai ir saņemts atbalsts no arodbiedrības. 

     

Man vai kolēģiem ir bijusi pieredze, ka nelaimes 

gadījumā ir saņemta materiālā palīdzība no arodbiedrības. 

     

Man vai kolēģiem ir bijusi pieredze, ka stihiskas nelaimes 

gadījumā ir saņemts finansiāls atbalsts no arodbiedrības. 

     

Man vai kolēģiem ir bijusi pieredze, ka daļējai ārstēšanas 

izdevumu segšanai ir saņemts finansiāls atbalsts no 

arodbiedrības. 

     

Man vai kolēģiem ir bijusi pieredze, ka tuvinieka nāves 

gadījumā ir saņemts finansiāls atbalsts no arodbiedrības. 

     

Man vai kolēģiem ir pozitīva pieredze izmantojot 

arodbiedrības piedāvātos patēriņa kredītus ar izdevīgām 

procentu likmēm. 

     

Arodbiedrības biedri atzinīgi novērtē LIZDA atlaižu 

grozu un izmanto atlaides, piemēram, grāmatām, 

kancelejas precēm, apģērbiem, optikai, sporta precēm, 

mēbelēm, kultūras pasākumiem utt. 

     

Pozitīvi vērtēju, ka arodbiedrība bieži rīko kultūras, 

sporta pasākumus, ekskursijas, pārgājienus, seminārus, 

kopīgus projektus, apmaiņas braucienus utt. 

     

Man vai kādam kolēģim ir pozitīva pieredze, ka 

arodbiedrība ir palīdzējusi darba vietas meklēšanā. 

     

Manī ir apziņa, ka līdzdarbojos arodbiedrībā un tieku 

novērtēts. 

     

Arodbiedrībā ieguldītais laiks un enerģija attaisnojas.      

Salīdzinot ar citām arodbiedrībām, LIZDA sniedz 

izglītības darbiniekiem visplašāko un izdevīgāko 

pakalpojumu klāstu. 

     

Manī ir solidaritātes sajūta, jūtos piederīga/s 

arodbiedrībai. 

     

Arodbiedrībā ieguldītā biedru nauda attaisno manas 

cerības pēc LIZDA atbalsta. 

     

Esmu pārliecināta/s, ja griezīšos pie arodbiedrības 

pirmorganizāciju vai dalīborganizāciju vadītājiem pēc 

palīdzības, tad man noteikti centīsies palīdzēt. 

     

Esmu apmierināta/s ar LIZDA biroja darbinieku 

atsaucību, kad nepieciešamas konsultācijas kādā no 

maniem problēmsituāciju risinājumiem. 

     

 

8. Vai Jums ir bijusi/ir vēlme pamest Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrību (LIZDA) ? 

 

Nē     Jā (lūdzu pamatojiet kapēc)…………………………….. 



 

 

 

 

9. Lūdzu novērtējiet cik lielā mērā Jūs piekrītat minētajiem apgalvojumiem par 

iemesliem, kāpēc nevajadzētu iesaistīties arodbiedrībā? ATBILDĒT LŪDZAM TIKAI 

TOS, KURI NAV ARODBIEDRĪBAS BIEDRI! 

Vērtējums 
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Es nekad neesmu apsvērusi/is domu par iestāšanos 

arodbiedrībā. 

     

Man nav nekādas intereses darboties arodbiedrībā vai 

līdzīga veida organizācijās. 

     

Arodbiedrībā ir jāiegulda pārāk daudz laika un 

enerģijas, kas, manuprāt, neattaisnojas. 

     

Nedomāju, ka kaut kas mainīsies, ja es iesaistīšos 

arodbiedrībā, jo LIZDA tāpat cīnās par visu izglītības 

darbinieku tiesībām, neraugoties uz to vai viņi ir vai nav 

arodbiedrības biedri. 

     

Ir citas arodbiedrības, kurās izglītība darbiniekiem 

iesaistīties ir daudz izdevīgāk. 

     

Man neviens nekad nav piedāvājis (uzrunājis) iestāties 

arodbiedrībā. 

     

Strādājošo izglītības darbinieku biedru nauda LIZDA 

(1% no aprēķinātā atalgojuma), manuprāt, ir pārāk liela. 

     

Manuprāt, arodbiedrība nespēj aizstāvēt tiesības uz 

darbu un tam atbilstošu samaksu, nepieļaujot jebkādu 

diskrimināciju. 

     

Manuprāt, arodbiedrība nespēj ietekmēt cienīgas darba 

samaksas nodrošināšanu visiem izglītības darbiniekiem. 

     

Uzskatu, ja izglītības iestādes un arodbiedrības 

kolektīvajā līgumā arodbiedrības biedriem būtu 

paredzētas priekšrocības attiecībā pret pārējiem, tad es 

būtu ieinteresēts iesaistīties LIZDA. 

     



 

 

Man nav pārliecības, ka arodbiedrības 

vadītāji/darbinieki man palīdzēs nepieciešamības 

gadījumā. 

     

Manuprāt, arodbiedrība nevar kvalitatīvi pārstāvēt 

izglītības darbinieku intereses, jo ir nepieciešams 

uzlabot sociālo dialogu ar valdību. 

     

Uzskatu, ka arodbiedrībai ir jāparāda daudz stingrāka 

nostāja, gadījumos, kad netiek pildīti izglītības 

darbiniekiem saistoši likumi, piem., jāorganizē dažādas 

kampaņas, mītiņi, piketi, streiki u.tml., savu tiesību 

aizstāvībai. 

     

 

10. Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc izvēlaties neiesaistīties Latvijas Izglītības un 

zinātnes darbinieku arodbiedrībā (LIZDA)? ATBILDĒT LŪDZAM TIKAI TOS, KURI 

NAV ARODBIEDRĪBAS BIEDRI! 

…………………………………………………………………………. 

11. Vai Jūs apsverat domu tuvākajā nākotnē iesaistīties LIZDA? ATBILDĒT LŪDZAM 

TIKAI TOS, KURI NAV ARODBIEDRĪBAS BIEDRI! 

 Jā, noteikti 

 Vēl neesmu izdomājis/usi 

Noteikti nē 

12. Jūsu dzimums 

Sieviete 

Vīrietis 

13. Jūsu vecums 

 līdz 29 gadiem 

 30-39 gadi 

 40-49 gadi 

 50-59 gadi 

 60 - 69 gadi 

 70 gadi un vairāk 

14. Jūsu pedagoģiskā darba stāžs 

 līdz 1 gadam (ieskaitot) 

2-3 gadi 

4-10 gadi 

11-20 gadi 

21-30 gadi 

 virs 30 gadiem 

15. Jūsu dzīves vieta   

 



 

 

 Rīga 

 Pierīga 

 Vidzeme 

 Kurzeme 

 Zemgale 

Latgale 

 

16. Jūs dzīvojat  

 

 Rīgas, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, 

Ventspils pilsētā 

 Novadā (tajā skaitā mazpilsētā) 

 

17. Jūs strādājat par (vairākas atbildes iespējamas)  

  

 Pirmsskolas izglītības pedagogu 

 Sākumskolas pedagogu 

 Vispārējās pamatizglītības pedagogu 

 Vispārējās vidējās izglītības pedagogu 

 Profesionālās izglītības pedagogu 

 Speciālās izglītības pedagogu 

 Interešu izglītības pedagogu 

 Profesionālās ievirzes pedagogu 

 Izglītības iestādes vadītāju 

 Izglītības iestādes vadītāja vietnieku, struktūrvienības vadītāju vai citu 

administrācijas darbinieku 

 Izglītības iestādes atbalsta personāla speciālistu 

 Citā amatā ……………………………………………… 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALVOJUMS 
Jelgavā 

16.05.2019.  

 

 

Ar šo es, Zlata Juņeviča, galvoju, ka bakalaura darbs ir izpildīts patstāvīgi. No 

svešiem avotiem ņemtie dati un definējumi ir uzrādīti darbā.  

Darbs nav publicēts un pirmo reizi tiek iesniegts aizstāvēšanai Valsts 

pārbaudījumu komisijā.  

Studiju noslēguma darba elektroniskā versija LLU IS atbilst oriģinālam.  

Personiskais paraksts 
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