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Žurnāla rakstus drīkst brīvi kopēt un pār-
publicēt nekomerciāliem nolūkiem, skaid-
ri norādot atsauci uz «LIZDA Vēstnesi»

Šajā numurā lasi
• LIZDA spēks – Meis-
tari ar patiesu un dziļu 
izpratni              3. lpp.

• LIZDA ir kategoriski 
pret pantu par atalgo-
juma un bāzes � nan-
sējuma izslēgšanu no 
likumiem      4.–5. lpp.

• Rolands Ozols – par 
jaunumiem un pārmai-
ņām skolu akreditācijas 
procesā          6.–7. lpp.

• LPS priekšsēdis: 
LIZDA ir ļoti 
ietekmīga   

8.–10. lpp.

• Kāpēc izvēlēties 
pedagoga profesiju? 

11. lpp.

• LIZDA starptautiskās 
sadarbības iespējas

12.–13. lpp.

• Kas atšķir darba 
līgumu no citiem 
līgumu veidiem?

14. lpp.

• Arodorganizāciju 
reģionālās 
konferences

15. lpp.

LIZDA ĪSTENOTĀS NOZĪMĪGĀKĀS AKTIVITĀTES 
2019. GADĀ

Pedagogu zemākā mēneša 
darba algas likme palielināta 

par 40 EUR un ir 750 EUR par likmi 
no 2019. gada 1. septembra

Iegūti un apkopoti dati no visām 119 
pašvaldībām par pirmsskolas izglītības 

iestāžu pedagogu darba slodzi un 
atalgojumu uz 2019. gada 1. septembri

Sadarbībā ar LIVA organizēta 
starpinstitūciju diskusija par bērnu 
tiesību un pienākumu īstenošanu 

izglītības iestādes darba kontekstā

Veikts pētījums par 
augstākās izglītības mācībspēku 

cienīgu darbu Latvijā

Rīkots konkurss 
skolēniem un studentiem 

«Es būšu SKOLOTĀJS!»

Panākts zinātnes 
� nansējuma palielinājums.

Sagatavoti priekšlikumi 2019. gada, 
2020. gada un vidēja termiņa valsts 
budžetam, aicinot Saeimas deputā-

tus tos atbalstīt

Eiropas Savienības līmeņa sociālais 
partneris – Eiropas Izglītības darbi-

nieku arodbiedrība, kas pārstāv 
11 miljonus izglītības nozarē 

strādājošo, – nosūtīja Latvijas 
augstākajām amatpersonām atbalsta 

vēstules LIZDA piketa prasībām.

Rīkots konkurss augstskolu 
un koledžu studentiem 

«Atspēriens»

Dalība izglītības iestāžu un 
programmu akreditācijas procesā 

novērotāja un eksperta statusā

Piketā pie LR Saeimas pulcējās 
2500 biedru, pieprasot politiķiem 
pildīt Izglītības likumu un 
priekšvēlēšanu solījumus

Nodrošināts augstākās izglītības 
iestāžu mācībspēku zemākās mēneša 
darba algas likmes palielinājums no 
2019. gada 1. janvāra

Sarunu festivālā «Lampa» 
organizēta diskusija 
«Drosme būt pedagogam»

Kopā ar Saeimas Augstākās izglītības, 
zinātnes un inovāciju apakškomisiju 
organizēta konference «Par cienīgu 
darbu augstākās izglītības iestāžu 
mācībspēkiem Latvijā»

Rīkota akcija biedriem 
«Tas spēks, kas niecīgs pilienā, 
top liels un varens kopumā!»

Nosūtīti priekšlikumi 13. Saeimā 
pārstāvētajām deputātu frakcijām jaunās 
valdības deklarācijai un rīcības plānam

Informēta Eiropas Komisija par tās 
rekomendāciju un Latvijā spēkā 
esošu likumu nepildīšanu, aicinot 
uzsākt diskusijas ar Latvijas valdību

Starptautiskajā izglītības līderu 
samitā LIZDA un IZM noslēdza 
vienošanos par sadarbības 
veicināšanu, jauno pedagogu 
motivācijas un profesijas prestiža 
paaugstināšanu

Iestājāmies pret Izglītības likuma 
grozījumiem, kuri noteiktu 
minimālo izglītojamo skaitu 
pamatizglītības posmā.

Dalība NAP 2021–2027 
projekta izstrādē
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2019. gads mums aizritēja gan ar 
panākumiem, gan nesasniegtiem 
mērķiem. Par panākumiem uzska-
tāms pedagogu darba samaksas 
paaugstinājums, lielāks finansē-
jums zinātnei, vairāk profesionālā 
atbalsta pedagogiem, pētījums par 
cienīgu darbu augstskolu mācīb-
spēkiem, iesaistīšanās dažādās 
darba grupās par biedriem aktu-
āliem tematiem, līdzdalība Na-
cionālā attīstības plāna izstrādē, 
uz gadu atlikta iecere privātskolu 
uzturēšanas izdevumus segt no 
pašvaldību budžeta, kā arī pa-
nākts, ka Izglītības likumā ne-
nosaka minimālo skolēnu skaitu 
pamatizglītības posmā, tāpat 
arodorganizāciju vadītāji piedalī-
jušies izglītības iestāžu akreditāci-
jas procesā.

Tas, ko kopā nepanācām 2019. 
gadā, – pirmsskolas pedagogiem 
aktuālie nevienlīdzības jautājumi, 
izdienas pensijas, bāzes finansē-
juma palielinājums augstākajai 
izglītībai un zinātnei, slodžu 
veidošanās principu pārskatīšana, 
pedagogu tiesību stiprināšana.

Daļa no iesāktajiem darbiem būs 
jāturpina arī 2020. gadā,  tajā skaitā:
• pedagogu darba samaksas pa-

augstināšanas grafika īstenošana. 
Tikšanās ar politiķiem paredzēta 
martā. Ja finansējums netiks at-
rasts, būs jāīsteno LIZDA Padomes 
lēmums par protesta akcijām;
• grozījumu nepieļaušana Izglī-

tības likumā, Augstskolu likumā, 
Zinātniskās darbības likumā par 
normu, kas paredz finansējuma 
paaugstinājumu pedagogu darba 
samaksai un bāzes finansējuma 
palielināšanu, izslēgšanu;
•  pedagogu darba slodžu 

veidošanās principu pilnveide, lai 
pilnvērtīgi varētu īstenot kompe-
tencēs balstīto mācību saturu un 

LIZDA SPĒKS – MEISTARI AR 
PATIESU UN DZIĻU IZPRATNI

nepieļautu profesionālo izdegšanu;
•  pirmsskolas pedagogu darba 

samaksas daļēja nodrošināšana no 
valsts budžeta;
• profesionālās izglītības «iz-

maksu groza» pilnveide;
 •  pedagogu profesijas prestiža 

veicināšana un tiesību stiprināša-
na, palielinot vecāku un skolēnu 
atbildību;
•  izdienas pensiju aizvietošana 

ar sociālā atbalsta programmu;
• profesionālā atbalsta nodroši-

nāšana (kursi, mācību līdzekļi u.c.), 
ieviešot reformas.

2020. gads būs ļoti nozīmīgs 
LIZDA, jo maijā notiks kongress, 
kurā pulcēsies deleģētie biedri no 
visas Latvijas. 

Dalību LIZDA kongresā  
apstiprinājis arī 

Latvijas Republikas Valsts 
prezidents Egils Levits 

Kongresā tiks vēlēta LIZDA 
vadība – priekšsēdētājs un priekš-
sēdētāja vietnieks –, izvērtēsim, 
kā realizētas iepriekšējā kongresā 
pieņemtās rezolūcijas – kas pa-
nākts un pie kā vēl darbs jāturpina 
–, izvirzīsim jaunus mērķus. Taču 

jau šobrīd ir skaidrs, ka daļa no 
iepriekš uzsāktajiem darbiem būs 
jāturpina!

 Aizvadītajā gadā sniegtas 
daudzas juridiskas konsultācijas, 
uzrakstīti atzinumi par norma-
tīvajiem aktiem (sākot no pirms-
skolas līdz augstākajai izglītībai 
un zinātnei), piešķirti sociālie 
pabalsti, sniegta palīdzība nelai-
mes gadījumos, aizvadītas tikšanās 
ar pašvaldību pārstāvjiem, esam 
piedalījušies daudzās Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijas, Izglītības un zinātnes 
ministrijas rīkotajās sanāksmēs, 
konferencēs. LIZDA bija pārstāvēta 
Ministru kabineta sēdēs, Nacionā-
lās trīspusējās sadarbības padomes 
sēdēs, ETUCE un citu starptautis-
ko organizāciju pasākumos.

Vēlamies citēt Edgara Untāla pa-
saku pieaugušajiem «Apskaidrība».

 Māceklis jautāja Meistaram: 
«Ko jūs darījāt pirms tam, kad 
ieguvāt apskaidrību?» «Visbiežāk 
es skaldīju malku un nesu no akas 
ūdeni,» Meistars atbildēja. «Un ta-
gad, kad esat to ieguvis?» Māceklis 
turpināja. «Es daru to pašu – skal-
du malku un nesu ūdeni,» atbildēja 
Meistars. «Es nesaprotu, kāda ir 

Inga Vanaga, 
LIZDA priekšsēdētāja

Ilze Priževoite,
LIZDA priekšsēdētājas vietniece



4

atšķirība,» Māceklis bija neizprat-
nē. Meistars pasmaidīja un teica: 
«Atšķirība ir milzīga. Pirms tam es 
to darīju, jo Skolotājs tā lika. Tagad 
es skaldu malku, jo zinu, ka drīz 
būs ziema un mans darbs ienesīs 
siltumu  mājinieku sirdīs, savukārt 
ūdens veldzēs visiem slāpes. Tagad 
tā ir dziļa izpratne un prieks, kas 
rodas kopā ar darbu.»

Mēs – visi LIZDA biedri kopā 
– turpināsim būt Meistari! 
Paldies ikvienam biedram par 
LIZDA darbības dziļo izpratni, 
jo kopīgā darbā esam kļuvuši 
par Meistariem! Padomājiet, 
cik daudziem ikdienā esat pa-
līdzējuši – gan katrs atsevišķi, 
gan kopumā kā LIZDA! Jā, tie ir 
darbi, ko mēs kopā darām ga-
diem, un bez tiem izglītības un 
zinātnes jomā šodiena noteik-
ti būtu daudz citādāka. Mūsu 
kopīgais darbs ir ļoti nozīmīgs, 
lai gan citreiz šķiet, ka paši tā 
pa īstam to nenovērtējam, jo tas 
liekas pats par sevi saprotams, ka 
citādāk nemaz nevar, nedrīkst. 
Daudziem, kuri nav LIZDA 
biedri, ir nostiprinājusies pārlie-
cība, ka LIZDA turpinās risināt 
svarīgos jautājumus, palīdzēt – 
sākot no darbavietas līmeņa, līdz 
starptautiskajam līmenim. Jā, tā 
tas būs, taču 2020. gadā mums 
jākļūst vēl stiprākiem, mums vēl 
aktīvāk jāskaidro arodbiedrības 
loma, mums kopā jāpārliecina 
pievienoties LIZDA tos Mācek-
ļus, kuri vēl nav mūsu saimē, 
mums jāstiprina šī apskaidrība! 
Jo tad... tad mēs varēsim ienest 
siltumu vēl vairāku izglītības un 
zinātnes nozarē strādājošo sirdīs, 
tad mēs kopā varēsim veldzēt 
vēl vairāk cilvēku slāpes. Mēs 
varēsim kopā panākt vēl vairāk 
un vēl ātrāk, mums būs vieglāk 
risināt lielākus vai mazākus ak-
tuālos jautājumus, mēs varēsim 
vēl vairāk stiprināt tiesiskumu, 
demokrātiskumu un sociālo dia-
logu Latvijā.

Pedagogi, zinātnieki, augst-
skolu mācībspēki kļūtu pilnībā 
atkarīgi no politiķu labvēlības 

Runas par grozījumiem nor-
matīvos, lai no tiem svītrotu 
pantus par finansējumu, izska-
nējušas vairākkārt. LIZDA ir 
apkopojusi piemērus: 
• Ministru kabineta ārkārtas 

sēde (11.10.2019.), skat. https://
www.youtube.com/watch?v=eZ-
PWVId2yCk (66.–82. min.);
• Finanšu ministrijas darbi-

nieku paustais viedoklis Saei-
mas Budžeta un finanšu (nodok-
ļu) komisijas sēdē (11.11.2019.);
• Saeimas deputātu un Mi-

nistru kabineta pārstāvju 
paustais viedoklis, 
komunicējot ar LIZDA 
pārstāvjiem; 
• Valsts prezidenta vēstule 

Nr.288 Saeimas priekšsēdētā-
jai I.Mūrniecei un Ministru 
prezidentam A.K.Kariņam par 
budžeta un budžeta paketes vei-
došanu un apspriešanu Saeimā 
(28.11.2019.), skat.

Publiskajā telpā ak-
tualizēts temats par 
atalgojuma pieauguma 
svī trošanu no likumiem. 
Pēc LIZDA publiskajiem 
iebildumiem politiķi 
ap galvoja, ka nekādu 
gro zījumu normatīvos 
saistībā ar finansēju-
mu dienaskārtībā nav. 
LIZDA turpina sekot 
notikumu attīstībai. Ja 
politiķi likumos sāks iz-
strādāt grozījumus, kas 
paredz izslēgt no tiem 
pantus par atalgojuma 
grafiku un bāzes fi-
nansējumu zinātnei un 
augstākajai izglītībai, 
LIZDA rīkos protesta 
akcijas.

LIZDA IR KATEGORISKI PRET 
PANTU PAR ATALGOJUMA 
UN BĀZES FINANSĒJUMA 

IZSLĒGŠANU NO LIKUMIEM

Foto: no LIZDA arhīva

Guntis Meisters,
LIZDA sabiedrisko 
attiecību speciālists



5

https://www.president.lv/storage/kcfi nder/fi les/
VP_281119_Nr.288.pdf;
• Valsts prezidenta paustais viedoklis TV3 raidī-

jumā «Nekā personīga» (01.12.2019.), skat. https://bit.
ly/2LLcwlN.

Izglītības likumā, Ministru kabineta lēmumā, valdī-
bas rīcības plānā, Izglītības attīstības pamatnostādnēs 
noteiktais pedagogu samaksas paaugstinājums ir 
smagu kompromisu rezultātā panākts. Nav pieļauja-
ma normu izslēgšana no Augstskolu likuma un Zināt-
niskās darbības likuma, kas nosaka, kādā apmērā ik 
gadu jāpalielina bāzes fi nansējums, to savos ieteiku-
mos norāda arī Eiropas Komisija. LIZDA priekšsēdē-
tāja Inga Vanaga uzsver, ka ceļš līdz algu kāpinājuma 
grafi ka pieņemšanai valdībā bija ļoti grūts un pedago-
gu saime to uztvēra kā vēsturisku panākumu. «Ja tiek 
nolemts algu paaugstināšanas grafi ku ņemt ārā no 
likuma, pedagogi, augstskolu mācībspēki, zinātnieki 
kļūs pilnībā atkarīgi tikai un vienīgi no valdošo politi-
ķu labvēlības,» akcentē LIZDA priekšsēdētāja.

Ministru kabineta lēmumā ir iekļauts pedagogu ze-
mākās mēneša darba algas likmes kāpums pirmssko-
lā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, interešu 
izglītībā, kā arī augstskolās un koledžās.  Algu pa-
augstināšanas grafi ku iepriekšējā valdība pieņēma ar 
atrunu, ka grafi kā iestrādātais īstenosies, izpildoties 
konkrētiem faktoriem. Proti, jābūt valsts ekonomiska-
jai izaugsmei, skolu tīkla sakārtošanai, izglītības pro-
cesa uzlabošanai. «LIZDA aktīvi līdzdarbojas reformu 
īstenošanā. Diemžēl līdzšinējā prakse liecina, ka, pat 
īstenojoties šiem priekšnoteikumiem, valdība apgal-
vo: naudas pedagogu algu celšanai nav. Tajos brīžos 
atsauce uz likuma nepildīšanu ir spēcīgs arguments, 
lai politiķi naudu tomēr sameklētu,» norāda I.Vanaga.

LIZDA arī nepiekrīt izteikumiem, ka algu paaug-
stināšanas grafi ks būtu tukši solījumi. «Atalgojuma 

kāpums pedagogiem ir paredzēts ļoti lēzens – tur 
nav nekā nepiepildāma. Ja kādam liekas, ka sasolītas 
astronomiskas summas, – lai paskatās uz kaimiņiem 
Lietuvu un Igauniju un salīdzina. Igaunijā pedagogiem 
zemākā darba algas likme no šā gada būs 1315 eiro, 
Lietuvā – 1110 eiro, Latvijā – 750 eiro,» turpina viņa. 
Saskaņā ar grafi ku no šā gada septembra Latvijas pe-
dagogu zemākajai algai par likmi ir jāpieaug līdz 790 
eiro, bet šim mērķim budžetā naudas pagaidām nav.

LIZDA rīkos protestus, ja politiķi gatavosies 
svītrot no likumiem pantus par fi nansējumu

 Pēc LIZDA iebildumiem reaģēja arī politiķi. Me-
dijos parādījās publikācijas, kurās valdošo partiju 
pārstāvji uzsvēra, ka nekādu grozījumu normatīvajos 
aktos saistībā ar fi nansējumu nav. LIZDA priekšsēdē-
tāja I.Vanaga atgādina: «Tas, ka nav šodien, nenozīmē, 
ka nebūs rīt!» LIZDA Padomes sēdes darbakārtībā  
tika iekļauts jautājums par arodbiedrības turpmāka-
jiem soļiem, ja politiķi sāks gatavot attiecīgus grozīju-
mus. LIZDA Padome lēma: ja tiks izstrādāti grozījumi 
Izglītības likumā, Augstskolu likumā, Zinātniskās 
darbības likumā, kas paredzēs izslēgt no tiem pantus 
par pedagogu darba samaksas pieauguma grafi ku, 
kā arī bāzes fi nansējumu zinātnei un augstākajai 
izglītībai, tiks rīkotas protesta akcijas. «Te vairs nav 
jautājuma, vai mēs protestēsim! Padome ir pieņēmusi 
lēmumu – protesti būs, ja politiķi gatavos grozījumus. 
Mēs sūtām spēcīgu signālu politiķiem,» rezumē LIZ-
DA priekšsēdētāja.

LIZDA arī nosūtīja vēstuli Saeimas deputātu frak-
cijām, pie frakcijām nepiederošajiem deputātiem, 
ministrijām, aicinot paust ofi ciālu nostāju jautājumā 
par atalgojuma un bāzes fi nansējuma pantu svītroša-
nu no likumiem.
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ROLANDS OZOLS – PAR 
JAUNUMIEM UN PĀRMAIŅĀM 

SKOLU AKREDITĀCIJAS PROCESĀ 

Irina Avdejeva,
LIZDA eksperte 
izglītības 
jautājumos

«LIZDA Vēstnesis» uz saru-
nu aicināja Izglītības kvali-
tātes valsts dienesta (IKVD) 
Kvalitātes novērtēšanas 
departamenta vadītāju 
Rolandu Ozolu. Intervi-
jā R.Ozols skaidro, kādas 
pārmaiņas gaidāmas 
akreditācijas procesā, kas 
skolā būtu jādara, lai akre-
ditācija neradītu stresu un 
satraukumu. IKVD Kvali-
tātes novērtēšanas depar-
tamenta vadītājs atbild arī 
uz citiem pedagogiem un 
izglītības iestāžu vadībai 
svarīgiem jautājumiem.

Iepriekš ļoti aktīvi un veiksmīgi 
darbojāties kā skolotāju izglītotājs. 
Kādēļ pieņēmāt lēmumu kļūt par 
IKVD Kvalitātes novērtēšanas de-
partamenta vadītāju?

Pārmaiņām bija divi galvenie iemesli 
– profesionālie un personiskie –, un 
abi sakrita. Pie profesionālajiem jāmin, 
ka, jau divus gadus sadarbojoties ar 
IKVD un strādājot pie pilnveido-
tas kvalitātes vērtēšanas metodikas 
izveides akreditācijas ekspertiem, bija 
pienācis brīdis, kad ir nepieciešams visu 
paveikto iekļaut akreditācijas procesā 
un attiecīgajos normatīvajos dokumen-
tos. Šis bija īstais brīdis, lai to paveiktu. 
Otrs – personiskais – iemesls ir saistīts 
ar nepieciešamību kaut ko savā dzīvē 
mainīt. Strādājot jebkuru darbu, kādā 
brīdī var nonākt līdz iekšējai sajūtai, ka 

pašlaik viss iespējamais ir paveikts un 
vēlies darīt kaut ko citu. Lai gan savu 
ikdienas pamatdarbu pašlaik esmu 
mainījis, joprojām reizi mēnesī turpinu 
vadīt pedagogu profesionālās pilnvei-
des kursus un strādāju pie dažādiem 
metodiskajiem materiāliem pedago-
giem. Esmu pateicīgs IKVD vadībai 
par doto iespēju šādā veidā turpināt arī 
savu profesionālo pilnveidi no ikdienas 
darba brīvajā laikā.

Kādēļ bija nepieciešamas pārmaiņas 
akreditācijas procesā?

Akreditācija ir divpusējs process – no 
vienas puses, tā ir izglītības iestāžu dar-
bības tiesiskuma pārbaude, bet, no ot-
ras puses, – izglītības iestāžu darbības 
kvalitātes vērtēšana. Šobrīd, kad Latvijā 
ir salīdzinoši liels pārmaiņu kopums 
izglītībā un tiek ieviests jaunais saturs, 
izstrādāti indikatori izglītības kvalitātes 
monitoringam u.c., ir nepieciešamība 
pilnveidot arī kvalitātes vērtēšanas 
metodiku, lielāku uzmanību veltot pār-
maiņu sekmīgai ieviešanai. Vienlaikus 
akreditācijā bija nepieciešams precizēt 
ekspertu komisijas atbildību un rīcību, 
sakārtot rekomendāciju ieviešanu jeb 
pēcakreditācijas posmu un veidot pār-
eju no akreditācijas tās pašreizējā veidā 
uz akreditāciju kā kvalitātes vadības 
sistēmu.

Kādas ir būtiskākās plānotās pār-
maiņas akreditācijas procesā vispā-
rējā un profesionālajā izglītībā?

Lielākā pārmaiņa izglītības iestā-
dēm ir saistīta ar agrīnās brīdināšanas 
sistēmas izveidi. Šīs sistēmas būtība ir 
izveidot instrumentu, ar kuru pašas 
izglītības iestādes var sekot savai dar-
bībai un pamanīt vajadzību pilnveidot 
mācības un audzināšanu, kā arī visas 
izglītības iestādes darbību. Šīs sistēmas 

mērījumi būtu pieejami arī IKVD 
regulāram skolu darbības monitorin-
gam un akreditācijas komisijai kvali-
tātes vērtēšanai. Šobrīd strādājam pie 
šādas sistēmas izveides un iekļaušanas 
normatīvajā ietvarā.

Otra būtiskākā pārmaiņa ir kvalitātes 
vērtēšanas jomu un kritēriju nosauku-
mu maiņa atbilstoši izglītības kvalitātes 
monitoringā defi nētajiem kritērijiem. Ir 
plānota pakāpeniska pāreja no pašlaik 
esošajām septiņām jomām un 19 kritē-
rijiem uz četrām jomām un 12 kritē-
rijiem. Jaunajā kvalitātes vērtēšanas 
ietvarā būs iekļauta arī izglītības iestāžu 
vadītāju vērtēšana, mainot pašreizējo 
kārtību un atsakoties no skolu direkto-
ru vērtēšanas NEVIS sistēmā. 

Trešā lielākā pārmaiņa ir saistīta ar 
skolu darbības kvalitātes vērtēšanas 
procesa pārveidi par kvalitātes vadības 
sistēmu, kurā ir pieejams plašs izglītības 
kvalitātes indikatoru kopums un skola 
pati var sekot savas darbības kvalitātei 
daudz precīzāk. 

Ceturtā ir saistīta ar atbalsta pasā-
kumiem izglītības iestādēm, izglītības 
pārvaldēm un skolu dibinātājiem, 
piedāvājot dažāda veida atbalstu profe-
sionālās pilnveides kursu un konferen-
ču veidā par tiesiskuma un kvalitātes 
vērtēšanas jautājumiem izglītībā, kā arī 
ikgadēja pārskata par izglītības kvalitāti 
publicēšanu un labās prakses piemēru 
padziļinātu izpēti un popularizēšanu. 

Visbeidzot – pārmaiņas būs saistītas 
ar pēcakreditācijas procesu, kurā būs 
lielāka uzraudzība par izglītības iestādei 
noteikto rekomendāciju izpildi. Ir 
plānots, ka rekomendācijas tiks dalītas 
divās daļās: obligāti ieviešamās reko-
mendācijas un ieteikumi. 

Par visām plānotajām pārmaiņām 
akreditācijā IKVD sadarbībā ar Cēsu 
novada pašvaldību un Amatas novada 
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Apvienoto izglītības pārvaldi ir plānojis 
vispārējo izglītības iestāžu skolu vadī-
tāju, izglītības pārvalžu darbinieku un 
akreditācijas ekspertu konferenci šogad 
7. maijā Cēsīs. Līdzīga konference būs 
profesionālo un profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu vadītājiem pēc gada, 
kad paredzēts, ka pārmaiņas sāks 
ieviest šajās izglītības iestādēs.

Kas skolā būtu jādara, lai kārtējā 
akreditācija neradītu kolektīvā sprie-
dzi, stresu un satraukumu?

Ko un kā darīt skolai, man būtu 
sarežģīti ieteikt, jo tas tomēr ir skolas 
kolektīva ziņā. Kopumā akreditācijas 
uzdevums ir veikt izglītības iestādes 
darbības tiesiskuma pārbaudi 
un kvalitātes vērtēšanu, un tas ir 
saistīts ar noteiktu satraukumu no 
visām iesaistītajām pusēm. 

No IKVD puses esam centu-
šies sakārtot akreditācijas norisi, 
lai kolektīvā mazinātu stresu un 
satraukumu tieši tik daudz, cik to 
šobrīd varam. Sākot ar šo semestri 
vispārējā izglītībā un ar nākamo 
mācību gadu profesionālajā izglītī-
bā, pirms akreditācijas skolām būs 
pieejama tiešsaistes informatīvā 
saruna par to, kā notiks akreditācija 
viņu izglītības iestādē, ko un kā 
darīs eksperti, esot izglītības iestādē. 

Pēc akreditācijas noslēguma sko-
las saņems akreditācijas komisijas 
darba izvērtēšanas anketu, kur būs 
iespējams izteikt savus vērojumus 
par komisijas darbu. Mācību stun-
du vērošanā nepieciešams ņemt 
vērā, ka eksperti vērtē nevis vienas 
klātienē apmeklētās mācību stundas 
kvalitāti, bet veic kvantitatīvu uzskaiti 
par visas izglītības iestādes darbu ko-
pumā. Savukārt katra pedagoga darba 
kvalitāti vērtē izglītības iestādes vadība. 
Akreditācijas komisijas eksperti turp-
māk strādās, sekojot kontroljautājumu 
sarakstam, kas nozīmē, ka viņu darbība 
būs salīdzinoši vieglāk prognozējama. 
Akreditācijas noslēgumā eksperti veiks 
sava darba pašvērtēšanu. Ceram, ka 
tādējādi šis process kļūs visām pusēm 
draudzīgāks.

Uz kādiem jautājumiem katram 
pedagogam būtu jāatbild pašam sev, 
lai skola, kurā viņš strādā, saņemtu 
augstu novērtējumu akreditācijā?

Skola vienmēr atrodas aktīvā darbībā, 
tās ikdiena ir mainīga, tādēļ jautājumus 
pašvērtēšanai vajadzētu izstrādāt katrai 
izglītības iestādei individuāli, iniciējot 
un iesaistoties arī visiem pedagogiem. 
Turklāt augstu novērtējumu akredi-
tācijā parasti saņem izglītības iestādes 
viss kolektīvs par profesionālu darbību, 
strādājot visiem kopā. Bet, ja mēs ska-
tāmies vispārīgi, tad daži no iespējama-
jiem jautājumiem varētu būt šādi: ko 
es kā pedagogs varu un vēlos ietekmēt 

skolas un savā darbā; cik lielā mērā es 
to daru vai nedaru un kādēļ; kāda ir 
mana kā pedagoga atbildība par skolas 
darba kvalitāti; kā es zinu, ka man 
uzticētos pienākumus veicu kvalitatīvi, 
kas par to liecina; kā izskatās manis 
vadīta efektīva mācību stunda; kā es 
zinu, ka mācību stunda ir bērncentrēta; 
kā es pielāgoju mācības un vērtēšanu 
konkrētajai klasei, skolēniem; kādēļ un 
kādus mājasdarbus es uzdodu? Citiem 
vārdiem sakot – ir jāprot profesionāli 
pamatot savu darbību kā skolotājam, 

un šai darbībai jābūt apzinātai.

Gada sākumā plānota publiskā ap-
tauja par izglītības iestāžu darbību. 
Kāds ir tās mērķis, un ko plānojat 
darīt ar iegūtajiem datiem?

IKVD uzdevums ir veikt visaptve-
rošu izglītības kvalitātes monitoringu 
valstī. Lai to paveiktu, viens no uz-
devumiem ir sekot līdzi sabiedrības 
informētībai un izpratnei par pārmai-
ņām izglītībā. Aptaujas uzdevums 
nav iegūt datus par izglītības iestāžu 
darbību, bet konstatēt kopējo sabiedrī-
bas izpratnes līmeni par esošajām un 
plānotajām pārmaiņām izglītībā, kā arī 

par turpmāk nepieciešamo darbību 
sabiedrības izpratnes veicināšanai. 
Tā kā turpmāk reizi gadā tiks publi-
cēts pārskats par izglītības kvalitāti, 
tad iegūtie dati tiks izmantoti, lai 
raksturotu sabiedrības redzējumu 
par izglītību, kā arī lai prognozētu 
iespējamos riskus izglītības kvalitā-
tes kontekstā.

Kādēļ skolotājam vajadzētu būt 
pilsoniski aktīvam, izmantot de-
mokrātiskās sabiedrības iespējas 
un aktīvi iesaistīties skolotāju 
profesionālajā organizācijā – 
arodbiedrībā?

Viens no demokrātiskas sabied-
rības darbības pamatprincipiem 
ir aktīva iesaistīšanās un savu 
interešu pārstāvība sabiedriskajās 
un profesionālajās organizācijās. Ja 
interešu pārstāvība nav pietiekami 
īstenota, tad mēdz gadīties, ka kāda 
sabiedrības daļa nav apmierināta ar 

savu dzīvi un jūtas pamesta vai maz 
sadzirdēta. Domāju, ka pedagogiem ir 
visas iespējas, iesaistoties arodbiedrības 
darbā, veicināt savu interešu pārstāvību 
un aizstāvību, kā arī aktīvi iniciēt dažā-
das nepieciešamās pārmaiņas izglītībā, 
īpašu uzmanību pievēršot pedagogu 
darba apstākļiem, profesionālās darbī-
bas kvalitātei, samaksas jautājumiem 
u.c. Visādā ziņā tā ir viena no iespējām, 
kā nevis protestēt pret notiekošo, bet 
būt tam, kas virza un ievieš pārmaiņas 
sev vēlamajā virzienā.

Foto: no R.Ozola 
personīgā arhīva



88

LPS PRIEKŠSĒDIS: 
LIZDA IR ĻOTI IETEKMĪGA

LIZDA viens no ciešākajiem sadarbī-
bas partneriem ir Latvijas Pašvaldī-
bu savienība (LPS). Abas organizā-
cijas plecu pie pleca ir pārstāvējušas 
un aizstāvējušas pedagogu intere-
ses valsts varas un pārvaldes insti-
tūcijās. LPS iestājas par pedagogu 
algu kāpinājuma grafika izpildi, par 
pirmsskolas pedagogu algu izmaksu 
no valsts budžeta u.c. jautājumiem 
«LIZDA Vēstnesis» uz interviju aici-
nāja LPS priekšsēdi Gintu Kaminski, 
lai iztaujātu par organizācijas nostā-
ju daudzos arodbiedrības biedriem 
svarīgos izglītības jautājumos.  

Jūsuprāt, valdošie politiķi ņem 
vērā savu partneru ieteikumus, 
bažas vai tomēr biežāk viss bei-
dzas ar uzklausīšanu?

LIZDA vadītāja (Inga Vanaga – 
aut.) un LIZDA pārstāvji vienmēr 
ir centušies paust savu viedokli, 
tāpat kā LPS. Tomēr dažbrīd rodas 
sajūta, ka tā ir saucēja balss tuks-
nesī. Man gribētos tā – ja viedoklis 
ir pausts, tad būtu nepieciešams 
izvērtējums. Viedoklis jau netiek 
pausts tāpat vien, tas tiek balstīts 
uz aprēķiniem, konkrētiem pama-
tojumiem. Ejot uz valdību, uz Saei-
mas komisijām, mēs savu viedokli 
balstām uz izvērtējumu, aprēķi-
niem, uz savu biedru viedokļiem, 
uz to, kāds kopīgais redzējums 
būtu nepieciešams nākotnē. Ne 
vienmēr tas tā notiek. Mēs atce-

ramies, cik smagi bija pierādīt, 
aizstāvēt pedagogu algu ievēro-
šanas grafi ku. Kopīgi panācām 
grafi ka apstiprināšanu, tas nebija 
viegls process. Ieklausīšanās arī 
iepriekšējā valdībā nebija vienkāršs 
process, bet kopīgiem spēkiem, 
pierādot nepieciešamību, tas tika 
panākts. Šobrīd ar to ievērošanu 
nesokas tā, kā tas bija plānots. Par 
to pedagogi nav apmierināti.

Kāda LPS ieskatā ir arodbiedrī-
bas loma un nozīme Latvijā?

LIZDA ir ļoti ietekmīga. Tiek 
pārstāvētas daudzu biedru intere-
ses, un tas ir viens no apliecināju-
miem, ka arodbiedrība nav vaja-
dzīga tikai kādai mazai daļiņai – tā 
ir vajadzīga nozares pārstāvjiem. 
LIZDA attaisno cerības vai sūtī-
bu un spēj pārstāvēt savu biedru 
intereses. Tas ir būtiski, jo katrs 
indivīds atsevišķi to nespēj izdarīt. 
Kopā ir spēks, un spēks veidojas, 
ne tikai katrai organizācijai pa vie-
nai sevi pārstāvot, – spēks veido-
jas, organizācijām sadarbojoties, kā 
tas notiek arī starp LPS un LIZDA. 

Guntis Meisters,
LIZDA sabiedrisko 
attiecību speciālists

Vai koplīgums ir tā sadarbības 
forma, kas veicina sadarbību 
starp arodbiedrību un pašvaldī-
bām?

Koplīgums – tas ir katras paš-
valdības, katras iestādes lēmums. 
Faktiski jau, kad šie koplīgumi 
pašvaldībās tiek slēgti, tad attiek-
sme pret visiem darbiniekiem ir 
vienāda. Tas veicina sadarbību, 
tas veicina iespēju paust viedokli. 
Koplīgums veicina iespēju pašval-
dībai, darba devējam nesarunāties 
ar katru atsevišķi, bet sarunāties 
ar nozari kopumā. Tas ir attīstību 
veicinošs faktors. 

Kāda ir LPS attieksme ģenerāl-
vienošanās noslēgšanas jautāju-
mā?

Arī šajā jautājumā attieksme ir 
pozitīva – tāpat kā saistībā ar kop-
līgumiem. Vienīgi – tas ir katras 
pašvaldības lēmums. Ja pašvaldība 
uzskata, ka tādā veidā var veicināt 
izglītības procesa nodrošināšanu, 
sadzīviskus vai citus jautājumus, 
kas saistīti ar izglītības darbinie-
kiem, tad tas ir pozitīvi. 
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Kā vērtējat LIZDA un LPS sa-
darbību?

Sākot no Ministru kabineta, 
turpinot Saeimas komisijās – visos 
šajos līmeņos sadarbība sākas, 
saskaņojot viedokļus, ejot uz 
sanāksmēm. Būtībā liela daļa no 
pašvaldības ir izglītība – izglītī-
bas iestādes, izglītības darbinieki. 
Pašvaldībai šie jautājumi ir tikpat 
aktuāli, cik LIZDA, tāpēc sadarbī-
ba veidojas, jau pārrunājot jautāju-
mus, saskaņojot viedokļus. Pro-
tams, nav tā, ka domāšanas veids 
ir vienāds, bet tad ir jautājums, 
kurā vietā otrs varbūt ir domājis 
pareizāk, saprātīgāk, tālejošāk, 
un tad tiek atrasts kopējais vie-
doklis. LPS padomniece izglītības 
jautājumos Ināra Dundure cieši 
sadarbojas ar LIZDA priekšsēdētā-
ju Ingu Vanagu, un tas ir pozitīvi 
vērtējams. 

Ko var uzlabot sadarbībā starp 
LIZDA un LPS?

Pirmkārt, kopā vēl vairāk būtu 
jāakcentē vecāku loma, vecāku at-
bildības paaugstināšana. Šajā ziņā 
progress ir jūtams, tomēr nepie-
tiekami. Varbūt daudzās situācijās 
ir tā, ka vecāki nesaprot pedagoga 

lomu izglītības iestādēs. Otrkārt, 
abām organizācijām vairāk jāizceļ 
pozitīvie piemēri skolās, jāpopu-
larizē, kur tie ir. Šajā ziņā sadar-
bība jau ir. Reformu jomā noteikti 
jāsadarbojas atbalsta mehānismā 
pedagogiem, un arī tas jau notiek. 
Bet atkal – reformas nāk, tāpēc 
Izglītības un zinātnes ministrijai 
(IZM), LIZDA, LPS kopā būtu 
jābūvē šī shēma. Treškārt, jāsa-
darbojas, lai metodiskā atbalsta 
sistēmu veidotu nacionālā līmenī. 
Kopīgi jāstrādā, lai paaugstinātu 
pedagoga profesijas prestižu. Tas 
varbūt ir iemesls, kāpēc vīriešu 
īpatsvars skolās ir mazs. Protams, 
tas ir arī atalgojuma jautājums. 

Ko LPS sadarbībā ar LIZDA va-
rētu darīt pirmsskolas pedagogu 
labā?

Pirms krīzes pirmsskolas pe-
dagogiem atalgojumu fi nansēja 
valsts. Krīzes laikā līdzekļi valstī 
bija nepietiekami un pirmsskolas 
izglītības iestāžu pedagogu fi -
nansēšanu uzņēmās pašvaldības. 
Tagad ir jārisina jautājums, lai 
valsts paņemtu atpakaļ to, ko paš-
valdības kādreiz palīdzēja. Tāpēc 
pašvaldības atbalsta LIZDA inicia-

tīvu platformā Manabalss.lv par 
atalgojumu pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogiem no valsts, ne-
vis pašvaldību budžeta. Atalgoju-
ma grafi kam pirmsskolas izglītībā 
tāpat kā vispārējā izglītībā ir jābūt 
identiskam. Ir, protams, pašval-
dības, kuras šiem pedagogiem 
piemaksā no sava budžeta, tāpat 
ir pašvaldības, kuras arī vispārējā 
izglītībā sniedz atbalstu. Bet, lai 
attieksme valstī būtu vienāda, jā-
būt skaidriem spēles noteikumiem. 
Šajā ziņā mēs varam sadarboties, 
lai kopā to panāktu. 

Vai un kāpēc būtu jāturpina 
sociālā atbalsta programma 
pedagogiem, ņemot vērā admi-
nistratīvi teritoriālo reformu un 
skolu slēgšanu?

Skolu slēgšana turpinās, tāpēc 
ir jābūt atbalstam, ja darbu zaudē 
pedagogs, kas ir tuvu pirmspen-
sijas vecumam, jo šim cilvēkam ir 
ļoti grūti pārkvalifi cēties un sākt 
darīt kaut ko citu. Aiz cieņas pret 
pedagoga ieguldījumu izglītībā 
noteikti ir jābūt atsevišķai prog-
rammai. Paralēli tam jāsekmē 
skolotāju prestižs un pedagogu 
pietiekamība. No vienas puses, 

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis piedalās LIZDA Padomes sēdē. No 
kreisās: Ināra Dundure, LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos, G.Kaminskis, LPS priekš-
sēdis, Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja.



runājam, ka pedagogu var būt 
par daudz, bet, no otras puses, 
viņu trūkst. Spilgts piemērs ir par 
fi zikas skolotāju, kuru sagatavoja 
tikai vienu gadā. Tāpēc jādomā 
par jomām, kur nepietiek pedago-
gu. Ir jābūt tālredzīgam skatīju-
mam no IZM un citām iesaistītām 
iestādēm. Pedagogi noveco, tātad 
šis pēctecības process un jaunās 
paaudzes jautājums ir jārisina jau 
šodien, lai nākotnē nepiedzīvotu 
tādu situāciju, ka nav, kas māca 
bērnus. Tāpēc ir vajadzīgas dažāda 
veida atbalsta programmas.

Kādu LPS redz pašvaldību lomu 
jauno pedagogu piesaistē?

Pašvaldības jau šobrīd cenšas 
aizpildīt tukšo vietu, zinot, ka jau-
nietis no konkrētās pašvaldības 
ir sācis vai dodas apgūt pedagoga 
profesiju. Varbūt tā ir stipendija, 
kas tiek maksāta, lai atgrieztos 
konkrētā pašvaldībā. No vienas 
puses, ir labi, ka pašvaldība cenšas 
piesaistīt un, ja neizdodas, jau-
nietis atmaksā naudu atpakaļ. 
Viņš pēc izglītības iegūšanas 
varbūt realizē sevi citā jomā. Tas 
pats attiecas arī uz mediķiem, 
kurus pašvaldības cenšas pie-
saistīt. Manuprāt, nepieciešams 
valstisks redzējums, lai nebūtu 
jāveido konkurence atsevišķām 
pašvaldībām, lai valstiski mēs 

redzētu pārklājumu, kādā veidā ir 
jānodrošina pedagoģiskie dar-
binieki. Atklāts ir jautājums, vai 
jaunietim, iegūstot izglītību, kāds 
laiks ir jāatstrādā vai nav. Varbūt 
tas ir risinājums uz kādu brīdi vai 
pārejas posmu. Pret to ir dažāda 
attieksme. Jārisina vai jānodroši-
na, kas arī piesaistīs šo jaunieti. 
Varbūt viņš stipendiju saņēmis, 
varbūt dzīvokli, varbūt ģimeni 
jau nodibinājis, viņš paliks šajā 
apdzīvotajā vietā, un tālāk arī viņa 
bērni tur dzīvos. Protams, izglītī-
bas kvalitāte ir primārs jautājums. 
Kvalitāte, lai mēs varētu droši 
skatīties nākotnē. Skolas lielums 
nedrīkst būt kvantitatīvais kritē-
rijs, kā viens no noteicošajiem. Arī 
skolu slēdzot, visi skolēni netiks 
automātiski pārcelti uz kādu citu 
izglītības iestādi, kur kāds iedo-
mājas. Tas būs atkarīgs arī no ve-
cākiem. Tāpēc ir jābūt valstiskam 
redzējumam, pašvaldības izglītī-
bas iestāžu kopīgam sadarbības 
modelim. 

Ko LIZDA sadarbībā ar LPS va-
rētu darīt, lai mazinātu vardar-
bību skolās?   

Primāri es akcentētu vecāku at-
bildību. Tā ir audzināšana ģimenē, 
kamēr bērns nonāk līdz pirms-
skolas izglītībai. Agrāk bija tā: ja 
skolotājs izsauc mammu un tēti 

uz skolu, tad vecāki ieklausījās. 
Šobrīd bieži vien vecāks jūtas aiz-
vainots, ka viņam jāierodas skolā. 
Protams, tas ir pedagoga profesijas 
prestiža jautājums. Kopīga sa-
darbība starp visām iesaistītajām 
pusēm. Tā nav tikai skola, tā ir arī 
sabiedrības audzināšana.

Vai LPS paudīs atbalstu pedago-
giem, ja politiķi nepildīs likumu 
un no šā gada septembra nepa-
augstinās pedagogiem algas un 
viņiem nāksies iziet ielās?

Mēs esam pauduši atbalstu pe-
dagogiem. Es viennozīmīgi uzska-
tu, ka valstī nedrīkst būt tiesiskais 
nihilisms. Likums ir pieņemts, un 
likums ir jāpilda. Ja likumu nevar 
izpildīt – un, protams, tāda situā-
cija var rasties –, tad tas vai cits 
likums ir jāatceļ. Šajā gadījumā li-
kums ir spēkā, likumā ir noteikts, 
kādā veidā jāstrādā. Ir jābūt garan-
tijai – nedrīkst maldināt cilvēkus. 
Pedagoga darbs ir skolā. Pedagoga 
darbs nav pie Saeimas piketēt un 
prasīt sev pienākošos atalgojumu. 
Tāda situācija nedrīkst būt. 

Vai nacionālā līmenī būtu nepie-
ciešams izveidot institucionālu 
platformu, piemēram, izglītības 
padomi, kur apspriestu izglītībai 
būtiskus jautājumus?

Noteikti, jā. Katrai reformai, 
katram procesam ir jābūt uz aprēķi-
niem balstītam un profesionāli iz-
strādātam. Un šīs padomes lēmumi 
varētu būt konsultējošie, kas dotu 
profesionālu skatījumu no dažādām 
pusēm, lai gan ministrijai būtu 
vieglāk strādāt, gan valdībai pie-
ņemt lēmumu. Protams, arī Saeimai 
galarezultātā. Ja būtu šis konsultā-
ciju process, būtu ieklausīšanās, tad 
arī skolotājiem nevajadzētu iet ielās 
tāpat kā mediķiem. Tad varētu nor-
māli strādāt un domāt par saviem 
tiešajiem pienākumiem.

Foto: LIZDA un no G.Kaminska 
personiskā arhīva
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KĀPĒC JĀPIEDALĀS?  
LIZDA konkursa «Atspēriens» mērķis ir veicināt Lat-
vijas jauniešu līdzdalību izglītības sistēmas pilnveidē, 
arodbiedrības darbības popularizēšanā un arodbiedrī-
bas darba kvalitātes uzlabošanā. 

KAS JĀDARA?
Jāizstrādā studiju noslēguma darbs (kvalifi kācijas, 
bakalaura, maģistra, doktora) par LIZDA darbības 
jomām saistošiem tematiem. 

KĀDAS BŪS BALVAS?
Labāko darbu autori saņems naudas balvas.

Visu informāciju par dalību konkursā «Atspēriens» 
meklē šeit: https://bit.ly/2T2jrLM

LIZDA AICINA PIEDALĪTIES STUDIJU 
NOSLĒGUMA DARBU KONKURSĀ «ATSPĒRIENS»

11

Kāpēc izvēlēties pedagoga profesiju? 
Atbild konkursa «Es būšu SKOLOTĀJS!» dalībnieki

Pasaules skolotāju arodbiedrības šā mācību gada tēma ir «Jaunie pedagogi – mūsu profesijas nākotne». Tādējādi tiek 
akcentēta  nepieciešamība motivēt  jauniešus visā pasaulē izvēlēties pedagoga profesiju. Lai aktualizētu tēmu arī mūsu 
valstī, LIZDA aicināja skolēnus, kuri savu nākotni saista ar skolotāja profesiju, un pedagoģijas studentus piedalīties eseju 
konkursā «Es būšu SKOLOTĀJS!». Konkursa mērķis – izzināt, apkopot un izplatīt skolēnu un pedagoģijas studentu pama-
tojumu, kāpēc par savu nākotnes profesiju viņi izvēlējušies tieši skolotāja profesiju. 

Eseju konkurss ieguva lielu popularitāti. Kopumā saņemtas 86 dalībnieku – 24 pamatskolas skolēnu, 32 vidusskolas 
audzēkņu, 30 augstākās izglītības iestāžu studentu – esejas. Piedāvājam iepazīties ar konkursa uzvarētāju atziņām, kāpēc 
viņi nolēmuši savu nākotni saistīt ar pedagoga profesiju.

Tehnikuma audzēknis:
«Jau tagad savā ziņā izmēģinu sevi skolotāja profesijā, 

un šķiet, ka man tas padodas, jo palīdzu skoloties Dagni-
jai, savai divpadsmitgadīgajai māsai. Nē, es nepildu viņas 
vietā mājasdarbus, bet paskaidroju, kā tos izdarīt labāk, 
dažreiz izskaidroju pat vairāku stundu tēmas. Dagnijai 
bija kontroldarbs angļu valodā, par kuru viņa saņēma 9 
balles. Tas, vārdu sakot, bija brīnums, jo Dagnijai angļu 
valoda ne īpaši padodas. Tieši iespēja kādu iedvesmot, 
atbalstīt, skaidrot nezināmo un tad redzēt rezultātu ir 
tas, kas mani vilina domāt par skolotāja interesanto un 
aizraujošo darbu.»

Studente:
«Es esmu pārliecināta, ka pirmsskolas skolotājs ir stratē-

ģiski svarīga un ļoti nozīmīga profesija. Tieši agrā bērnībā 
notiek visu pamatu ielikšana, morālo normu, vērtību un 
tikumu ieaudzināšana. No tā, kādus bērnus mēs izaudzi-
nāsim, ir atkarīga visas valsts nākotne. Mums ir jāapzinās, 
ka šie bērni vēlāk kļūs par mūsu ministriem, deputātiem, 
pilsētu mēriem un viedokļu līderiem. Līdz ar to uz katra 
pedagoga pleciem ir milzīga atbildība. Ar savu piemēru 
bērniem ir jācenšas parādīt, kas ir godpilns un tikumisks 
cilvēks. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu valstī būtu pro-
fesionāli, izglītoti un aizrautīgi pedagogi.»

8. klases skolniece:
«Dvēselē esmu māksliniece, man 

patīk dziedāt, dejot, vadīt pasāku-
mus. Esmu gandarīta, kad varu kaut 
ko jaunu pastāstīt un iemācīt, piemē-
ram, deju. Skolotājs ir mākslinieks, 
tikai viņa mākslas darbs ir skolēns. 
Skolotājs ir arī nedaudz tēlnieks, ne-
daudz aktieris, žonglieris un literāts. 
Skolotājam jāpalīdz tapt personībai, 
tas ir viņa darba galvenais mērķis.»

4. klases skolniece:
«Kad es redzu savas skolotājas prie-

ku mācīt, es arī pati vēlos kļūt par sko-
lotāju. Es gribētu būt tāda kā mana 
skolotāja, kas patīk skolēniem, kas 
nav garlaicīga. Es gribu mīlēt bērnus 
un iedvesmot viņus. Gribu, lai katrs 
skolēns nāk uz skolu ar prieku, lai zina, 
ka tur gaida laba skolotāja, kas atbal-
stīs, uzklausīs, palīdzēs, iedvesmos, 
iemācīs. Es būšu SKOLOTĀJA!»

11. klases skolniece:
«Mana nākotnes vīzija man pašai 

ir diezgan skaidra – es būšu sko-
lotājs! Jā, tie ir vareni vārdi, taču 
apņēmības un mērķtiecības pilni. 
Manuprāt, nav iespējams de� nēt, 
kādam ir jābūt skolotājam, vienkārši 
ir jāpiedzimst ar šo «dzirkstelīti» un 
vēlmi izzināt, tikai tad tā neapslāps 
visa mūža garumā.»
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LIZDA STARPTAUTISKĀS 
SADARBĪBAS IESPĒJAS

Dita 
Štefenhagena,
LIZDA eksperte 
augstākās izglītības 
un zinātnes 
jautājumos, ārējo 
sakaru koordinētāja

LIZDA starptautiskās sadarbības mērķi izriet gan no 
arodbiedrības misijas pārstāvēt biedru intereses sociālajā dia-
logā Eiropas līmenī, gan no LIZDA VI kongresā 23.05.2015. 
pieņemtajiem Arodbiedrības darbības pamatvirzieniem 
2015.–2020. gadam, kuros minēts: 

• pilnveidot sadarbību un veidot jaunus starptautiskus kon-
taktus ar izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībām 
ārvalstīs, organizēt pieredzes apmaiņas vizītes;

• nodrošināt arodbiedrības biedrus ar informāciju par 
aktualitātēm izglītības un zinātnes nozarē. Informēt par 
nozares problēmām un pētījumu rezultātiem Latvijā un citās 
valstīs, balstoties uz Pasaules izglītības darbinieku arod-
biedrības, Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības un 
citu starptautisku organizāciju izstrādātiem un apkopotiem 
materiāliem; 

• rast iespējas piedalīties starptautiskos projektos.
LIZDA galvenie starptautiskās sadarbības partneri ir 

Pasaules izglītības darbinieku arodbiedrība (Education In-
ternational – EI), Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrība 
(European Trade Union Committee for Education – ETU-
CE) un to apvienoto Eiropas valstu dalīborganizācijas.

23 gadu laikā EI ir izdevies veicināt izglītības pieejamī-
bu visiem, kas aizvien ir viena no galvenajām prioritātēm 
starptautiskajā sabiedrībā. Savā darbībā EI ir iemantojusi 
Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizā-
cijas (UNESCO), Starptautiskās darba organizācijas (ILO), 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), 
Pasaules Bankas un citu nozīmīgu globālo organizāciju 
atzinību, apspriežot būtiskus izglītības un zinātnes politikas 
jautājumus.

Dalība Eiropas līmeņa pasākumos veicina LIZDA 
starptautisko atpazīstamību un atzīšanu, kas ir bū-
tiski gadījumos, kad nepieciešams solidaritātes at-
balsts vai priekšlikumi izglītībā nodarbināto jautā-
jumu risināšanai.

EI šobrīd ir vienīgā un lielākā izglītības darbinieku arod-
biedrību federācija pasaulē, apvienojot 401 organizāciju 171 
valstī un pārstāvot vairāk nekā 30 miljonu izglītības darbi-
nieku intereses.

Kopš LIZDA 1993. gadā kļuva par EI dalīborganizāciju, 
līdz šim tā bijusi iesaistīta EI pārvaldes institūcijās, darba 
grupās, forumos, pasākumos, jo īpaši aktīvi globālo kampa-
ņu adaptēšanā, vēstījumu nodošanā, aktivitāšu īstenošanā. 

ETUCE ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas dibināta 
1977. gadā, bet 2010. gadā kļuva par EI reģionālo organi-
zāciju. ETUCE ir arī Eiropas Arodbiedrību konfederācijas 
(ETUC) dalīborganizācija. ETUCE šobrīd apvieno 132 orga-
nizācijas 50 Eiropas valstīs, pārstāvot vairāk nekā 11 miljonu 
izglītības darbinieku intereses. ETUCE ir Eiropas līmeņa 
skolotāju sociālais partneris, aizstāvot izglītības darbinieku 
ekonomiskās, sociālās un tiesiskās intereses Eiropas Komisijā 
(EK). 

LIZDA par ETUCE dalīborganizāciju kļuva 2003. gadā. 
LIZDA bijusi iesaistīta dažādās ETUCE struktūrās un foru-
mos – Eiropas Sektorālā sociālā dialoga izglītībā komitejā, 
Vadības komitejā, Līdztiesības komitejā, starptautiskos 
semināros, dalīborganizāciju sadarbības tīklā, darba grupās, 
apmācībās, konferencēs.

STARPTAUTISKĀS ORGANIZĀCIJAS SNIEDZ 
ATBALSTU SARUNĀS AR IZGLĪTĪBAS 
POLITIKAS VEIDOTĀJIEM LATVIJĀ 

Dalība ETUCE ir arī iespēja saņemt Eiropas līmeņa reko-
mendācijas, ziņojumus un rezolūcijas par izglītības darbu un 
sociālo dialogu, ko LIZDA izmanto kā argumentus sarunās 
ar izglītības politikas veidotājiem Latvijā. ETUCE sadarbībā 
ar EK Izglītības komiteju katru gadu izstrādā ziņojumus un 
pētījumus, kas noder LIZDA darbā, pārstāvot biedru intere-
ses izglītības jautājumos Saeimā, Ministru kabinetā, paš-
valdībās u.c. Tiekoties starptautiskās sanāksmēs, iespējama 
jaunu kontaktu veidošana ar citu ES valstu arodbiedrībām, 
attīstot sadarbības līgumus un projektu partnerību. 

LIZDA ārlietu stratēģiskie virzieni, pirmkārt, ietver Baltijas 
valstis (sadarbība ar Estonian Educational Personnel Union, 
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EEPU; Federation of the Estonian Universities, Institutions 
of Science, Research and Development, UNIVERSITAS; 
Lithuanian Trade Union of Education and Science Edu-
cation Employees, FLESTU-LETU). Otrkārt, tās ir Skan-
dināvijas valstu spēcīgās izglītības arodbiedrības Zviedrijā, 
Somijā un Norvēģijā, no kurām LIZDA vēlas gūt pieredzi un 
projektu partnerību. 

PARTNERUS ĀRVALSTĪS IEINTERESĒ LIZDA 
PĒTĪJUMS PAR AUGSTSKOLU MĀCĪBSPĒKIEM

LIZDA pārstāv savus biedrus izglītībā kā darba ņēmējus 
Eiropas Nozaru sociālā dialoga izglītības komitejā (ESSDE). 
Sanāksmes tiek organizētas gan saistībā ar vispārējās un pro-
fesionālās izglītības, gan augstākās izglītības un pētniecības 
jautājumiem. Galvenais uzsvars ir izglītības problēmjautā-
jumu risināšana un sociālā dialoga aktivizēšana, izmantojot 
darba ņēmēju un darba devēju pārstāvniecību. Darba devēji 
izglītībā apvienojušies Eiropas Izglītības darba devēju konfe-
derācijā (EFEE), un vairāku valstu arodbiedrību pārstāvji uz 
ESSDE sanāksmēm ierodas kopā ar darba devēju pārstāvjiem 
no izglītības ministrijām vai vispārizglītojošo skolu vadītāju 
organizācijām. ESSDE sanāksmē 2019. gada 2. decembrī tika 
apspriesta darba programma 2020.–2021. gadam, un LIZDA 
iesniegtie priekšlikumi darbības jomām ir šādi: 

• sociālā dialoga uzlabošana;
• pedagogu profesionālā pilnveide, koncentrējoties uz 

pedagogu vajadzībām; 
• pedagoga profesijas prestiža uzlabošana, īpaši uzsverot 

atbalsta mehānismus jaunajiem pedagogiem;
• augstākās izglītības un pētniecības jautājumi.
ETUCE Augstākās izglītības un pētniecības pastāvīgā ko-

miteja (HERSC) organizē augstākās izglītības un pētniecības 
sanāksmes divas reizes gadā. Svarīgi, ka sanāksmēs ir iespēja 
īsā uzrunā informēt ETUCE un valstu arodbiedrību pārstāv-
jus par izglītības aktualitātēm un LIZDA darbību, piemēram, 
2019. gada 9.–10. septembra sanāksmē LIZDA uzstājās ar 
kopsavilkumu par pētījumu «Par cienīgu darbu augstākās iz-
glītības iestāžu mācībspēkiem Latvijā», aktualizējot docētāju 
darba samaksas, slodžu, līgumu un profesionālās pilnveides 
nepilnības. 

Pētījums piesaistīja ārvalstu uzmanību, un kopsavilkums 

2019. gada rudenī publicēts Francijas pētniecības un augstā-
kās izglītības arodbiedrības «THE NATIONAL SYNDICAT 
OF SCIENTIFIC RESEARCHERS» (SNCS-FSU) zinātnis-
kajā žurnālā «Pētniecība un augstākā izglītība Francijā un 
citur».

LIZDA ZIŅO PAR EK REKOMENDĀCIJU 
IEVIEŠANU LATVIJĀ 

Galvenie starptautiskie pasākumi, kuros LIZDA pārstāvji 
piedalījušies 2019. gadā, saistīti ar šādām tēmām:

• iekļaujošā izglītība;
• dzimumlīdztiesība un sieviešu līderība izglītībā un arod-

organizācijās;
• arodbiedrību un sociālo partneru rīcība darba, privātās 

un ģimenes dzīves  saskaņošanā.
Gan Eiropas, gan Latvijas līmenī  LIZDA piedalās Eiropas 

semestra (European Semester) darbībā. Eiropas semestris 
ir process, kas organizēts viena gada ciklā. Tā mērķis ir 
novērtēt ekonomisko, sociālo, izglītības u.c. jomu situāciju ES 
dalībvalstīs, rekomendējot dalībvalstis aktīvai politiku ievie-
šanai. EK sagatavo ikgadējo izaugsmes ziņojumu, iekļaujot 
ES prioritātes nākamajos gados. EK izpēta ES valstu rādītājus 
dažādās, t.sk. izglītības, darbības jomās un sniedz rekomen-
dācijas uzlabojumiem.

Izmantojot Eiropas semestra iespējas, LIZDA katru gadu 
pārskata Latvijas ziņojumus par izglītību un sniedz korek-
cijas un priekšlikumus ziņojuma satura izstrādē. Tāpat arī 
LIZDA periodiski piedalās un sniedz ziņojumu par to, kā EK 
rekomendācijas izglītībā tiek īstenotas Latvijā LIZDA skatī-
jumā. Piemēram, 2019. gada 24. oktobrī LIZDA tikās ar EK 
pārstāvjiem, informējot par nepietiekamu EK rekomendāciju 
ieviešanu izglītībā:

• pedagogu atalgojums – apdraudēts skolotāju minimālā 
atalgojuma kāpums no 2020. gada 1. septembra un augst-
skolu mācībspēku minimālā atalgojuma paaugstinājums no 
2020. gada 1. janvāra;

• Izglītības likuma, Augstskolu likuma, Zinātniskās darbī-
bas likuma normas, kas attiecas uz fi nansējuma nodrošinā-
šanu no IKP, netiek pildītas.

LIZDA aktualizē gan ikgadējo budžetu, gan attiecīgo liku-
mu normu nepildīšanu, sūtot informatīvas vēstules gan EK 
Briselē, gan Eiropas Parlamenta deputātiem. 

LIZDA turpinās aktīvi popularizēt savu darbību, pārstāvēt 
biedru intereses un apgūt citu valstu arodbiedrību pieredzi 
starptautiskā mērogā.
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DARBA LĪGUMS

• Ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt 
noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba 
kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet dar-
ba devējs – maksāt nolīgto darba samaksu un 
nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai ne-
kaitīgus darba apstākļus.

• Saskaņā ar Civillikuma 2178. pantu «ar dar-
ba līgumu viena puse uzņemas strādāt otrai 
darbu par atlīdzību».

• Darba līgumu slēdz ar � zisku personu.

• Darba līguma gadījumā darbiniekam ir pie-
nākums ievērot darba devēja iekšējo darba kār-
tību. Ir noteikts dienas vai nedēļas darba laiks, 
tā sākums un beigas. Darbiniekam ir noteikta 
mēneša darba alga, kas tiek regulāri izmaksāta.

• Darba devējs nosaka un nodrošina darbinie-
kam darba vietu, darba rīkus, iekārtas, ierīces, 
biroja piederumus utt.

• Darba devējs nodrošina darbiniekam visas 
Darba likumā paredzētās sociālās garantijas 
(atvaļinājumus, apmaksātas brīvdienas, pa-
balstus, slimības lapu apmaksu utt.).

• Darba attiecības beidzas ar vienas vai otras 
puses uzteikumu, tiek ievēroti Darba likumā 
noteiktie termiņi un citi nosacījumi. Darba 
devēja uzteikuma gadījumā arodbiedrības 
biedriem noteikti jāsaņem iepriekšēja arod-
biedrības piekrišana. Darbiniekam pienākas 
atlaišanas pabalsts.

AUTORA LĪGUMS

• Autora (autoratlīdzības) līgums ir uzņēmu-
ma līguma veids.

• Atbilstoši Civillikuma 2212. panta 1. daļai «ar 
uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt 
otrai pusei par zināmu atlīdzību ar saviem dar-
ba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgata-
vot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu».

• Autora līguma gadījumā vienai no līgum-
slēdzējām pusēm ir jābūt autoram (� ziskā 
persona, kura rada konkrēto darbu), kurš par 
atlīdzību izstrādā konkrētu ar autortiesībām 
aizsargātu darbu, kas ir autora radošās darbī-
bas rezultāts literatūras, zinātnes vai mākslas 
jomā neatkarīgi no tā izpausmes veida, for-
mas un vērtības.

• Autoratlīdzības saņēmējam nav noteikts 
darba laiks, nav regulāras darba samaksas, 
nepienākas samaksa par virsstundām, netiek 
piešķirts atvaļinājums.

• Izbeidzoties līgumam, nepienākas atlaiša-
nas pabalsts.

• VSAOI tiek pārskaitītas 5% apmērā.

UZŅĒMUMA LĪGUMS

• Ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas iz-
pildīt otrai pusei par zināmu atlīdzību ar saviem 
darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izga-
tavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu.

• Civillikuma 2179. panta otrā daļa nosaka: «Ja 
saistības mērķis ir nevis darbs vispār, bet kāds 
noteikts darba rezultāts, tad līgums par to nav 
uzskatāms par darba līgumu, bet par uzņēmuma 
līgumu.» Uzņēmuma līgums paredz sasniegt no-
teiktu uzdevumu, rezultātu, saņemot atlīdzību 
pēc visa padarītā darba.

• Uzņēmuma līguma līgumu slēdz ar personāl-
sabiedrību, juridisku vai � zisku personu.

• Uzņēmuma izpildi nodrošina, izmantojot savus 
resursus (telpas, darba rīkus, biroja inventāru 
utt.), ārpus darba tiesiskajām attiecībām un pa-
matojoties uz uzņēmuma līguma nosacījumiem, 
nevis pasūtītāja iekšējo darba kārtību.

• Uzņēmuma līguma izpildes rezultāts vai starpre-
zultāti tiek nodoti ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

• Uzņēmuma līgumā runa nav par darbinieku, 
bet par uzņēmēju, savukārt personu, kura uzdod 
veikt darbu, sauc par pasūtītāju.

• Attiecībā uz uzņēmuma līguma slēdzējiem ne-
tiek piemēroti iestādē noslēgtā darba koplīguma 
noteikumi, nepienākas Darba likumā noteiktie 
atlaišanas ierobežojumi.

• Izbeidzoties līgumam, nepienākas atlaišanas 
pabalsts.

NO CITIEM LĪGUMU VEIDIEM?

KAS ATŠĶIR DARBA LĪGUMU

Nereti, stājoties darbā, darbiniekam tiek piedāvāts noslēgt nevis darba līgumu, bet uzņēmuma līgumu. Vai tas 
ir likumīgi vai ne, atkarīgs no tā, ko puses apņemas darīt. Ja faktiski pastāv darba attiecības – darba izpilde tiek re-
gulāri kontrolēta, tiek noteikts darba laiks, vieta, regulāri tiek izmaksāta alga –, jāslēdz darba līgums, kura saturu 
nosaka Darba likuma 40. pants. Tad līguma puses ir darbinieks un darba devējs. Tomēr, ja viena puse otras puses 
labā veiks kādu darbu vai pasūtījumu, kur svarīgs ir gala rezultāts, tad droši vien tas būs uzņēmuma līgums, kura 
puses ir pasūtītājs un klients. Atsevišķos gadījumos uzņēmuma līguma slēgšanu piemēro, ja darbinieks papildus 
veic kaut kādas projektu aktivitātes. Dažreiz darba devēji, lai mazinātu nodokļu izmaksas, piedāvā slēgt autora 
līgumu, kur valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir tikai pieci procenti. Lielākā un galvenā atšķirība 
ir tā, ka tikai darba līguma gadījumā darbiniekam pienākas Darba likumā noteiktās nodarbinātības garantijas, kā 
arī arodbiedrības aizstāvība un atlaišanas pabalsts darba zaudēšanas gadījumā.
Tabulā uzskatāmi parādītas galvenās šo līgumu atšķirības.

Brigita 
Fricsone,
LIZDA juriskonsulte
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LIZDA dalīborganizācijas 2020. gada pavasarī organizēs teritoriālo arodorganizāciju pārskatu un vēlēšanu 
konferences, kā arī no pirmorganizāciju priekšsēdētāju vidus ievēlēs delegātus LIZDA VII kongresam, kas notiks 
2020. gada 23. maijā Rīgā. Šī ir biedru iespēja savu kolēģu vidū kļūt par līderi un sociālajā dialogā ar darba devēju 
aizstāvēt LIZDA biedru ekonomiskās, sociālās un tiesiskās intereses. Saskaņā ar statūtiem LIZDA biedram ir 
tiesības piedalīties savas arodorganizācijas lēmējinstitūciju vēlēšanās, brīvi apspriest un izvirzīt kandidatūras, 
kā arī tikt ievēlētam.

Datums Arodorganizācija (AO) Tālrunis
03.03. Daugavpils un Ilūkstes novadu AO 26563373
05.03. Liepājas starpnovadu AO 27897736
06.03. Ogres starpnovadu AO 26427160
16.03. Kuldīgas starpnovadu AO 22301580
16.03. Aizkraukles starpnovadu AO 27897715
17.03. Balvu starpnovadu AO 27897718
17.03. Ludzas starpnovadu AO 29276794
18.03. Rēzeknes pilsētas AO 27897777
18.03. Rēzeknes un Viļānu novadu AO 27897754
18.03. Cēsu starpnovadu AO 26335755
18.03. Jelgavas pilsētas AO 27897796
19.03. Tukuma starpnovadu AO 27897760

19.03.
Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijas AO

29615048

19.03. Pierīgas novadu AO 29167397
20.03. Rīgas pilsētas AO 27897779
20.03. Krāslavas un Dagdas novadu AO 27897730
23.03. Jelgavas un Ozolnieku novadu AO 28339015
24.03. Daugavpils pilsētas AO 29789480

Datums Arodorganizācija (AO) Tālrunis

24.03.
Latvijas Zinātnes darbinieku 
arodorganizāciju apvienība

27897704

27.03. Preiļu starpnovadu AO 27897748
27.03. Jūrmalas pilsētas AO 26955529
01.04. Valkas starpnovadu AO 27897761
03.04. Dobeles starpnovadu AO 29699237
03.04. Saldus un Brocēnu novadu AO 29441421
03.04. Ventspils pilsētas AO 27897799
07.04. Talsu starpnovadu AO 29251742
08.04. Madonas starpnovadu AO 27897743
08.04. Jēkabpils starpnovadu AO 27897728
09.04. Daugavpils Universitātes AO 26546608
15.04. Gulbenes novada AO 27897726
15.04. Valmieras starpnovadu AO 27897763
16.04. Liepājas pilsētas AO 27897774
16.04. Alūksnes un Apes novadu AO 29443859
17.04. Limbažu starpnovadu AO 27897737
17.04. Bauskas starpnovadu AO 27897719
20.04. Liepājas Universitātes AO 27897788

ARODORGANIZĀCIJU 
REĢIONĀLĀS KONFERENCES


