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Nosaukums Priekšsēdētājs Tālrunis E-pasts

Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija Anta Zāģere 27897715 anta.zagere@lizda.lv
Alūksnes un Apes novadu arodorganizācija Ziedīte Aigare 29443859 ziedite.aigare@lizda.lv
Balvu starpnovadu arodorganizācija Olga Markova 27897718 olga.markova@lizda.lv
Bauskas starpnovadu arodorganizācija Māra Graudiņa 26563216 mara.graudina@lizda.lv
Cēsu starpnovadu arodorganizācija Ausma Klētniece 26335755 ausma.kletniece@lizda.lv
Daugavpils un Ilūkstes novadu arodorganizācija Vita Vanagele 26563373 vita.vanagele@lizda.lv
Dobeles starpnovadu arodorganizācija Evita Liepa-Kuhto 29699237 evita.liepa-kuhto@lizda.lv
Gulbenes novada arodorganizācija Sandra Aņisimova 26323993 sandra1905@inbox.lv

Jelgavas un Ozolnieku novadu arodorganizācija
Tamāra Pokrovska 28339015 tamara.pokrovska@lizda.lv
No 01.08.2020. 
Aļona Nazarova 29937571 alona.nazarova@gmail.com

Jēkabpils starpnovadu arodorganizācija Inga Ermansone 27897728 inga.ermansone@lizda.lv
Krāslavas un Dagdas novadu arodorganizācija Regīna Sakoviča 29438236 regina.sakovica@lizda.lv
Kuldīgas starpnovadu arodorganizācija Aiga Šēnberga 22301580 aiga.senberga@lizda.lv
Liepājas starpnovadu arodorganizācija Indra Mokorenko 27897736 indra.mokorenko@lizda.lv
Limbažu starpnovadu arodorganizācija Edīte Kaimiņa 27897737 edite.kaimina@lizda.lv
Ludzas starpnovadu arodorganizācija Dace Ruško 29276794 dace.rusko@lizda.lv
Madonas starpnovadu arodorganizācija Dace Caune 27897743 dace.caune@lizda.lv
Ogres starpnovadu arodorganizācija Velga Kalniņa 26427160 velga.kalnina@lizda.lv
Preiļu starpnovadu arodorganizācija Andris Pakers 27897748 andris.pakers@lizda.lv
Rēzeknes un Viļānu novadu arodorganizācija Vija Dikule 27897754 vija.dikule@lizda.lv
Pierīgas novadu arodorganizācija Skaidrīte Marča 29167397 skaidrite.marca@lizda.lv
Saldus un Brocēnu novadu arodorganizācija Ilze Vītoliņa 29441421 ilze.vitolina@lizda.lv
Talsu starpnovadu arodorganizācija Inta Libreiha 29251742 inta.libreiha@lizda.lv
Tukuma starpnovadu arodorganizācija Linda Gruziņa  24849000 linda.gruzina@lizda.lv
Valkas starpnovadu arodorganizācija Laila Ozoliņa 27897761 laila.ozolina@lizda.lv
Valmieras starpnovadu arodorganizācija Zinta Irbe 26110332 zinta.irbe@lizda.lv
Ventspils novada arodorganizācija Guna Ūrmane  28310870 guna.urmane@lizda.lv
Daugavpils pilsētas arodorganizācija Svetlana Orlova 29789480 svetlana.orlova@lizda.lv
Jelgavas pilsētas arodorganizācija Ināra Radčenko 29493982 inara.radcenko@lizda.lv
Jūrmalas pilsētas arodorganizācija Sandis Bērziņš 26955529 sandis.berzins@lizda.lv
Liepājas pilsētas arodorganizācija Simona Petrovica 29889762 simona.petrovica@lizda.lv
Rēzeknes pilsētas arodorganizācija Janīna Staudža 27897777 janina.staudza@lizda.lv
Ventspils pilsētas arodorganizācija Sergejs Paipals-Šulcs 27897799 sergejs.paipals.sulcs@lizda.lv
Rīgas pilsētas arodorganizācija Anita Asare 27897779 anita.asare@lizda.lv; riga@lizda.lv
Daugavpils Universitātes arodorganizācija Alīna Romanovska 26546608 alina.romanovska@du.lv
Liepājas Universitātes arodorganizācija Inta Genese-Plaude 27897788 inta.genese.plaude@lizda.lv
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 
arodorganizācija Andris Pimenovs 29615048 andris.pimenovs@lizda.lv

Latvijas Zinātnes darbinieku arodorganizāciju apvienība Ilze Trapenciere 27897704 ilze.trapenciere@lza.lv 
Apvienotā augstskolu arodorganizācija «Imanta» Guntars Bernāts 29181671 guntars.bernats@jvlma.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas arodorganizācija 
Valda Čakša 27897795 caksa@tvnet.lv; valda.caksa@inbox.lv
No 01.09.2020. 
Pēteris Grabusts 26593165 peteris.grabusts@ru.lv

Banku augstskolas arodorganizācija Ilmārs Pilinieks 29332299 ilmars.pilinieks@ba.lv
PIKC Rīgas Valsts tehnikuma arodorganizācija Atis Papins 29536116 apapins@inbox.lv
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 
arodorganizācija Simona Marta Kārkliņa 27014487 simona.marta.karklina@lizda.lv

Rīgas Celtniecības koledžas arodorganizācija Larisa Kuzņecova 29622843 personal@rck.eunet.lv
PIKC Rīgas Tehniskās koledžas arodorganizācija Edžus Segliņš 26586829 edzusseglins@gmail.com
Latvijas Dabas muzeja arodorganizācija Elīza Skutāne  28645002 eliza.skutane@ldm.gov.lv

Nacionālā Botāniskā dārza arodorganizācija Ilma Nereta 26303228 ilma.nereta@nbd.gov.lv

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
arodorganizācija Vairis Lasmanis 29249709 vairis30@gmail.com

Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas 
koledžas arodorganizācija Kristīne Vītoliņa 29487264 kristine.vitolina@lizda.lv

Agroresursu un ekonomikas institūta arodorganizācija Solveiga Maļecka 29459423 solveiga.malecka@arei.lv
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MUMS KOPĀ IZDOSIES
LIZDA VII kongresā, kas notika attālināti, par LIZDA priekšsēdētāju vienbal-
sīgi ievēlēta līdzšinējā arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga. Bet par  
LIZDA priekšsēdētājas vietnieci – Irina Avdejeva, kura līdz šim arodbiedrībā 
pildīja izglītības jautājumu ekspertes pienākumus. 

LIZDA priekšsēdētāja 
INGA VANAGA: 
«Pateicos ikvienam biedram par 

manas kandidatūras atbalstīšanu 
LIZDA priekšsēdētājas amatam, 
dodot mandātu kongresa delegā-
tiem balsot par mani. Jūsu atbalsts 
ir augstākais novērtējums par 
KOPĪGI sasniegto, par manu līdz-
šinējo darbību, par Padomes, Valdes un biroja darbu. Tā 
ir ļoti liela savstarpējā uzticēšanās, savstarpējā apņem-
šanās turpināt darbu pie izglītības un zinātnes nozarē 
strādājošo profesijas prestiža paaugstināšanas, turpināt 
iesākto pedagogu darba slodzes veidošanās pilnveidē, 
darba samaksas paaugstināšanā, daudzveidīgāka profe-
sionālā atbalsta nodrošināšanā, savstarpējās solidaritātes 
stiprināšanā, tiesību un interešu aizstāvēšanā, sākot no 
darbavietas līdz pašvaldību, nacionālajam un starptautis-
kajam līmenim.

Savā motivācijas vēstulē, pretendējot uz LIZDA priekš-
sēdētājas amatu, norādīju, ka mums ir svarīgi visiem 
KOPĀ realizēt jaunas ieceres, jo LIZDA ir ļoti spēcīga 
organizācija, ar plašu pārstāvniecību visā Latvijā un visās 
izglītības pakāpēs, kā arī zinātniskajās institūcijās. Kopā 
svarīgi realizēt biedru piesaistes plānu, lai nodrošinā-
tu LIZDA darbību ilgtermiņā un nozarē strādājošajos 
stiprinātu pārliecību, ka būt LIZDA biedram ir prestiži, 
ka piederība LIZDA ikvienam no mums un visiem kopā 
veicinās tiesisko, profesionālo, ekonomisko un sociālo 
drošību. Kopā jāuzlabo sociālais dialogs, jānoslēdz vēl 
vairāk koplīgumu un ģenerālvienošanās. Kopīgi vēl 
vairāk jāpopularizē biedriem aktuālo jautājumu risinā-
šanas princips «Satikt – sadzirdēt – risināt – izstāstīt par 
paveikto», lai biedriem stiprinātu piederības un solidari-
tātes izjūtu LIZDA un lai piesaistītu jaunus biedrus. Lai 
turpinātu iesāktās un uzsāktu jaunas aktivitātes, jāveici-
na LIZDA pirmorganizāciju un arodorganizāciju vadītā-
ju, Padomes un Valdes pārstāvju profesionālā izaugsme, 
izmantojot digitālo tehnoloģiju iespējas savai profesionā-
lajai pilnveidei, komunikācijas uzturēšanai ar biedriem, 
lai varam cits citam vairāk palīdzēt arī attālināti.

Mēs kopā darām drosmīgu un cēlu, bet ne vieglu 
darbu, un to var paveikt organizācija, kas ir saliedēta, 
solidāra, vieda, pieredzējusi, stipra un kurai patiesi rūp 
nozarē strādājošie cilvēki. Un mums kopā jāturpina būt 
drošības garantam un atbalstam biedriem, jāiestājas par 

demokrātiski pieņemtiem lēmumiem, biedru tiesiska-
jām, ekonomiskajām, profesionālajām interesēm, jāuztur 
cieņpilna sociālā dialoga kultūra Latvijā. 

Mūs kopā sagaida iesākto darbu turpināšana un jaunu 
izaicinājumu pieņemšana. Gatavosimies LIZDA VII 
kongresa otrajai daļai, kad būs iespēja tikties klātienē, 
diskutēt un lemt par LIZDA darbības prioritātēm. Soļus 
uz priekšu pretim labākiem Lēmumiem Izglītības un 
Zinātnes Darbinieku Atbalstam spersim kopā – LIZDA 
pirmorganizācijas, arodorganizācijas, Padome, Valde ar 
augstākās lēmējinstitūcijas – kongresa – mandātu!»

LIZDA priekšsēdētājas vietniece 
IRINA AVDEJEVA: 
«No sirds pateicos kongresa 

delegātiem, kas balsoja par manu 
kandidatūru, novērtējot manu 
līdzšinējo darbu arodbiedrībā, un 
tiem, kuri deva man savu uzticības 
kredītu avansā! Tik liels atbalsts 
dod spēku un iedvesmu turpmāka-
jam darbam. Paldies Ingai Vanagai un dalīborganizāciju 
priekšsēdētājiem par to, ka mani uzrunājāt un iedrošinā-
jāt kandidēt uz šo amatu.

Demokrātiskas valsts darbības pamatprincips ir aktīva 
līdzdalība un savu interešu pārstāvniecība profesionā-
lajās organizācijās. Es lepojos ar to, ka 22 gadus esmu 
lielākās un ietekmīgākās nozaru arodbiedrības Latvijā 
biedre. Piekritu kandidēt uz LIZDA priekšsēdētāja viet-
nieka amatu, jo esmu cilvēks, kas nenoskatās uz proce-
siem no malas, bet aktīvi iesaistās un virza pārmaiņas 
sev vēlamā virzienā – es izvēlos darīt šodien, lai rītdiena 
būtu labāka! Mana pieredze arodbiedrības darbā kā 
pirmorganizācijas priekšsēdētājai, pilsētas arodorgani-
zācijas priekšsēdētājai un kā ekspertei LIZDA birojā vis-
pārējās, profesionālās un interešu izglītības jautājumos 
palīdz izprast notiekošos procesus un saskatīt turpmā-
kās organizācijas attīstības vajadzības. Šobrīd, pārmaiņu 
laikā, ļoti svarīgi ir stiprināt esošo biedru piederību, so-
lidaritāti, sadarbību un parādīt – būt LIZDA biedram ir 
prestiži, piederība savas nozares profesionālajai organi-
zācijai ir katra darbinieka pilsoniskais pienākums. Tikai 
kopā, plecu pie pleca iestājoties par savām tiesībām un 
vajadzībām, mēs panāksim augstu izglītības un zinātnes 
nozarē strādājošo profesionālās dzīves kvalitāti. Es ticu, 
ka mums kopā izdosies!»
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DARBS LAIKAPSTĀKĻOS, 
KO ATPŪTIS COVID-19 VIESULIS

Mēdz teikt, ka nav sliktu laikaps-
tākļu, bet esot nepiemērots apģērbs. 
Un šoreiz par piemērota «apģērba» 
atrašanu, kad jāveic attālināti darba 
pienākumi, jāorganizē konferences un 
LIZDA VII kongress, jāsniedz palīdzība 
citiem, jāturpina attālināti iestāties par 
biedru tiesībām un interesēm, jāatrod 
iespēja attālināti pateikt paldies.

Mūsu ikdienas sadzīvi un darba dzīvi 
būtiski ietekmēja ārkārtējā situācija, ko 
atpūta Covid-19 viesulis. Taču pozitī-
vais ir tas, ka kārtējo reizi pārliecinājā-
mies par izglītības un zinātnes nozarē 
strādājošo drosmi, profesionalitāti, 
pašaizliedzību, spēju ātri pielāgoties 
«laikapstākļiem» un atrast vispiemē-
rotāko «apģērbu» ne tikai sev, bet arī 
skolēniem, studentiem, vecākiem un 
sadarbības partneriem. Arī UNESCO 
norāda: «Efektivitāte var būt atkarīga 
no četriem nozīmīgiem faktoriem: 
tehnoloģiskā gatavība (TV, interneta un 
citu tehnoloģiju pieejamība), mācību 
satura gatavība (tiešsaistes materiālu 
pieejamība, kas atbilst noteiktajam 
mācību saturam), pedagoģiskā gatavība 
(skolotāju prasme izstrādāt un vadīt 
tiešsaistes mācīšanos, kā arī vecāku 
spēja atbalstīt un palīdzēt mācību 
procesā), uzraudzības un novērtēšanas 
sistēmas gatavība (mācīšanās progre-
sa un rezultātu novērtēšana, atbalsts 
skolēniem, skolotājiem, vecākiem).» Jā, 
visādi ir gājis – prieks mijies ar dus-
mām, gandarījums par paveikto mijies 
ar nogurumu, visām pusēm ir bijuši 
grūti brīži, taču tajā pašā laikā darbs 
tika darīts – esam realizējuši mācību 
procesu, turpinājuši veikt zinātnisko 
darbu. Latvijā ir nodrošināts efektīvs 
attālināto mācību process, pateicoties 

UNESCO norādītajiem un citiem 
nozīmīgiem faktoriem, no kuriem pats 
būtiskākais ir profesionāla un izpratnē 
balstīta sadarbība starp nozarē strā-
dājošajiem, skolēniem, vecākiem un 
pašvaldībām. Paldies visiem par to!

Paralēli tiešajiem darba pienāku-
miem LIZDA biedriem ļoti īsā laikā 
bija jāatrod piemērots «apģērbs», lai 
varētu notikt LIZDA arodorganizāciju 
atskaišu un pārvēlēšanas konferences, 
kas bija ļoti svarīgas un kā priekšno-
sacījums tālākai LIZDA VII kongresa 
rīkošanai. Arī to mēs kopā paveicām, 
praktiski visas konferences un kon-
gresa pirmā daļa notika attālināti, kas 
bija jauna pieredze gan biedriem, gan 
arodorganizāciju vadītājiem, gan biroja 
komandai. LIZDA Padome lēma, ka 
kongresa otrā daļa notiks klātienē, kad 
tas būs iespējams, lai diskutētu un kopā 
lemtu par LIZDA tālākās darbības 
prioritātēm, rezolūcijām, kā arī klātienē 
cits citam varētu pateikt paldies un laba 
vēlējumus.

Pateikts paldies, redzētais smaids, 
atbalsts ikdienā, klātienē satikti skolēni, 
studenti, kolēģi, vecāki – pēc tā daudzi 
izglītības un zinātnes nozarē strādā-
jošie ilgojamies. Covid-19 viesuļa laikā 
tik mīļa un silta ir šalle, kuru sagādāja 
skolēni un studenti. Tik daudz pa-
teicības vārdu pedagogiem sarūpēja 
skolēni un vecāki, atsūtot zīmējumus, 
dzejoļus un pat dziesmas, ko joprojām 
var aplūkot LIZDA mājaslapā un «Fa-
cebook» kontā. Ja kādam kļūst auksti 
viesuļa laikā, aicinu spēku un iedvesmu 
smelties šajos patiesajos un sirsnīgajos 
PALDIES! Arī pedagoģijas programmu 
studenti atsaucās mūsu aicinājumam, 
lai attālināti palīdzētu skolēniem, 
vecākiem un pedagogiem. Priecē, ka 
brīvprātīgo studentu pulciņš palielinās, 
tāpēc aicinu ieskatīties LIZDA mājas-
lapā, «Facebook» kontā, ja joprojām 
nepieciešama palīdzīga roka. Mēs 
kopā atradām veidu, kā, izmantojot 
tehnoloģijas, esot cits no cita diezgan 

tālu, saglabāt un paust emocijas, pateikt 
paldies un palīdzēt.

Atbilstošu tehnoloģiju pieejamība 
un digitālās prasmes Covid-19 viesuļa 
laikā ir labs «aizsargtērps», kas noder 
ikvienam, lai varētu ikdienā veikt tiešos 
darba pienākumus, lai darba process 
būtu nepārtraukts. Kādam šis «aizsarg-
tērps» bija uzvilkts jau pirms viesuļa, 
bet kādam tas bija jāiemācās pašam 
vai ar kāda palīdzību ātri jo ātri uzvilkt. 
Pateicoties tam, mēs varējām un va-
rēsim piedalīties Saeimas komisiju un 
Ministru kabineta sēdēs, Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) darba grupu 
sanāksmēs, citu organizāciju rīkotajās 
konferencēs, lai pārstāvētu LIZDA 
biedru tiesības un intereses. 

LAIKPOSMĀ KOPŠ 
ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS 

IZSLUDINĀŠANAS 
ATTĀLINĀTI RISINĀTI 
VAIRĀKI JAUTĀJUMI:

• veicām trīs pētījumus par darba 
apstākļiem pirmsskolas izglītības 
iestādēs, skolās, augstskolās, zinātnis-
kajos institūtos. Pamatojoties uz tiem, 
iesniegti priekšlikumi Saeimā un IZM 
par papildu atbalstu izglītības un zināt-
nes nozarē strādājošajiem;
• apturēta grozījumu apstiprināšana 

profesijas standartam «Skolotājs». Uz-
skatām, ka tas nav kvalitatīvi izstrādāts 
un pazeminās izglītības prasības peda-
gogiem, tādējādi apdraudot pilnvērtīgu 
pienākumu veikšanu un darba samak-
su tieši pirmsskolas izglītības iestādēs 
strādājošajiem;
• sniedzām atzinumus par augst-

skolu pārvaldības principu pilnveidi, 
iestājoties par pārmaiņām, taču de-
mokrātiski virzītām, par labu nozarē 
strādājošajiem un ar pietiekamiem 
resursiem jaunajām pārmaiņām. 
Netikām sadzirdēti IZM līdzīgi kā 
daudzas izglītības nozares organi-
zācijas, tāpēc turpināsim aizstāvēt 

Inga Vanaga, 
LIZDA 
priekšsēdētāja
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mūsu biedru intereses Saeimā;
• kopā ar vairākām nozares orga-

nizācijām un Saeimas deputātiem 
atbalstījām finansējuma 5 miljonu eiro 
apmērā piešķiršanu valsts pētījuma 
programmai Covid-19 seku mazināša-
nas izpētei; 
• sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību 

savienību, Latvijas Izglītības vadītāju 
asociāciju, Kultūras ministriju, dažiem 
Saeimas deputātiem panācām, ka IZM 
sadzird priekšlikumu par eksāmenu 
atcelšanu 9. klasēm;
• panācām, lai pirmsskolas izglītības 

iestādēs strādājošajiem veiktu atvieg-
lotākā kārtībā (pamatojoties uz darba 
devēja lūgumu) valsts apmaksātas 
Covid-19 analīzes;
• esam uzsākuši Norvēģijas granta 

projekta realizāciju par sociālā dialoga 
pilnveidošanu, kā arī kļuvuši par sadar-
bības partneriem divos projektos; 
• apstiprinājām LIZDA Valdē un 

Padomē nolikumu biedru piesaistes 
akcijai «1 + 1 = stiprāks kā 1», lai varētu 
vēl aktīvāk nodrošināt pārstāvniecību 
un uzlabot profesionālās dzīves kvali-
tāti mūsu biedriem. Covid-19 sekas vēl 
ilgi izjutīsim, tāpēc svarīgi, lai nozarē 
strādājošie pievienojas LIZDA un lai 
varam laicīgi palīdzēt jautājumos, kas 
attiecas uz darba tiesiskajām attiecī-
bām, profesionālo interešu pārstāvēša-
nu darbavietā, pašvaldībā, nacionālā un 
starptautiskā līmenī;
• nodrošinājām pārstāvniecību 

darba grupā par pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogu darba slodzes un 
darba samaksas pilnveidi;
• panācām, ka Saeimas Izglītības, 

kultūras un zinātnes komisijā tiks 
izskatīti jautājumi par sociālā atbalsta 
programmas turpināšanu pēc 2020. 
gada un programmas saņēmēju loka 
paplašināšanu; pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs strādājošo daļējas darba 
samaksas nodrošināšanu no valsts 
budžeta; saīsinātas darba dienas 
attiecināšanu uz izglītības iestādē 
strādājošajiem, lai novērstu Darba 
likuma normu atšķirīgu interpretāciju 
un piemērošanu; 
• rosinājām, lai Saeimas Augstā-

kās izglītības, zinātnes un inovāciju 
apakškomisija izveido darba grupu par 
augstskolu pedagogu darba slodzes 
veidošanās principu pilnveidi;
• saņēmām vairāku organizāciju at-

balstu, lai tiktu pilnveidota konsultatī-
vās padomes «Izglītība visiem» darbība, 
palielinot tās funkcijas un tiesības, un 
nozares organizācijām būtu iespēja 
profesionāli diskutēt par aktuāliem 
jautājumiem izglītības nozarē, kā arī 
pieņemt politikas veidotājiem saistošus 
lēmumus.

Ārkārtējās situācijas laikā nedrīks-
tējām pieļaut, ka kāds no biedriem 
aktuāliem jautājumiem netiek risināts, 
tāpēc tika izmantota katra iespēja. Ļoti 
liela nozīme bija sadarbībai ar partne-
riem, sabiedroto meklēšanai. Nevar 
noliegt, ka vairākkārt saskārāmies ar 
situāciju, kad lielākā daļa Saeimas de-
putātu un IZM galvā uzlika laikapstāk-
ļiem neatbilstoši biezu cepuri, turklāt 
ausīs vēl ieliekot ausu aizbāžņus, jo 
nesadzirdēja mūs par papildu atbalstu 
izglītības un zinātnes nozarē strādā-
jošajiem. Nesadzirdēja, piemēram, 
par piemaksām pirmsskolas izglītības 
iestāžu dežūrgrupās strādājošajiem, par 
daļēju telefona, interneta, tehnoloģiju 
un datorprogrammu iegādes izdevu-
mu kompensēšanu, par laicīgākas un 
kvalitatīvākas informācijas sniegšanu 
attālinātā mācību procesa nodrošinā-
šanai, par psiholoģiskā un metodiskā 
atbalsta sniegšanu pedagogiem, kuru 
darba slodze ievērojami palielinājās, par 
sociālo partneru iesaistīšanu lēmumu, 
instrukciju, vadlīniju izstrādē. 

Covid-19 viesulis ir skāris daudzas 
nozares, bet mums ir svarīgi, lai īpaši 
šādā laikā pedagogiem tiek garantēta 
nodarbinātības stabilitāte, tiesiskās 
paļāvības principu ievērošana, spēkā 
esošu normatīvo aktu ievērošana. 
Drošības sajūtai ir liela nozīme, un tā 
ietekmē arī darba kvalitāti. Pedagogi 
godprātīgi pilda savus pienākumus 
ikdienā, turklāt spēja radīt drošības 
izjūtu attālinātā mācību procesa laikā 
un spēja atrast atbilstošu «apģērbu» 
attiecīgajiem laikapstākļiem, tāpēc 
politiķiem arī ir jāpilda savi pienākumi. 

LIZDA atgādināja IZM par pedagogu 
darba samaksas grafika izpildi, taču 
nesaņēma atbildi. Diemžēl līdzīgā 
situācijā ir arī veselības nozarē strādā-
jošie, tāpēc nolēmām solidarizēties un 
apvienot spēkus, iestājoties par Latvijā 
spēkā esošu normatīvo aktu ievērošanu 
un piecu organizāciju vārdā vēršoties 
pie valsts augstākajām amatpersonām. 
Tikai pēc kopīgi nosūtītas vēstules 
saņēmām apstiprinošu IZM atbildi 
par pedagogu darba samaksas grafika 
tālāku īstenošanu. IZM informēja mūs, 
ka grafiks tiks pildīts, kā arī informēja 
par iecerētajiem grozījumiem Ministru 
kabineta noteikumos par pedagogu 
darba samaksu. Mums kopā jāanalizē 
piedāvātie grozījumi un jāpārliecinās, 
lai Covid-19 viesuļa aizsegā kādam 
nenorauj cepuri, kādam cimdus un 
kādam jaku, respektīvi, nepasliktina 
situāciju, mainot normatīvajos aktos 
koeficientus un procentus. Šī situācija 
kārtējo reizi apliecina LIZDA spēku, so-
lidaritātes nozīmi, jo politiķi jau zina, ka 
mēs esam aktīvi, neatlaidīgi, drosmīgi 
un nepieciešamības gadījumā varam 
piecelties kājās, lai iestātos par savu 
biedru tiesībām un interesēm. Sekosim, 
lai grozījumi attiecīgajos normatīvajos 
aktos tiek pieņemti jūnija sākumā. Ai-
cinu būt solidāriem ar veselības nozares 
darbiniekiem, un atbalstīsim arī viņus! 

Kā prognozē veselības nozares ek-
sperti, Covid-19 viesulis tik ātri nepār-
ies, tāpēc plānojam IZM un Saeimas 
pārstāvjiem iesniegt priekšlikumus, 
kāds atbalsts nepieciešams izglītības un 
zinātnes nozarē strādājošajiem. Plānots 
ar LIZDA Padomi un Valdi apspriest 
jautājumus, kā arodbiedrības darbu 
pilnveidot, lai būtu vairāk Lēmumu 
Izglītības un Zinātnes Darbinieku 
Atbalstam. Sirsnīgs paldies ikvienam 
biedram, pirmorganizāciju vadītājiem, 
arodorganizāciju vadītājiem, Padomei, 
Valdei un biroja darbiniekiem par 
darbu īpaši šādos – ārkārtējās situācijas 
– apstākļos! Mums visiem kopā jāpa-
rūpējas, lai garderobē būtu pietiekami 
plašs apģērbu klāsts, kas ļaus būt gata-
viem dažādiem laikapstākļiem mūsu 
darba ikdienā. Mēs kopā to varam! 



KĀPĒC ARODBIEDRĪBA IESTĀJAS 
PAR KVALITATĪVU PROFESIJAS 

STANDARTU «SKOLOTĀJS»

miem kopumā, un augstāks kogni-
tīvo prasmju līmenis tiek saistīts ar 
virkni vēlamu iznākumu. Tādējādi 
prasmju attīstība agrīnā dzīves 
posmā ir būtiska investīcija valstu 
ekonomiskajā izaugsmē un labklā-
jībā… Skolotāji ir vissvarīgākais ar 
skolu saistītais faktors, kas nosaka 
skolēnu sasniegumus (Schwartz, 
Wurtzel and Olson, 2007). Ikvienai 
valstij, kuras mērķis ir starptautiski 
konkurētspējīga izglītības sistēma, 
ir nepieciešams pieņemt darbā, 
noturēt, attīstīt un veidot augstas 
kvalitātes mācībspēku saimi».

EK priekšlikumā noteikts, ka 
Latvija atbalsta Eiropas Padomes 
(EP) ieteikuma projekta apstip-
rināšanu par kvalitatīvu agrīnās 
pirmsskolas izglītības un aprūpes 
sistēmu, kurā dalībvalstis tiek 

aicinātas uzlabot pirmsskolas 
izglītības un aprūpes kvalitāti. At-
tiecīgajam EP ieteikumam atbalsts 
tika izteikts Latvijas Republikas 
Ministru kabinetā. Ieteikums tika 
apstiprināts Eiropas Savienības 
Izglītības, jaunatnes, kultūras un 
sporta ministru padomē, kurā 
piedalījās arī izglītības un zināt-
nes ministre Ilga Šuplinska. EP 
ieteikuma par augstas kvalitātes 
pirmsskolas izglītības un aprūpes 
sistēmu pamatojumā noteikts: «Ie-
guldījumu atdeve agrīnajā izglītī-
bas posmā ir visaugstākā no visiem 
izglītības posmiem, īpaši bērniem, 
kuri atrodas nelabvēlīgā situāci-
jā. Agrīna bērnības izglītība un 
līdzdalība aprūpē var būt efektīvs 
līdzeklis, lai panāktu vienlīdzīgu 
izglītības līmeni visiem bērniem. 

Irina Avdejeva, 
LIZDA eksperte 
izglītības 
jautājumos

LIZDA aktīvi iestājas par pirmsskolas skolotāju iz-
glītības kvalitāti un ir nosūtījusi vēstuli Saeimai, 
Izglītības un zinātnes ministrijai, augstskolām un 
vairākām nevalstiskajām organizācijām ar aici-
nājumu nepieļaut akūta darbaspēka trūkuma 
risināšanu, nosakot zemākas izglītības prasības 
pirmsskolas pedagogiem, kas var apdraudēt kva-
litatīva mācību procesa īstenošanu. LIZDA uzska-
ta, ka Latvijā ir jāparedz iespēja iegūt vienlaicīgi 
bakalaura grādu izglītībā un pirmsskolas skolotā-
ja kvalifikāciju, apgūstot visas darbam nepiecie-
šamās profesionālās zināšanas un kompetences.

KO VARĒTU IEGŪT 
LIZDA BIEDRI UN 

SABIEDRĪBA? 

 Atbilstošas skolotāju profesio-
nālās zināšanas un kompetences, 
tātad zinoši jaunie kolēģi.

 Vienotas izglītības prasības – 
pamats līdzvērtīgam atalgojumam.

 Zinošs un profesionāls skolo-
tājs – augsts prestižs sabiedrībā.

 Skolotājs ar augstām profe-
sionālajām kompetencēm – tā ir 
kvalitatīva agrīnā izglītība, kas 
ir pamats nākamajiem izglītības 
posmiem. 

 Pirmsskolas izglītības attīstība 
un izpēte, kas sniedz atbalstu dar-
bā ar jauniem izaicinājumiem, ar 
kuriem sastopas skolotāji, strādājot 
mūsdienu mainīgajā laikmetā, tā-
tad zinātniski pamatota un atbil-
stoša profesionālā pilnveide.

Eiropas Komisijas (EK) un 
OECD pētījumos un rekomendā-
cijās vairākkārt ir uzsvērta pirms-
skolas izglītības un pirmsskolas 
izglītības skolotāju nozīme valsts 
izaugsmē, kā arī nepieciešamība 
veikt ieguldījumu tieši pirmsskolas 
izglītības kvalitātes stiprināšanā.

OECD Latvijas Prasmju stratēģi-
jas novērtējumā un rekomendācijās 
minēts, ka prasmju nelīdzsvarotība 
Latvijas darba tirgū kavē izaugsmi 
un ka «prasmes ir būtiskas gan 
cilvēku, gan sabiedrības panāku-

6
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Īpaši agrīnās bērnības izglītības 
un aprūpes speciālistu darbam ir 
ilgstoša ietekme uz bērnu dzīvi. Iz-
devumi agrīnās bērnības izglītībai 
un aprūpei ir agrīni ieguldījumi 
cilvēkkapitālā. Ieguldījums agrīnā 
bērnības izglītībā un aprūpē ir labs 
ieguldījums tikai tad, ja pakalpo-
jumi ir augstas kvalitātes, pieejami 
un iekļaujoši. Pierādījumi liecina, 
ka ieguvumus sniedz tikai kvali-
tatīvi agrīnās bērnības izglītības 
un aprūpes pakalpojumi – zemas 
kvalitātes pakalpojumiem ir bū-
tiska negatīva ietekme uz bērniem 
un uz visu sabiedrību. Politikas 
pasākumos un reformās prioritāte 
jāpiešķir kvalitātes apsvērumiem. 
Lai veiktu savu profesionālo lomu 
bērnu un viņu ģimeņu atbalstī-
šanā, pirmsskolas izglītības un 
aprūpes personālam ir vajadzīgas 
sarežģītas zināšanas un kompeten-
ces, kā arī dziļa izpratne par bērna 
attīstību un zināšanas par agrīnās 
bērnības pedagoģiju.» Pedagogi ir 
visnozīmīgākais bērnu labklājības, 
mācīšanās un attīstības rezultātu 
faktors. EP dalībvalstīm iesaka, ka 
saskaņā ar valsts un Eiropas tiesī-
bu aktiem, pieejamajiem resursiem 
un apstākļiem valstī ciešā sadarbī-
bā ar visām attiecīgajām ieintere-

sētajām personām nepieciešams: 
 stiprināt preventīvo darbību 

mācību grūtību agrīnai identifi-
cēšanai un atbilstošu noteikumu 
nodrošināšanai bērniem ar īpašām 
vajadzībām un viņu ģimenēm, ie-
saistot visus attiecīgos dalībniekus; 

 apmaksāt darba laiku personā-
lam tādām profesionālām darbī-
bām kā pārdomas, plānošana, sa-
ziņa ar vecākiem un sadarbībai ar 
citiem speciālistiem un kolēģiem; 

 sagatavot personālu kompe-
tencei, kas ļauj reaģēt uz dažāda 
vecuma bērnu un ar īpašām izglī-
tības vajadzībām, ieskaitot invalī-
dus, individuālajām vajadzībām, 
sagatavojot darbiniekus dažādu 
grupu vadīšanai.

Izpētot citu Eiropas Savienības 
valstu pieredzi, var secināt, ka at-
tiecībā uz skolotājiem, kuri strādā 
ar bērniem no trīs gadu vecuma, 
29 valstīs ir nepieciešams bakalau-
ra grāds. Četrās valstīs tiek prasīts 
maģistra grāds – Francijā, Itālijā, 
Portugālē un Islandē. Astoņās iz-
glītības sistēmās minimālā obligā-
tā izglītība skolotājiem ir mazāka 
par bakalaura grādu – Čehijā, Īrijā, 
Latvijā, Maltā, Austrijā, Rumānijā, 
Slovākijā, Skotijā.

Personāls, kam ir 
vismaz bakalaura 
grāds (ISCED 6), 
2018./2019. m. g.

NAV PIEĻAUJAMA 
DARBASPĒKA 

TRŪKUMA 
RISINĀŠANA, 

NOSAKOT ZEMĀKAS 
IZGLĪTĪBAS PRASĪBAS 

PEDAGOGIEM

Latvijā ir noteiktas reglamen-
tētas profesijas, lai nodrošinātu 
atbilstību noteiktām kvalitātes 
prasībām un kritērijiem, jo šo pro-
fesiju pārstāvju darbība ir saistīta 
ar sabiedrības interešu aizsardzī-
bu, tās drošību un veselības aizsar-
dzību. Noteiktās prasības aizsargā 
atsevišķas sabiedriski nozīmīgas 
profesijas pret nekvalificētu perso-
nu iesaistīšanu tajās, nosakot šīm 
profesijām paaugstinātas prasības. 
Skolotājs ir reglamentēta profesija, 
tāpat kā, piemēram, ārsts, jurists, 
arhitekts. Tomēr pēdējā laikā vēro-
jama skolotāju trūkuma risināšana, 
samazinot prasību latiņu skolotāju 
izglītībai un kvalifikācijai.  

Profesijas standarts ir izglītības 
saturu reglamentējošs dokuments, 
kas nosaka profesijai atbilstošos 
profesionālās darbības pamatuzde-
vumus un pienākumus, nepiecie-
šamās vispārējās un profesionālās 
zināšanas, prasmes, attieksmes un 
kompetences. Analizējot profesijas 
standarta «Skolotājs» projektu, 
LIZDA secināja, ka pirmsskolas 
skolotājiem var būt nepietiekamas 
prasmes, attieksmes, profesionālās 
zināšanas un kompetences, lai īste-
notu jaunās pirmsskolas izglītības 
vadlīnijas un iekļaujošu izglītību. 
LIZDA pauda bažas, ka turpmāk 
var tikt apdraudēta pirmsskolas 
izglītības attīstība un pētniecība 
Latvijā. 

2020. gada 8. aprīlī notika 
Profesionālās izglītības un nodar-
binātības trīspusējās apakšpado-
mes elektroniskā sēde, kurā sēdes 
dalībnieki nolēma atlikt profesijas 
standarta «Skolotājs» apstiprināša-
nu – 5. profesionālās kvalifikācijas 

7
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līmenis/6. LKI, saskaņošanu līdz 
brīdim, kamēr visas iesaistītās pu-
ses vienosies par standarta redak-
ciju un profesionālās kvalifikācijas 
«Skolotājs» izglītības saturu. 

Ne tikai LIZDA, bet arī citām 
institūcijām bija būtiski iebildumi. 
Sēdes gaitā Labklājības ministrija 
norādīja: «.. PS projekts ir izstrā-
dāts pretrunā ar normatīvajiem 
aktiem izglītības jomā un izstrā-
dātajai profesiju standartu un 
profesionālās kvalifikācijas prasību 
izstrādes metodikai. Vēršam uz-
manību uz to, ka Latvijas kvali-
fikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir 
astoņu līmeņu sistēma, kur katram 
līmenim ir noteiktas savas prasī-
bas – uzdevumi, prasmes, attiek-
smes, profesionālās zināšanas un 
kompetences. Tāpēc profesionālās 
kvalifikācijas «Skolotājs» ieguve 
ar 6. LKI līmeni un 5. LKI līmeni 
rada sajukumu sistēmā, paredzot 
vienādus profesijas pienākumus 
un uzdevumus, kurus var realizēt 
skolotājs, kas ir apguvis 2 gadu 
studiju programmu (4. PKL) un 4 
gadu studiju programmu (5. PKL – 
profesionālās kvalifikācijas līmenis 
– teorētiskā un praktiskā sagatavo-
tība, kas dod iespēju veikt noteiktai 
sarežģītības un atbildības pakāpei 
atbilstošu darbu).»

Latvijas Darba devēju konfede-
rācija norādīja: «.. darba devēju 
puse atbalsta elastīgas pieejas 
īstenošanu profesijas standartu 
izstrādē, tomēr PS projekts «Sko-

lotājs» ir pretrunā ar līdzšinējo 
profesiju standartu un profesionā-
lās kvalifikācijas prasību izstrā-
des metodiku. Līdz šim līdzīgas 
pieejas īstenošana citās nozarēs ir 
ierobežota, ņemot vērā metodikā 
noteikto. Tāpēc darba devēju puse 
rosina divus scenārijus: grozīt 
metodiku, lai tā pieļautu vēlamo 
elastīgo pieeju, vai arī sagatavot 
divus standartus, kur katrs atbilst 
attiecīgajam Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmenim. Darba 
devēju pārstāvji atkārtoti uzsver, 
ka atbilstoši Boloņas procesam 
un izpratnei, ka īsā cikla studi-
ju programmas var būt daļa no 
pirmā cikla studiju programmām, 
ir nepieciešams rast elastīgu pieeju 
pēctecīgas profesionālās augstākās 
izglītības īstenošanai. Vienlaikus 
jāņem vērā, ka Latvijas kvalifi-
kāciju ietvarstruktūra nosaka 
atšķirīgus mācīšanās rezultātus 
5. un 6. kvalifikāciju ietvarstruk-
tūras līmenim, kas nozīmē, ka tas 
ir korekti jāatspoguļo arī profesiju 
standartos. Attiecībā uz profesijas 
standarta saturu darba devēju 
puse norāda, ka dialogā ar LIZ-
DA un citām iesaistītajām pusēm 
jāatrod labākais risinājums, kas 
nodrošinātu kvalitatīvu izglītības 
saturu skolotāju sagatavošanā.»

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruk-
tūrā katram līmenim ir noteiktas 
savas prasības – uzdevumi, pras-
mes, attieksmes, profesionālās 
zināšanas un kompetences. Nav 

skaidrs, kādēļ pirmsskolas izglī-
tības skolotāji, kuriem noteikti  
tādi paši profesionālās darbības 
uzdevumi un pienākumi kā citās 
izglītības pakāpēs strādājošiem 
skolotājiem, jānosaka zemāks 
kvalifikācijas līmenis, kas paredz 
arī vienu līmeni zemākas profe-
sionālās kvalifikācijas prasības. 
Izglītības un zinātnes ministrija 
norādīja, ka  skolotāja jaunā izglī-
tības un kvalifikācijas iegūšanas 
sistēma būs elastīga un pēctecīga. 
LIZDA uzskata, ka darbs konkrētā 
izglītības pakāpē nav tiešā veidā 
saistāms ar pēctecīgu profesionā-
lās izglītības ceļu. 

Skolotāja profesijas prestižu ie-
tekmē vairāki būtiski faktori: sko-
lotāja profesionalitāte, sabiedrības 
attieksme, profesionālais atbalsts, 
atalgojums u. c. LIZDA uzskata, 
ka, pieņemot profesijas standartu 
esošajā redakcijā, tiks apdraudēta 
OECD Latvijas Prasmju stratēģijas 
rekomendāciju un EP ieteikumu 
par augstas kvalitātes pirmsskolas 
izglītības un aprūpes sistēmu īste-
nošana, kā arī var tikt apdraudēta 
Latvijas izglītības sistēmas kon-
kurētspēja, pirmsskolas skolotāja 
prestižs un atalgojums.

LIZDA uzskata, ka nav pieļau-
jama akūta darbaspēka trūkuma 
risināšana, nosakot zemākas 
izglītības prasības pedagogiem, kas 
var negatīvi ietekmēt gan izglītības 
kvalitātes, gan pedagogu profesio-
nālās dzīves kvalitātes rādītājus. 

8
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NĀKOTNES IZAICINĀJUMI PEDAGOGU DARBA 
DZĪVES KVALITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI PĒC 

PANDĒMIJAS DRAUDU MAZINĀŠANĀS
Par ko mums vajadzētu visvairāk uztraukties turp-
māk – pēc šī krīzes posma beigām? Kādas jaunas 
problēmas tika identificētas attiecībā uz izglītoja-
majiem, viņu vecākiem, bet galvenokārt – izglītības 
nozarē nodarbinātajiem? 

Pandēmijas laikā notiek lielas pār-
maiņas daudzu izglītojamo, viņu vecā-
ku un pedagogu dzīvē, jo visi ieguldīja 
daudz enerģijas, lai mazinātu pandē-
mijas negatīvo ietekmi uz izglītības 
procesu, izmantojot tālmācības stratē-
ģijas izglītības iestādēs, kā arī nodroši-
not dežūrgrupu darbību pirmsskolās. 
Tas, no kā mums nākotnē jāizvairās 
vai pēc iespējas jāsamazina, ir nevien-
līdzības pieļaušana izglītības nodroši-
nāšanas procesā ārkārtējās situācijas 
apstākļos, jo tas negatīvi ietekmē ne 
tikai izglītības kvalitāti, bet arī daudzu 
ģimeņu dzīves kvalitāti un pedagogu 
darba dzīves kvalitāti, par kuras līme-
ņa uzlabošanos rūpējas LIZDA.

LIZDA 2020. gada marta beigās 
un aprīļa sākumā veica divus 
reprezentatīvus pētījumus 
(izglītības nozarē nodarbināto 
elektroniskās aptaujas).

• Pētījumu par problēmām un to 

risinājumiem attālināta izglītības pro-
cesa nodrošināšanā valsts ārkārtējās 
situācijas apstākļos, kurā tika noskaid-
rots vispārējās (izņemot pirmsskolu), 
profesionālās izglītības pedagogu 
un augstskolu mācībspēku (kopumā 
5003) viedoklis par nozīmīgākajiem 
attālinātu izglītību ietekmējošajiem 
faktoriem valsts ārkārtējās situācijas 
apstākļos.

• Pētījumu par pirmsskolā nodarbi-
nāto profesionālo dzīves kvalitāti valsts 
ārkārtējās situācijas apstākļos, kurā tika 
noskaidrots pirmsskolas pedagogu un 
viņu palīgu (kopumā 3683) viedoklis 
par nozīmīgākajiem nodarbinātību 
ietekmējošiem faktoriem pirmsskolās 
valsts ārkārtējās situācijas apstākļos. 

Aptaujās tika pētīti specifiski katras 
pedagogu grupas nodarbinātības bū-
tiskākie aspekti, kuri apkopoti 1. attēlā, 
norādot katra aspekta novēršamo 
problēmu risināšanas intensitāti («+» 
var iztikt ar esošo situāciju; «/» identi-

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

ficētas problēmas, kuras jārisina; «–» 
identificētas vairākas būtiskas problē-
mas, kuras steidzami ir jāatrisina). 

 
Abu pētījumu mērķis ir apzināt, 

kāds papildu atbalsts augstskolu 
mācībspēkiem, pedagogiem un viņu 
palīgiem būtu primāri nepieciešams, 
lai varētu nodrošināt kvalitatīvu 
izglītības pakalpojumu valdības 
noteiktajos ārkārtējos apstākļos, tāpēc 
aptaujātajiem bija iespēja par katru no 
iepriekš minētajiem ietekmējošajiem 
faktoriem sniegt atbildi gan slēgtajos, 
gan atvērtajos jautājumos. Ar aptau-
jās iegūtās informācijas rezultātiem 
detalizētāk var iepazīties LIZDA mā-
jaslapā, sadaļā «Projekti un pētījumi», 
«LIZDA pētījumi». 

LIZDA pētījumu 
nozīmīgākie secinājumi

No abiem pētījumiem var secināt, 
ka attiecībā uz darba organizāciju 

1. att. Attālinātu mācību procesu un pirmsskolas dežūrgrupu darbu nozīmīgākie ietekmējošie faktori 
Covid-19 pandēmijas laikā.
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gan attālinātajā mācību procesā, gan 
pirmsskolas izglītības iestāžu dežūr-
grupu darbībā būtiskas problēmas 
netiek identificētas, darbs un sadarbī-
ba ar tajā iesaistītajām pusēm respon-
dentu skatījumā tiek raksturota kā 
veiksmīga, atbilstoši izglītības iestādēs 
izstrādātajiem iekšējiem normatī-
vajiem aktiem. Tomēr jāakcentē, ka 
aptaujā sniegtās atbildes par peda-
gogu sadarbību tieši ar vecākiem 
ir ļoti polarizētas. Daudzi pedagogi 
minēja, ka nesaņem atgriezenisko 
saiti no vecākiem, un praktiski tikpat 
daudzi minēja pārlieku lielu vecāku 
iesaisti un komunicēšanu ar peda-
gogu, it īpaši vēlās vakara stundās. 
Respondenti norādīja arī uz pārāk lielu 
vecāku iejaukšanos pedagogu darbā, 
ko pastiprināja publiskajā telpā paustā 
negatīvā retorika – līdz pat tādam 
absurdam, ka daļa no pedagogu algas 
būtu jānovirza vecākiem, jo viņi pilda 
pedagogu funkcijas attālinātā mācību 
procesa nodrošināšanā. Arī pirmssko-
las pedagogi visvairāk vēlējās saņemt 
godprātīgu attieksmi no vecākiem, 
izvērtējot visus risku mazināšanas 
pasākumus saistībā ar Covid-19 pan-
dēmiju. 

Darba tiesību jomā abos pētījumos 
parādījās šāda tendence: pedagogiem 
nav drošības sajūtas, ka tiks saglabāta 
mēnešalga, ka būs iespēja saņemt ikga-
dējo apmaksāto atvaļinājumu. 

Pozitīvi vērtējams, ka, veicot attāli-
nāto mācību procesu, pedagogi praksē 
ir ļoti dinamiski pilnveidojuši savas 
digitālās prasmes, tomēr vairākums 
pedagogu uzskata, ka šajā jomā vēl 
nepieciešama papildu profesionālā 
pilnveide. Kopumā pedagogi ir no-
drošināti ar datoriem, tomēr, atsau-
coties aicinājumam palikt mājās un 
darbu veikt attālināti, pedagogi nonāk 
pie secinājuma, ka mājsaimniecībās 
datori ir novecojuši un viņi nespēj 
laikmeta prasībām atbilstoši nodroši-
nāt attālināto mācību procesu. 

LIZDA ir ļoti norūpējusies par 
pirmsskolas pedagogu un viņu palīgu 
neaizsargātību pret Covid-19 saslim-
šanas riskiem. Pētījums apliecināja, 

ka pirmsskolā nodarbinātajiem akūti 
pietrūkst darba devēju finansētu 
personīgo aizsardzības un drošības 
līdzekļu (piemēram, sejas maskas, 
cimdi, dezinfekcijas līdzekļi).

 
Pedagogi ir pelnījuši 
piemaksas par darbu 
ārkārtējās situācijas laikā 

LIZDA un arī aptaujātie pedagogi 
ir vienisprātis, ka viņi tāpat kā citi 
Covid-19 vīrusa apkarošanā iesaistītie 
ir pelnījuši piemaksu par darbu ār-
kārtējā situācijā un iespēju veikt valsts 
finansētu testu Covid-19 saslimšanas 
pārbaudei (pēdējo izdevās panākt). 
LIZDA un aptaujātie pedagogi uzska-
ta, ka bērnu uzraudzības pakalpojums 
prioritāri dežūrgrupās jānodrošina 
nodarbinātajiem vecākiem, kuri ir 
iesaistīti Covid-19 preventīvajos, 
organizatoriskajos vai seku likvidācijas 
pasākumos.

Tālmācības iespējas var dot milzīgu 
ieguldījumu izglītības procesā un var 
sniegt jaunas iespējas izglītojamajiem, 
kuriem dažādu iemeslu dēļ nav iespē-
jas mācīties klātienē izglītības iestādē. 
Tomēr tas nenozīmē, ka progresīvās 
tehnoloģijas pilnībā varēs aizstāt 
tradicionālās mācību metodes un ka 
pedagogu un izglītojamo mijiedarbī-
bas nozīme ir mazinājusies. 

2. att. Izaicinājumi attālināta izglītības procesa pilnveidošanai krī-
zes apstākļos pedagogu darba dzīves kvalitātes kontekstā.

LIZDA rosina nākotnē veikt 
padziļinātus pētījumus 
par vairākiem jautājumiem.

Akcents uz nozarē strādājošajiem. 
Kāds atbalsts nepieciešams pedago-
giem attālinātā mācību procesa no-
drošināšanai? Darba slodzes analīze, 
ko pilnveidot.

 Kur ir robeža starp izglītības iestā-
des un vecāku atbildību?

 Kā izglītības nozarē iesaistītajiem 
veidot veiksmīgu sociālo dialogu?

 Kā novērtēt attālinātā mācību 
procesa rezultātus? 

 Kādas izmaiņas ir prognozējamas 
izglītības nozarē un kādas krīzes situā-
cijai atbilstošas prasmes būs vajadzīgas 
izglītojamajiem, vecākiem un pedago-
giem turpmāk?

Kad izglītības nozare tiks galā ar šo 
pandēmijas krīzi, izglītības ekspertiem 
ir steidzami jādomā par to, kā tajā 
iesaistītie varētu ātrāk atgūties ar visu 
iesaistīto un ieinteresēto pušu atjau-
notu atbildības izjūtu un ar labāku 
izpratni par steidzamu nepieciešamī-
bu novērst dažādu vajadzību trūkumu 
(skatīt 2. attēlu), kā arī nodrošināt 
vienlīdzīgākas iespējas uz izglītības 
pakalpojumu un vienlīdzīgi visiem 
izglītībā nodarbinātajiem atbilstošu 
darba dzīves kvalitātes līmeni.
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LIZDA ir pirmā nozaru arodbiedrība 
Latvijā, kura no biedru naudas 2005. 
gadā izveidoja šādu solidaritātes fon-
du – LIZDA Nelaimes gadījumu fon-
du.

LIZDA Nelaimes gadījumu fonds 
ir palīdzība arodbiedrības biedriem, 
kuri cietuši nelaimes gadījumos. Tā ir 
iespēja strādājošam LIZDA biedram 
jebkurā diennakts laikā bez brīvdie-
nām pieteikties līdz 2500 eiro kom-
pensācijai (trauma, dienasnauda, 
slimnīcas un ārstēšanās izdevumu 
atlīdzība u. tml.), ja biedrs cietis ne-
laimes gadījumā Latvijas teritorijā. 
LIZDA fonda līdzekļus veido strādā-
jošo arodbiedrības biedru iemaksātā 
biedra nauda.

LIZDA NELAIMES GADĪJUMU FONDS – 
ATBALSTS GRŪTĀ BRĪDĪ

Līdz 2020. gada 1. janvārim LIZDA fonds ir izskatījis 

10 637 nelaimes gadījumu pieteikumus un 

cietušajiem LIZDA biedriem  ir sniegta materiālā palīdzība 

1,68 miljonu eiro apmērā. 

Katru gadu LIZDA fonds izmaksā aptuveni 100 tūkstošus eiro.

Vērsies tuvākajā ārstniecības iestādē un saņem konsultāciju par tālāko rīcību!
• Rīkojies atbilstoši ārstniecības iestādes sniegtajiem norādījumiem!
• Pēc ārstniecības kursa pabeigšanas iesniedz atlīdzības prasības pieteikumu, 
    pievienojot izrakstu ar diagnozi, darbnespējas lapu un čeku kopijas, 
     sūtot pa e-pastu fonds@lizda.lv. 
    Ja vēlies dokumentus iesniegt personīgi, to var izdarīt mūsu birojā 
    Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā, 5. stāvā,  520. telpā.

KĀ RĪKOTIES, JA NOTICIS NELAIMES GADĪJUMS?

 

Olga Fiļipova, 
LIZDA fonda 
lietvedības 
sekretāre

Katrs strādājošais biedrs ir tiesīgs saņemt materiālo palīdzību 
par gūto traumu, ja nosūtīs dokumentus LIZDA fondam.  

Visbiežāk notiek apakšdelma 
kaula un apakšstilba lūzumi. Pie-
mēram, ja ir lauzts spieķa kauls 

vai potīte, tad par pašu traumu 
var saņemt 125 eiro + slimības 
lapa + čeki.
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA – LIZDA DALĪBA 
«INNOVATION NORWAY», «ERASMUS+» 

UN EIROPAS IZGLĪTĪBAS ARODBIEDRĪBU 
KOMITEJAS PROJEKTOS

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

grupu darbs, apspriežot ģenerālvienošanās un koplī-
gumu dokumentu paraugus, labās sadarbības prakses 
piemērus starp pašvaldībām un LIZDA arodorgani-
zācijām, sociālā dialoga piemērus vietējā, reģionālā un 
nacionālā līmenī. Tāpat tiks izstrādātas rekomendācijas 
nacionāla līmeņa institucionālās platformas darbī-
bas pilnveidei, vienojot LIZDA, Izglītības un zinātnes 
ministriju (IZM), Latvijas Izglītības vadītāju asociāciju 
(LIVA), Latvijas Pašvaldību savienību (LPS), Latvijas 
Lielo pilsētu asociāciju (LLPA), UNESCO, vecāku orga-
nizāciju kopējai sadarbībai, pārstāvot izglītībā nodarbi-
nāto intereses.

Sociālā dialoga forumi reģionos plānoti, paralēli 
izstrādājot e-platformu LIZDA biedriem un sadarbības 
partneriem. E-platformas mērķis – izmantojot digi-
tālo vidi, sniegt informāciju un apmācības par LIZDA 
biedriem aktuālām profesionālās kvalifikācijas tēmām 
sociālā dialoga kontekstā, labākās prakses piemēriem 
koplīgumu, ģenerālvienošanās u. c. sadarbības līgumu 
realizācijā, kā arī izstrādāt dažādus tiešsaistes testus 
par izglītības arodbiedrību nozīmi, īpaši sociālā dialoga 
veidošanā ar valsts un pašvaldības institūcijām. E-plat-
forma būs nozīmīgs informatīvs resurss ne tikai bied-
riem, bet arī sadarbības partneriem IZM, LIVA, LPS 
un LLPA, lai labāk izprastu LIZDA darbības nozīmi, 
mērķus un kopīgas sadarbības nozīmi vienotu mērķu 
sasniegšanai izglītības nozarē. 

Sadarbības organizācija Norvēģijā, kas atsaukusies 
dalībai LIZDA iniciētajā projektā, ir Izglītības dar-
binieku arodbiedrība Norvēģijā (Union of Education 
Norway), Finnmarkas nodaļa, kas atrodas Altā. Alta 
ir Finnmarkas (apgabals Norvēģijā, kas atrodas valsts 
galējos ziemeļos) lielākā pilsēta. Tajā dzīvo apmēram 20 
000 iedzīvotāju, un tā ir strauji augoša pilsēta. Neska-
toties uz to, ka Alta atrodas tālu ziemeļos, pilsētā ir dau-
dzas izglītības iestādes – bērnudārzi, skolas, universitā-
te. Plaši tiek izmantotas dabas bagātības, un Altu dēvē 
arī par ziemeļblāzmas galvaspilsētu. 1899. gadā Altā 
tika izveidota pasaulē pirmā ziemeļblāzmas observato-
rija. LIZDA Valdes pārstāvjiem būs iespēja iepazīties ar 
Norvēģijas Izglītības darbinieku arodbiedrības darbu – 
kā tiek veidota sadarbība ar pašvaldību, valsts institūci-
jām, kā tiek piesaistīti biedri –, kā arī izzināt arodbiedrī-
bas biedru aktivitātes, apmeklējot bērnudārzu un skolu. 

Sadarbībā ar «Innovation Norway» 
uzlabos sociālo dialogu izglītībā

LIZDA noslēgusi līgumu ar «Innovation Norway» 
fondu par LIZDA projekta «Sociālā dialoga uzlabošana 
izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze» realizāciju. 
Šobrīd iecerēts, ka projekta aktivitātes tiks realizētas 
desmit mēnešu garumā, projektu noslēdzot 2021. gada 
martā. Projekta gaitā paredzētas šādas galvenās aktivi-
tātes:

1. e-platformas izstrāde un ieviešana, lai nodrošinātu 
informāciju un apmācības LIZDA biedriem un sadarbī-
bas partneriem;

2. LIZDA valdes pieredzes vizīte Norvēģijā, Izglītības 
darbinieku arodbiedrības Finnmarkas nodaļā Altā, lai 
iegūtu informāciju par Norvēģijas izglītības arodbiedrī-
bu darbu un sociālā dialoga veidošanu;

3. sociālā dialoga reģionālie forumi Liepājā, Valmierā, 
Rēzeknē un Jelgavā un projekta noslēguma konference 
Rīgā.

Sociālā dialoga forumos plānots ne tikai dalīties 
pieredzē un uzlabot sadarbību, bet arī popularizēt 
vairākus labās prakses dokumentus, piemēram, darba 
koplīgumus un ģenerālvienošanos. Forumos paredzēts 

LIZDA aktīvi līdzdarbojas starptautiskos 
sadarbības projektos. Patlaban tā ir ie-
saistīta trīs vērienīgos projektos – ar Nor-
vēģijas granta palīdzību LIZDA uzlabos 
sociālo dialogu izglītībā, ar dalību «Eras-
mus+» projektā tiks aktualizētas pirms-
skolas pedagogu profesionālās kvalifi-
kācijas vajadzības, ar Eiropas Izglītības 
arodbiedrību komitejas (ETUCE)/Eiropas 
Izglītības darba devēju federācijas (EFFE) 
sociālā dialoga projektu LIZDA veicinās 
skolotāja profesijas pievilcīgumu Latvi-
jā un citās Eiropas Savienības valstīs.
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LIZDA ar «Erasmus+» projektu aktivizēs 
pirmsskolas pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas vajadzības
Pašlaik izskatīšanas procesā ir «Erasmus+» projekts 

«Profesionāļi un vecāki ceļā uz holistisku pieeju pirmsskolas 
izglītībā» par pirmsskolas pedagogu profesionālo pilnveidi, 
kurā LIZDA pieteikusies kā projekta partneris. 

Lietuvas izglītības darbinieku arodbiedrība (Lietuvos 
švietimo ir mokslo profesinės sąjungos – LŠMPS), kura arī 
ir iesaistīta projektā, sākotnēji uzaicināja LIZDA pārstāvjus 
uz tikšanos Lietuvā, Šauļos. Tiekoties ar LŠMPS biedriem 
– pedagogiem, LŠMPS priekšsēdētaja vietnieku Ramūnu 
Znutu un projektu vadītāju Ingu Puišu Šauļu Vinca Kudir-
ka proģimnāzijā (Šiauliai Vinco Kudirkos progymnasium), 
tika apspriestas Latvijas un Lietuvas pedagogu savstarpējās 
pieredzes apmaiņas vizītes. Piemēram, pedagogi – LŠMPS 
biedri, Vinca Kudirka proģimnāzijas pedagogi – vēlētos ap-
meklēt relatīvi tuvu esošās skolas Jelgavā un Jelgavas novadā. 

Projektā «Profesionāļi un vecāki ceļā uz holistisku pieeju 

pirmsskolas izglītībā» iesaistītas septiņas valstis: Zviedrija, 
Itālija, Malta, Serbija, Francija, Latvija un Lietuva. Plānotais 
projekta laika grafiks – 2021.–2023. gads. 

Projekta mērķis ir izglītot pirmsskolas izglītības pedago-
gus, vecākus un izglītības jomas profesionāļus par nepiecie-
šamajām kompetencēm un prasmēm (kopā tiks ietvertas 
apmācības 25 profesionālās kvalifikācijas jomās), veicot 
pedagoga darbu pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Projekts ietvers gan sadarbības, gan apmācību iespējas, 
kuras tiks apgūtas semināros un darba grupās iesaistītajās 
valstīs. Viena no apmācību vizītēm plānota arī Itālijā, Peru-
džā, kas atrodas Umbrijas reģionā. Pilsētā ir plašs izglītības 
iestāžu piedāvājums – no pirmsskolas izglītības līdz augstā-
kajai izglītībai.  

Svarīgs projekta nosacījums – pedagogiem no pirmssko-
las izglītības iestādēm, kuri piedalīsies projektā, apgūtās 
prasmes būs jānodod tālāk plašākam izglītībā nodarbināto 
lokam – citiem pirmsskolas pedagogiem, bērnu vecākiem, 
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem. Tātad paredzēts, 
ka projektā iesaistītie pirmsskolas pedagogi LIZDA biedri 
kļūs par projektā apgūto prasmju izplatītājiem. 

Projekta noslēgums plānots kā apaļā galda diskusija ar vi-
sām projektā iesaistītajām pusēm 2023. gadā Beļģijā, Briselē. 

LIZDA ar ETUCE/EFFE sociālā dialoga 
projektu veicinās skolotāja profesijas 

pievilcīgumu Latvijā un citās 
Eiropas Savienības valstīs

LIZDA kā projekta partneris iesaistījies ETUCE un EFEE 
sociālā dialoga projektā «Sociālais dialogs ceļā uz skolotāja 
profesijas pievilcīguma veicināšanu» («Towards a Framework 
of Action on the Attractiveness of the Teaching Profession 
through effective Social Dialogue in Education»). Projekta 
laika grafiks – 2020.–2022. gads. Projekta mērķis – izpētīt, 
kā un cik lielā mērā izglītības nozares sociālie partneri Ei-
ropas Savienības valstīs spēj ietekmēt lēmumu pieņemšanu 
izglītības jautājumos. Mērķa ietvaros tiks stiprināta sociālo 
partneru kapacitāte, izzināti izaicinājumi un problēmas, 
kas kavē produktīva sociālā dialoga norisi. Projekts vērsīs 
īpašu uzmanību sociālā dialoga realizācijai, kā arī tam, vai 
tiek iniciēti vienoti, pārdomāti pasākumi skolotāja profesijas 
prestiža paaugstināšanai tieši Austrumeiropas valstīs. Tiks 
pārskatīts, vai sociālā dialoga praksē iesaistās darba devēji 
un kuras ir tās organizācijas, kuras pārstāv izglītības darba 
devējus. Līdzšinējā Eiropas Izglītības sociālā dialoga darba 
grupā vairāku valstu, t. sk. Latvijas, darba devēji nepiedalījās. 
Lai izmantotu EFEE informācijas un apmācību iespējas, 
nepieciešama Latvijas izglītības darba devēju pārstāvniecība 
un biedru naudas iemaksas šajā Eiropas organizācijā. 

Projektā iesaistītas daudzas valstis – Itālija, Īrija, Latvija, 
Igaunija, Lietuva, Rumānija, Serbija, Polija, Melnkalne, 
Ungārija, Čehija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Francija, 
Nīderlande un citas. Starptautiska pieredzes apmaiņa, 
rezolūciju izstrāde, uzrunājot visu līmeņu izglītības darba 
devējus par izaicinājumiem un risinājumiem, kurus katrā 
no valstīm būtu nepieciešams ieviest, lai uzlabotu skolo-
tāja profesijas prestižu, ir svarīga arī Latvijai. Īpaši pēdējos 
gados LIZDA kā sociālā partnera ieteikumi izglītības 
normatīvo aktu izstrādē, t. sk. skolotāja prestiža paaugsti-
nāšanai, ne vienmēr tiek uzklausīti un ņemti vērā. Sociālā 
dialoga stiprināšana atbilstoši rietumvalstu praksei un 
skolotāja profesijas prestiža paaugstināšana ir aktuāli 
Latvijas izglītības jautājumi.  

LIZDA eksperte augstākās izglītības un zinātnes 
jautājumos Dita Štefenhagena (pirmā pa kreisi) 
tiekas ar lietuviešu arodbiedrību LŠMPS. Pārru-
nas par «Erasmus+» projektu kopīgu realizāciju. 

 Eiropas Izglītības arodbiedrības komitejas sanāksme.
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Paldies skolēniem un studentiem par atbalstu attālināto mācību laikā
Lai ierobežotu Covid-19 straujo izplatību, marta vidū Latvijas valdība izsludināja ārkārtējo situāciju valstī un ieviesa vairākus drošības un piesardzības pa-

sākumus, tostarp tika pārtrauktas klātienes mācības Latvijas izglītības iestādēs. Latvijā sāka mācīt un mācīties attālināti. Skolēniem, studentiem, vecākiem 
un pedagogiem tas bija kas jauns, līdz šim nepieredzēts. Visi ļoti centās, lai attālinātas mācības noritētu sekmīgi. Vajadzēja pielāgoties situācijai, pieņemt 
izaicinājumus, varbūt pat darīt to, kas līdz šim nebija darīts. Lai atbalstītu skolēnus, studentus, pedagogus un vecākus, LIZDA organizēja divas akcijas. LIZDA 
saka sirsnīgu PALDIES visiem par dalību!

Lai atbalstītu skolēnus, pedagogus un vecākus, LIZDA aicināja skolēnus piedalīties akcijā «PALDIES MANAM SKOLOTĀJAM mājās un skolā!». Akci-
jas laikā kopumā saņēmām 86 bērnu zīmējumus un video sveicienus saviem skolotājiem mājās un skolā. Darbiņos bērni uzsvēra, cik ļoti ilgojas pēc 
klātienes tikšanās ar saviem skolotājiem skolā, cik ļoti viņiem pietrūkst klasesbiedru.

«Skolēnu izteiktie PALDIES ir tik patiesi un sirsnīgi! Ja kādam iestājās pagurums attālināto mācību laikā, tad šie PALDIES noteikti sagādāja pozitīvas 
emocijas un spēku turpināt iesāktos darbus. Šādi PALDIES ir visaugstākais novērtējums, vislabākais uzmundrinājums par paveikto gan skolotājiem, 
gan vecākiem! Paldies ikvienam skolēnam par atsaucību un šīm pozitīvajām emocijām, ko mums dāvājāt,» rezumē LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga. 

AKCIJA «PALDIES MANAM SKOLOTĀJAM mājās un skolā»
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Attālinātā mācību procesa laikā gan vecākiem, gan 
audzēkņiem, gan pedagogiem ne vienmēr bija pietie-
kami laika, pietiekamas prasmes un zināšanas, kā tikt 
galā ar mācību procesu, tādēļ topošie pedagoģijas spe-
ciālisti piedāvāja savu palīdzību. 

LIZDA, Latvijas Studentu apvienība un organi-
zācija «Mammām un tētiem» aicināja pedagoģijas 
studentus kļūt par palīgiem  vecākiem, skolēniem, 
pedagogiem attālinātajā mācību procesā. Atsau-
cās studējošie no Latvijas Universitātes, Daugavpils 

Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas.
«Topošie pedagogi paši saskārās ar izmaiņām savā 

studiju ikdienā un sadzīvē, tāpēc jo īpašs prieks, ka 
viņi rada iespēju brīvprātīgi palīdzēt skolēniem, pe-
dagogiem un vecākiem. Savstarpējais atbalsts ir ļoti 
būtisks. Jācer, ka arī topošie pedagogi ieguva jaunu 
pieredzi, attālināti palīdzot, komunicējot ar skolē-
niem, vecākiem, savas nākamās profesijas kolēģiem. 
Paldies visiem studentiem par atsaucību,» tā LIZDA 
priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Studenti – palīgi attālinātajās mācībās



Akcija LIZDA biedriem

«1 + 1 = STIPRĀKS KĀ VIENS»
Līdz 2020. gada 1. novembrim ikviens LIZDA biedrs 

aicināts piedalīties jaunu biedru piesaistes akcijā «1 + 1 = stiprāks kā viens». 
Būs balvas 1000 eiro vērtībā un pārsteiguma dāvanas. 

Speciālbalvas būs tiem LIZDA biedriem, kuri piesaistīs arodbiedrībai visvairāk jaunu biedru.

Kāpēc šāda akcija?
Akcijas mērķis ir aicināt izglītības un zinātnes no-
zarē strādājošos pievienoties LIZDA, lai palielinā-
tu savstarpējo solidaritāti, vēl aktīvāk pārstāvētu 
nozarē strādājošo tiesības un intereses, panāktu 
kopā ātrāku aktuālo jautājumu risināšanu, no-
drošinot cienīgāku darba vidi un samaksu. Tikai 
kopā to varam panākt un kopā varam paaugsti-
nāt profesijas prestižu!

Kurš var piedalīties?
Akcijas dalībnieks var būt ikviens LIZDA biedrs.

Vai būs balvas?
LIZDA Valde noteiks vairākus uzvarētājus, pār-
baudot iesniegto sarakstu atbilstību LIZDA bied-
ru datubāzei, ņemot vērā piesaistīto jauno bied-
ru skaitu. Kopējais balvu fonds – 1000 eiro, kā arī 
citas LIZDA sarūpētas pārsteiguma dāvanas gan 
konkursa dalībniekiem, kas iesniedz pieteikumu, 
gan iesaistītajiem biedriem. LIZDA Padome lems 
par speciālbalvām biedriem, kuri piesaistīs vis-
vairāk jaunu biedru LIZDA.

LIZDA Padome un Valde 
aicina ikvienu biedru piedalīties akcijā,

jo 1 + 1 = drošāks, stiprāks, 
zinošāks un aktīvāks nekā 1!

Kas jādara, lai piedalītos?
• Līdz 2020. gada 1. novembrim katrs LIZDA 
biedrs ir aicināts iesaistīt LIZDA vismaz vienu 
jaunu biedru, kurš strādā izglītības un zinātnes 
nozarē. Ja biedrs iesaistījis vairāk nekā vienu 
biedru, tad par katru tiek iesniegts atsevišķs pie-
teikums.

• Jaunais biedrs var būt ikviens izglītības un 
zinātnes nozarē strādājošais, kurš nav LIZDA 
biedrs, – kolēģis, ar kuru strādā vienā darbavie-
tā, bijušais vai esošais skolas, studiju biedrs, kurš 
strādā citā darbavietā, citā pašvaldībā.

• Aicinām izmantot LIZDA mājaslapā  
www.lizda.lv  pieejamo informāciju, lai pār-
liecinātu par ieguvumiem, kļūstot par LIZDA 
biedru. Mājaslapā www.lizda.lv pie akcijas  
«1 + 1 = stiprāks kā viens» apraksta pielikumā 
pievienots akcijas nolikums, informatīvs mate-
riāls par būtiskākajiem LIZDA panākumiem un 
priekšrocībām.

• Līdz 2020. gada 1. novembrim jānosūta pa 
e-pastu akcija@lizda.lv pieteikums dalībai, 
obligāti minot:
1. konkursa dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pastu, 
mobilā telefona numuru, lai varam sazināties;
2. iesaistītā biedra vārdu, uzvārdu, darba vie-
tas nosaukumu, e-pastu, telefona numuru, lai 
varam sazināties;
3. ieskenētu vai nofotografētu iesaistītā bied-
ra iestāšanās iesniegumu ar parakstu par ie-
stāšanos.


