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Sveicam LIZDA
30 gadu jubilejā!

Valsts prezidenta Egila Levita
apsveikums skolotājiem
Šis gads mums visiem ir bijis izaicinājumu pilns. Tomēr īpaši vēlos izcelt pedagogu saimi, kas krīzes laikā
apliecināja savu izdomu, profesionalitāti un atbildību
pret mūsu tautas nākotni. Es no sirds pateicos jums
par jūsu darbu, veidojot nākotnes Latvijas pilsoņus!
Jūsu ikdienas darbs ļauj attīstīt savus talantus katram
bērnam, skolēnam un jaunietim. Šīs vērtību, zināšanu un prasmju sēkliņas, ko jūs iesējat
viņu prātos, pēc gadiem sakuplos, un jūsu bijušie skolēni veidos Latviju par modernu,
tiesisku, nacionālu un ilgtspējīgu valsti Ziemeļeiropā.
Es augstu vērtēju jūsu misijas apziņu, esot par bērnu un jauniešu iedvesmotājiem un
mentoriem. Tas ir liels gods un arī liels uzdevums. Šajā neskaidrajā laikā jums būs nepieciešams vēl vairāk izturības, pacietības un mērķtiecības. Novēlu jums ikdienā nezaudēt
darbaprieku, drosmi būt sabiedriski aktīviem un atrast arī laiku priekam par panākumiem. Lai jūsu ieguldījumam ir tādi augļi, par kādiem šobrīd varat tikai sapņot!
Sirsnīgi sveicu jūs Pasaules Skolotāju dienā!
Patiesā cieņā
Egils Levits, Latvijas Valsts prezidents

LIZDA un Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība
sveic jūs Pasaules Skolotāju dienā!
Pedagogs ir līderis izglītībā
Šogad 5. oktobrī, Skolotāju dienā, Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība (Education International)
kā gada tēmu izvirza pedagoga līdera lomu. Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība uzsver, ka 2020.
gada pandēmijas radītās krīzes apstākļos pedagogi uzņēmās līdera lomu, lai pārvarētu attālinātā mācību procesa izaicinājumus. Pandēmijas laiks izmainīja veidu, kā mēs strādājam – kā organizējamies un
komunicējam –, bet tas arī parādīja, ka arodbiedrības stratēģiskais virziens Eiropā nemainās – joprojām
aktuāls ir pedagoga profesijas prestižs un visiem pieejama kvalitatīva izglītība. Šajā mācību gadā turpināsies mācību un studiju procesa digitalizācija un daudzi pedagogiem veltītie pasākumi joprojām
notiks virtuālajā vidē.
Pedagogi tiešām vada krīzi un ir iniciatori izglītības stratēģijas nākotnei. Pedagogs ir tas, kurš īsteno pārmaiņas, paaugstina savu profesionalitāti, ir paraugs pilsoniskajai līdzdalībai. Pedagogs iestājas par cienīgu
attieksmi pret sevi un savu profesiju – par konkurētspējīgu atalgojumu un slodzi, par sakārtotu darba vidi.

Lai jaunajā mācību gadā enerģija, pozitīvisms un panākumi kopīgā sadarbībā!
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Godātie skolotāji!

Mīļie Latvijas pedagogi!

Šogad jūs esat strādājuši īpaši sarežģītos
apstākļos. Covid-19 vīrusa izplatības dēļ
jums nācās meklēt jaunus risinājumus
un metodes, kā vadīt mācību stundas un
kā ieinteresēt, aizraut, sniegt zināšanas
un prasmes arī attālināti.
Izsaku jums sirsnīgu pateicību un atzinību par izturību, pašaizliedzību un jaunām idejām, ko apliecinājāt! Ticu, ka izglītības kvalitāte Latvijā tikai celsies un jūsu audzēkņi tuvākajos
gados vairos mūsu valsts intelektuālo kapacitāti. Izcilība ir un
paliek virsotne, uz kuru jūs, skolotāji, vedat savus audzēkņus.
Taču izglītībai ir vēl kāda svarīga funkcija – tai jāveido vērtību izpratne. Vērtības ir tās, kas satur kopā visai plašo zināšanu klāstu, kāds mums tagad nepieciešams un kādu gūstam.
Tādēļ vēlu, lai zinībās nepietrūkst sirdsgudrības un Latvijas
mīlestības!
Sirsnīgi sveicu Latvijas Skolotāju dienā, 4. oktobrī, un Pasaules Skolotāju dienā, 5. oktobrī!
Sveicu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA), kura godam pārstāv savu biedru sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un intereses, dibināšanas
30. gadadienā!
LIZDA šajos 30 gados sevi apliecinājusi kā ietekmīgu un
konstruktīvu spēku – vienu no galvenajiem parlamenta, valdības un nozares ministrijas sociālā dialoga partneriem.
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece

Atzīmējot Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 30. gadadienu, sirsnīgi sveicu jūs Starptautiskajā Skolotāju dienā!
Vēlos pateikties par jūsu pašaizliedzīgo
darbu, ko ik dienu veltāt mūsu bērniem un jauniešiem – Latvijas nākotnes veidotājiem.
Esmu pārliecināts, ka izglītība ir viena no Latvijas sabiedrības attīstībai nozīmīgākajām jomām, jo laba izglītība, zināšanas un radošums ir būtiski ekonomikas attīstībai un
sabiedrības labklājībai.
Pateicoties jūsu neatlaidīgajam darbam, mūsu bērnu izglītībai tiek ielikti stingri pamati, uz kuriem balstīt turpmāko
dzīves ceļu. Ciešā sadarbībā ar jums – Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrību – valdība turpina pilnveidot izglītības sistēmu. Īpaši vēlos pateikties par jūsu pūlēm
un radošumu, pielāgojot mācību procesa norisi šobrīd būtiskajām veselības drošības prasībām. Kopīgi rūpēsimies, lai
jauniegūtās prasmes un iemaņas padarītu mūsu jaunieti vēl
spējīgāku un mērķtiecīgāku!
Vēlu arodbiedrībai arī turpmāk tālredzīgi un efektīvi rūpēties
par izglītības sistēmas darbinieku un audzēkņu interesēm!
Patiesā cieņā
Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš

Mīļie skolotāji un katrs, kurš jūt sevī
aicinājumu mācīties un abpusēji bagātināties,
daloties ar savu pieredzi un zināšanām!
Šis gads ir ieviesis korekcijas visos kalendāros un dzīves notikumos. Tas piešķīris
paātrinājumu arī kompetenču pieejas ienākšanai skolā, aktualizējot digitālo pratību, pašvadītu mācīšanos, kreatīvu attieksmi un domāšanu, problēmrisināšanas prasmes jau šī gada martā. Paldies, ka
neapmulsāt, bet iesaistījāties un apliecinājāt savu varēšanu.
Sabiedrība to novērtē un, ceru, savu cieņpilno attieksmi ne
tikai izrāda, sagaidot 1. septembri, bažīgi vērojot, vai atsāksies
mācību process, bet to apliecina katrā skolas dienā un droši
iesaistās radušos problēmu risināšanā.
Izglītības un zinātnes ministrija rosina vēl vairāk iesaistīt izglītības kvalitātes stiprināšanā pašu skolēnu, viņa vecākus,
sabiedrību kopumā, jo, tikai daloties savā pieredzē, varam
nodrošināt mūsdienīgu bērncentrētu izglītību, atklājot skolēnu prasmes un talantus un nodrošinot pašu izaugsmi.
Novēlu LIZDA 30 gadu pastāvēšanā mērķtiecīgu līdzdarbību profesionāla atbalsta sniegšanā izglītības un zinātnes
nozarē strādājošajiem!
Dr.philol. Ilga Šuplinska,
izglītības un zinātnes ministre

Apsveikums Latvijas pedagogiem Skolotāju
dienā un Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrībai 30 gadu jubilejā
Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot,
Un dot.
(O.Vācietis)
Godātie Latvijas pedagogi, sirsnīgs sveiciens Skolotāju dienā!
Paldies ikvienam, kas strādā, lai nodotu zināšanas, kuras veido
mūs ikkatru kā indivīdu, kā pilsoni, kā personību un kā daļu no
nākotnes. Paldies, ka nesavtīgi rūpējaties par Latvijas izaugsmi
un attīstību, kā arī iedvesmojat redzēt, darīt un paveikt vairāk!
Šajā izaicinošajā laikā, kad gan pandēmijas, gan digitālo tehnoloģiju un sociālo tīklu ietekmes dēļ atspoguļojas atsvešināšanās no tiešas komunikācijas, būtiski ir nezaudēt tiešo saikni starp izglītojošo un izglītojamo, jo, būsim godīgi, neviena
«Zoom» stunda nekad nebūs tik lieliska kā klātienes iespēja
būt šeit un tagad. Novēlu neizsīkstošu enerģiju, radošumu un
sirdssiltumu turpināt iedvesmot izglītojamos tiekties augstāk!
Un šodienas īpašais paldies Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrībai par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu, jau 30 gadu garumā rūpējoties par plašo pedagogu saimi!
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
priekšsēdētājs Arvils Ašeradens
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«TAS BIJA MANAS DZĪVES
INTERESANTĀKAIS POSMS»
AGRIS OLMANIS,

LIZDA pirmais priekšsēdētājs
(no 1990. līdz 1995. gadam)
Agris Olmanis dalās atmiņās par to, kā pirms 30
gadiem kļuva par pirmo LIZDA priekšsēdētāju,
ar kādiem izaicinājumiem toreiz arodbiedrība
saskārās, kā tos pārvarēja. LIZDA pirmais priekšsēdētājs stāsta par pirmo skolotāju streiku 90.
gadu vidū, par sarunām ar politiķiem un to, kāpēc
pieņēma lēmumu demisionēt.

PIRMAIS
IZAICINĀJUMS –
LATVIEŠU VALODA
Tajā laikā Rīgas Tehniskajā universitātē vadīju
LIZDA lielāko organizāciju – 3,5 tūkstošus biedru,
varbūt pat plašāku zinātnes sektoru. Par LIZDA
priekšsēdētāju tiku ievēlēts pašam negaidīti. 1990.
gada 30. maija kongresā biju augstskolu pārstāvis
un, jā, tiku izvirzīts par LIZDA priekšsēdētāja amata
kandidātu. Balsošanas brīdī mierīgi sēdēju kafejnīcā
un malkoju kafiju. Bet te atskrien darbinieces un saka:
«Agri, vai tu zini, tevi ievēlēja par priekšsēdētāju!» Es
saku: «Pagaidiet – jokus pie malas, nevajag ar mani tā
jokot!» Tāds bija sākums.
Pirmais izaicinājums, kas tagad varbūt liksies paradoksāli, bija latviešu valoda. Visi lēmumi, visa dokumentācija – viss bija krievu valodā. Izaicinājums – kā
to pateikt latviski, kā uzrakstīt. Padomju sistēmā
arodbiedrība faktiski bija valsts pārvaldes mehānisma
skrūvīte. Ne tikai skrūvīte – arodbiedrība pārvaldīja valsts sociālās apdrošināšanas budžetu. Varam
iedomāties, kāds šobrīd ir šis budžets, bet tajā laikā
tas bija arodbiedrības rokās. Kādas bija padomju laika
arodbiedrības galvenās pozīcijas? Apmaksāta sportošana, ceļazīmes – tūrisma, atpūtas braucieni. Faktiski
arodbiedrība bija sociālā atbalsta institūcija. Un no
sociālā atbalsta vai sociālās palīdzības organizācijas
arodbiedrībai bija jākļūst par darba tiesību un arodbiedrības biedru interešu aizstāvi un jāuztur cīņa ar
valdošajām aprindām, lai skolotāju stāvokli uzlabotu.
Protams, LIZDA tajā laikā nenoliedzami vairāk bija
orientēta uz skolotājiem, augstskolas palika drusku tā
kā ēnā, un par to tās arī nedaudz protestēja.

Agris Olmanis
1994. gadā

ZVIEDRI PALĪDZĒJA
IEJUSTIES JAUNAJOS LAIKOS
Sākotnēji jau nemaz nebija tik vienkārši. Pirmo gadu,
līdz 1991. gada rudens pusei, sēdēju uz diviem krēsliem – biju Rīgas Tehniskās universitātes arodkomitejas priekšsēdētājs un arī LIZDA priekšsēdētājs. Es
nevarēju savai universitātei pateikt: «Čau, čau, esmu
ievēlēts, rīt meklējiet ko citu!»
Vispirms bija jāsaprot, ka pamatīgi mainījusies arodbiedrības vieta un loma, un par to vislielākā pateicība
Zviedrijas Skolotāju arodbiedrības savienībai. Zviedri
Latvijai kļuva par krusttēviem visās jomās – viņi
brauca un apmācības organizēja par savu naudu. Tas
bija burvīgi, jo viņi palīdzēja saprast, kā tad ir tajā brīvajā pasaulē, no kā vajag atteikties. Bet ar atteikšanos
nebija tik vienkārši – mani pat par likvidatoru iesauca, jo vecās lietas strauji likvidēju. Esmu izlēmīgs: parunājam, izdiskutējam, pieņemam lēmumu un darām.
Tajā laikā tika dibināta arī Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība, un tur bija piesardzīgāki vairākās jomās.
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IZVEIDOJA SKOLOTĀJA
DARBA BIROJU
Izveidojām un reģistrējām Skolotāja darba biroju –
LIZDA pakļautībā esošu bezpeļņas organizāciju, un
viens no tās mērķiem bija izveidot Latvijas skolotāju
reģistru. Lai visi pedagogi būtu pārskatāmi, lai varētu
redzēt vakances, vecumu un citu informāciju. Neizdevās, jo nepiekrita ne nozares ministrija, ne nozares
ministrs. Domāju, ka pat šodien tāda reģistra nav. Vēl
biroja pārziņā bija skolotāju izglītošana. Tātad pedagoģiskā izglītība, it sevišķi pirmsskolā. Mēs izveidojām kontaktus ar augstskolām un mēģinājām koordinēt, teiksim, cilvēkam nav atbilstošas izglītības, bet ir
prasība, ka jābūt. Tad mēs piedāvājām risinājumu un
varējām palīdzēt arī finansiāli. Arodbiedrības naudu
nelaidām tā primitīvi pabalstiem, ballītēm, bet orientējām uz mērķi. Sākās maksas izglītība, nebija jau
vairs padomju laiki, kad viss par velti. Smagākā tēma
– skolotāju atestācija. Es nezinu, no kurienes kaut
kādu starptautisku atestācijas modeli gribēja ieviest,
proti, mērīt skolotāju ātrumu, cik viņš ātri skrien,
ko tik vēl ne, balles un procenti – murgs! Mums bija
mērķis nobremzēt tās stulbības, kuras valdība gribēja
ieviest. Un arī ieviesa – valdība apstiprināja nolikumu, bet tas tomēr nestrādāja, un, kā jau tas mēdz
notikt, to klusi un nemanāmi uzskatīja par spēkā neesošu. Bet aiz atestācijas stāv naudiņa – tarifu likmes.
Tāds, lūk, murgs.

1994. GADĀ NOTIKA SKOLOTĀJU
STREIKS; PREMJERS MĀRIS
GAILIS PRASA: «KURŠ MINISTRS
JĀPATRIEC?»
Cīņa par atalgojumu sākās jau 1991., 1992. gadā.
Mūsu tā laika LIZDA vadības – Valdes, Padomes –
grandiozais notikums: 1994. gada 7. decembrī, ja nemaldos, sākās visas Latvijas pedagogu streiks. Māris
Gailis – premjers, Jānis Vaivads – izglītības ministrs.
Premjers Māris Gailis uzaicina mani kā LIZDA
priekšsēdētāju pie sevis. Priekšā liels vīnogu šķīvis, un
viņš piedāvā paņemt, bet es ieņēmu pozu un neņēmu
viņa vīnogas. Tad sekoja jautājums: «Olmani, tu man
pasaki, kuru ministru atlaist, kurš ministrs sliktais,
ko jūs te protestējat – kuru vajag patriekt?» Skatās uz
Vaivadu – varbūt ministru vajag patriekt?
Streiks bija par atalgojuma jautājumu, jo valdība
nepildīja savus solījumus. Streiks, ja nemaldos, ilga
10 dienas. Ja pareizi atceros, katru dienu tikāmies ar
ministru, meklējām kompromisus. Ministrs teica: «Ja
skolotāji būtu kā tiesneši – kādi 60–80 –, tad viņiem
pieliktu tos 50 latus, bet viņu ir 40 000, taču budžetā

katrs santīms svarīgs.» Biju mediju zvaigzne – žurnālisti gaidīja sarunu rezultātus līdz astoņiem, pat
pusdesmitiem vakarā. Mēs bijām vienoti ar skolu
direktoru organizāciju – Latvijas Izglītības vadītāju
asociāciju. Interesanti, ka neviens vecāks nerakstīja
sūdzības ne ministram, ne premjeram par to, ka bērni
netiek mācīti. Skolotāji bija skolās. Tā mēs turējāmies
10 dienas. Negulētas naktis, birojs strādāja līdz pusvienpadsmitiem vakarā… Tas bija fantastiski. Kaut
kas līdzīgs barikāžu laikam – tas ir neaizmirstami,
nekā foršāka man dzīvē nav bijis!
Saņēmām solījumus, bet pienāca 1995. gads, un
budžetā – trīs pirkstu kombinācija. Ko dara Agris
Olmanis? Iesniedz demisijas rakstu. Es sapratu, ka
skolotāji var streikot, var uz ausīm stāvēt, bet valdībai tas viss ir… tālāk nemaz neizteikšos. Un tad es
paziņoju, ka atkāpjos. Valdība iznesa mūs cauri – es
uzskatīju, ka nevaru vairs vadīt LIZDA.

IDEĀLU UN
IDEĀLISTU LAIKS
Tas laiks man ir palicis atmiņā kā ideālu un ideālistu
laikmets. Mums bija ideāli – mēs ticējām neatkarīgai
valstij, mēs ticējām mūsu valdībai. Likās, ka ir brīnumu nūjiņas, esam burvju mākslinieki. Nebija tik
vienkārši palikt politiski neitrālam. Streiks mūs pacēla zvaigžņu statusā, ja mēs runājam par sabiedrisko
domu Latvijā. Tad bija tāds smags pārbaudījums bez
kašķa, bez attiecību sabojāšanas atteikt politiskām
partijām. Tie paši sociāldemokrāti, Bojāra kungs ne
vienu reizi vien mani ilgi masēja. Jā, bija doma arodbiedrības pārņemt politiķiem, Olmani piesaistīt tur,
jo mēs bijām populāri.

JĀSAGLABĀ IDEĀLI
UN JĀCĪNĀS PAR TIEM
Es ticu, ka skolotājiem joprojām ir ideāli. Virsmērķis būtu saglabāt ideālus. Tā ir svēta lieta. Ja ideāli
pazudīs, tad arī arodbiedrībai sāksies noriets. Novēlu
LIZDA saglabāt ideālus – esiet ideālisti un cīnieties
par to! Ar politiķiem nedrīkst uzsākt nekādas attiecības – ne tuvas, ne tālas. To vien tikai viņiem vajag, lai
varētu pieķerties. Man izdevās noturēties. Tagadējai
LIZDA priekšsēdētājai Ingai Vanagai vēlu izturību un,
galvenais, veselību. Un atcerēties, ka pārlieku centība aptumšo prātu. Nevajag būt pārlieku centīgiem,
labāk ar ideāliem, ar labu komandu, un es
domāju, ka nevajag baidīties no aktivitātēm. Šobrīd ārkārtējais stāvoklis ir atcelts
un var notikt nopietnākas aktivitātes.
Galvenais, lai izdodas.
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«SMAGĀ CĪŅĀ SASNIEGTAIS MIJĀS
AR MILZU SATRICINĀJUMIEM»
JĀNIS KRASTIŅŠ,

ASTRĪDA
HARBACEVIČA,

LIZDA priekšsēdētājas vietnieks
no 1995. līdz 2009. gadam, LIZDA
priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs no 2009. līdz 2010. gadam

LIZDA priekšsēdētāja
no 1995. līdz 2009. gadam
Astrīda Harbaceviča par LIZDA
priekšsēdētāju ievēlēta 1995. gadā,
un viņa kļuva par ilglaicīgāko arodbiedrības līderi. 2009. gadā A.Harbaceviča veselības problēmu dēļ amatu
atstāja un 2012. gadā pēc cīņas ar
smagu slimību aizgāja mūžībā. Viņas
komandā kopš 1995. gada strādāja
Jānis Krastiņš – vispirms kā LIZDA
priekšsēdētājas vietnieks, bet 2009.
gadā uz laiku pildīja LIZDA priekšsēdētāja pienākumus. J.Krastiņš dalās atmiņās par to, kāda vadītāja bija
A.Harbaceviča, kas tolaik sasniegts,
kādi bija izaicinājumi un kā mainījās
arodbiedrības darbība.

GALVENĀ CĪŅA –
PAR ATALGOJUMU
Sadarbību ar A.Harbaceviču LIZDA
vadībā J.Krastiņš raksturo šādi: «No
viņas varēju tikai mācīties! Viņa bija tas
cilvēks, kas uzlika pirkstu uz pogas un
vajadzīgajā brīdī nospieda. Uz dažādām
sēdēm, saskaņošanas sanāksmēm
gāja biroja darbinieki. Viņa iesaistījās
tad, kad jau veidojās konflikts, kad

bija jāmeklē kompromiss. Astrīda
bija tā, kura spēja atrast kompromisu,
vienoties. Viņu cienīja gan ministrijā,
gan politiskajās aprindās, viņu cienīja
LBAS un citur,» akcentē J.Krastiņš un
piebilst, ka visasākā cīņa vienmēr bijusi
par atalgojuma jautājumiem.
Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu
vidū arodbiedrības vadības uzstādījums bija, ka pedagogiem jāsaņem
vismaz divas minimālās algas – tātad 70 latus, jo minimālā bija 35 lati.
Realitātē pedagogi saņēma aptuveni
60 latus par likmi, tāpēc visu laiku bija
jācīnās par atalgojuma paaugstinājumu, līdz vienā brīdī valdošie politiķi
nolēmuši atsaistīt pedagogu atalgojuma
piesaisti minimālajai algai. «Atceros,
ka uz LIZDA biroju atnāca politiķi,
noplātīja rokas, sakot, ka «mēs neko
citu nevaram darīt. Jūs mums neļaujat
paaugstināt minimālo algu, minimālā
alga jāpaceļ veselai virknei to strādājošo, kuri saņem tikai minimālo algu, un
plus vēl pedagogiem, kuri saņem divas
minimālās».» LIZDA mainīja taktiku
un uzsāka cīņu par pedagogu atalgojuma piesaisti vidējai algai ar koeficientu
Gājiens 2009. gada aprīlī pret finansējuma
samazinājumu izglītībai un zinātnei. Centrā – LIZDA priekšsēdētāja Astrīda Harbaceviča, no viņas pa
labi – Jānis Krastiņš.

1,2. «Tātad noņemam minimālo,
piesaistām vidējai algai, aug ekonomika un viss pārējais. Diemžēl to mums
neizdevās izcīnīt. Tad vēlreiz mainījām
taktiku – ja jau nedabūjām vidējo,
tad vajag grafiku. Atkal vairs precīzi
neatceros, kurā gadā grafiks parādījās,
bet tas nebija slikts. Tomēr grūti gāja,»
stāsta J.Krastiņš.

POLITIĶI UN IERĒDŅI
SPIESTI MAINĪT
TELEFONA NUMURUS
UN E-PASTA ADRESES
Stāstot par cīņas paņēmieniem,
J.Krastiņš norāda, ka tie bijuši piketi pie
Saeimas pirms valsts budžeta pieņemšanas. Tad rīkoti izglītības un zinātnes
jomā strādājošo gājieni, organizēts arī
vienas dienas streiks. Tās bija plašākai
sabiedrībai redzamās cīņas metodes.
Mērķu sasniegšanai ieguldīts arī milzīgs melnais darbs. «Pirmorganizācijas,
dalīborganizācijas rakstīja vēstules
Saeimai, Ministru kabinetam, politiķiem, ministrijām. Tika vākti paraksti.
E-pastus sūtījām, zvanījām pa telefonu.
Tajā laikā vairāki biedri teica: tas ir pa
tukšo, nekas tur nebūs. Kad sākām
prasības sūtīt pa e-pastu, zvanīt, daudzi
bija spiesti numuru un e-pasta adresi
nomainīt, jo tas viņiem traucēja. Tā
tikām pamanīti.»

VĒRIENĪGĀKAIS
NOTIKUMS –
2009. GADA GĀJIENS
2009. gada presē minēts, ka aprīļa
gājienā pret pedagogu atalgojuma
samazināšanu par 20 procentiem
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piedalījās aptuveni 10 000 cilvēku.
«Skatos no LIZDA biroja 5. stāva uz
leju – visa Bruņinieku iela pilna, no
Matīsa ielas līdz Stabu ielai – viss ir
pilns. Es mēms paliku, nodomāju –
tā masa nesaorganizēsies. Viss var
notikt, tolaik arī nebija strikta prasība
par kārtības uzturētājiem no protesta
akcijas organizatoru puses. Bet izgāju
ārā, mēs nostājāmies priekšā un gājām
līdz Ministru kabinetam. Man pienāk
no policijas un prasa, ko darīt, tur vēl
cilvēki nāk un nāk. Vispār jau tas bija
šoks – par to cilvēku daudzumu, par
atsaucību, par plakātiem,» atceras
J.Krastiņš. Gājiena fotogrāfijas apkopotas albumā, un albums aiznests uz
Saeimu «lai politiķi saprastu, kas tas ir,
– ka tas ir spēks».
Stāstot par lielākajiem panākumiem,
J.Krastiņš min to, ka izdevās panākt
atalgojuma grafika pieņemšanu.
Pirmorganizācijas aktīvi sāka uzstāt uz
koplīgumu slēgšanu. Slēgtas vienošanās
ar pašvaldībām par pedagogu darba
apstākļu uzlabošanu, par darba drošību. «Bija jau arī pretestība, daži teica, ka
varbūt to nevajag. Taču vēlāk viņi man
nāca klāt un teica: «Zini, Jāni, tev bija
taisnība.» A.Harbacevičas un J.Krastiņa laikā LIZDA izveidots Nelaimes gadījumu fonds, pilnveidots Streiku fonds.
Liela uzmanība veltīta darba drošībai.
Par to LIZDA izdeva drukātos materiālus. «Toreiz jau vēl nebija e-pastu.
Kuri pirmie saņēma informāciju, tiem
bija priekšrocības. Mēs ar Astrīdu darījām tā – pirmie saņēmām dokumentus
par darba samaksu, salikām grāmatā
un devām uz tipogrāfiju drukāt. Pie
mums nāca izglītības pārvalžu vadītāji
un lūdza iedot šo grāmatiņu. Attīstījām
komunikāciju ar pirmorganizācijām.
Izveidojām LIZDA informatīvās lapas,
pa pastu aizsūtījām sapakotus izdevumus katrai pirmorganizācijai.»
J.Krastiņš LIZDA vēl noturēt esošos
biedrus un piesaistīt jaunus, kas ir diezgan sarežģīts uzdevums:
«Lai izdodas panākt
darba algas paaugstināšanu vidējās algas līmenī ar
koeficientu 1,1 vai 1,2!»

«IZGLĪTĪBĀ UN ZINĀTNĒ
SMAGI BIJA JŪTAMAS KRĪZES
SEKAS, BET LIZDA BIEDRI BIJA
GATAVI SITUĀCIJU UZLABOT»
INGRĪDA MIKIŠKO,
LIZDA priekšsēdētāja no 2010. līdz 2015. gadam
2010. gadā visā izglītības un
zinātnes sistēmā bija jūtamas
ekonomiskās krīzes sekas: algas
samazinātas, par daudziem
pienākumiem nemaksāja, skolās ieviests modelis «nauda
seko skolēnam», netika pildīts
Zinātniskās darbības likums
un Augstskolu likums, zinātnei
finansējums samazināts, bet
darbs bija jādara, jaunā paaudze
jāizglīto, un bija nepieciešami
jauni sasniegumi zinātnē. Diendienā mēs lietojām vārdu salikumus, kuri tagad jau aizmirsušies
– «mērķdotācijas sadale», «pedagogu tarifikācija», «pedagogu
kvalitātes pakāpes» –, vairākus
gadus centāmies mainīt Ministru kabineta noteikumus, kuru
numurus zinājām no galvas –
Nr.1616 un Nr.836 –, bet 36 011
LIZDA biedri bija gatavi situāciju mainīt un gaidīja LIZDA
Padomes un Valdes lēmumus.

NOTEICĀM
PRIORITĀTES UN
SĀKĀM CĪŅU
Par prioritātēm noteicām izglītības darbinieku darba samaksas
sistēmas un darba slodzes sakārtošanu, tostarp pakāpenisku jauna finansēšanas modeļa izstrādi
vispārējā izglītībā, pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksas finansēšanu no valsts

budžeta, nepieļaut nepamatotu
finansējuma samazinājumu zinātnei un augstākajai izglītībai. Mēs
izvirzījām mērķi piedalīties izglītības politikas veidošanā un izglītības kvalitātes nodrošināšanā.
Pilnveidot sociālo dialogu, paaugstināt arodbiedrību lomu, tostarp
aktivizēt sadarbību ar Izglītības
un zinātnes ministriju, uzlabot
sadarbību ar pašvaldībām, veidot
sadarbību ar politiskajām partijām un to frakcijām Saeimā,
veidot sadarbību ar sociālajiem
partneriem un, protams, stiprināt
arodorganizācijas. Un tad sākās
smaga cīņa. Vispirms tika stiprināts LIZDA birojs, izveidojot
divas jaunas štata vietas – kolektīvā ienāca Edgars Grigorjevs kā
sabiedrisko attiecību speciālists
un Ilze Priževoite kā ekonomiste
un analītiķe. Tika pārveidota un
aktualizēta LIZDA mājaslapa,
izdoti LIZDA izdevuma «Pietura» 15 numuri, 200 e-ziņu lapas,
tika panākta milzīga aktivitāte
medijos. Piecos gados 300 sižeti
televīzijā, 1200 sižeti radio, 600
raksti portālos, 1000 raksti presē.

LAI KAUT KO PANĀKTU,
BIJA NEPIECIEŠAMA
SITUĀCIJAS ANALĪZE
UN FAKTI
2013. gadā tika veikts pētījums
«Pedagogu darba samaksu
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ietekmējošie faktori vispārējās
izglītības iestādēs Latvijā», 2014.
gadā – «Izglītības darbinieku
vajadzības nodarbinātības stabilitātes un cienīga darba apstākļu
nodrošināšanai un šo jautājumu
aktivizēšanai kolektīvajos līgumos». Grūti un smagi tika veidots
sociālais dialogs gan ar Izglītības un zinātnes ministriju, gan
politiskajām partijām. LIZDA
pārstāvji katru gadu līdzdarbojās
50 dažādu institūciju darbā, gadā
piedaloties vidēji 200 sanāksmēs
gan Saeimas komisiju sēdēs, gan
Latvijas Pašvaldību savienības
un Lielo pilsētu savienības sēdēs,
gan Ministru kabinetā, gan
pašvaldībās. Neiztikām arī bez
protesta akcijām: divas vēstuļu
akcijas, divi piketi, ielu gājiens un
mītiņš Doma laukumā. Un liels
starptautisko kolēģu atbalsts.
Katru gadu tika izglītoti gan
arodorganizāciju priekšsēdētāji,
gan LIZDA biedri: organizēti semināri, tikšanās un konferences
par izglītībā un zinātnē aktuāliem jautājumiem, par vardarbī-

bas un stresa mazināšanu, izglītības kvalitātes paaugstināšanu,
sociālā dialoga uzlabošanu. Tika
izveidota alianse «Vienoti kvalitatīvai izglītībai» un iedibinātas
jaunas tradīcijas: «Skolas diena»,
«Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde», izveidota Jauno
pedagogu padome, un populārs
kļuva «Atlaižu grozs biedriem».
Šajā periodā bieži mainījās izglītības un zinātnes ministri (Tatjana Koķe, Rolands Broks, Roberts
Ķīlis, Vjačeslavs Dombrovskis,
Ina Druviete, Mārīte Seile), un
ne ar vienu dialogs nebija viegls,
tomēr 2012. gadā tika parakstīts
LIZDA un Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbības memorands – kā pieturas punkts
savstarpējās sapratnes veidošanā. Prieks, ka arodorganizāciju
neatlaidīgā darbība un biedru
aktivitāte rezultējās, lai arī ilgā
laikā, tomēr ar pozitīvu rezultātu,
un pamatā izvirzītās prioritātes
tika nepārtraukti aktualizētas
un meklēti labākie risinājumi to
īstenošanai.

KĀ MUMS IZDEVĀS?
VĒRTĒJUMAM
NEPIECIEŠAMS LAIKS!
Ikviens panākums ir tūkstošiem
ikdienišķu, neviena nepamanītu
un nenovērtētu centienu uzkrājums. Atskaties uz lietām, ko
esi godam paveicis, uz bērniem
un jauniešiem, kas izprot lietu
kārtību, pielieto iegūtās zināšanas ikdienā, prot uzbūvēt putnu
būri, runāt svešvalodā un izvilkt
kvadrātsakni. Tajā ir visu izglītības un zinātnes darbinieku,
arodbiedrības biedru nopelns!
Jā, ikdienā dažreiz jūties viens
un visu pamests, pēdējos spēkus
zaudējis, lai iemācītu elementāras
lietas, bet tad, kad tas izdodas,
– tas ir abpusējs prieks, skolēnu,
studentu, kolēģu mirdzošās acis
un PALDIES! Kā mums izdevās?
Vērtējumam nepieciešams laiks!
Paldies visiem pedagogiem un akadēmiskajam personālam
par ieguldījumu mūsu
nākotnes veidošanā!

Ingrīda Mikiško piedalās Smuku muižā organizētajā Kurzemes reģiona arodbiedrību pārstāvju vasaras diskusijā.
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UZTICĒŠANĀS. DROSME. ATBALSTS.
RĪCĪBA. PANĀKUMI. LIZDA = MĒS KOPĀ
INGA VANAGA,

LIZDA priekšsēdētāja
no 2015. gada

Pagājuši pieci gadi, kopš tiku ievēlēta par LIZDA
priekšsēdētāju. Kādi tie bijuši? Raibi, pat raibāki nekā
dzeņa vēders. Ir uzkāpts kalnu virsotnēs un krists arī
aizās, ir saņemti paldies un arī pļaukas, ir būts klāt pie
kopīga sarunu galda nozīmīgu reformu ieviešanā, un
citkārt esam mesti ārā pa durvīm, logu un pat atslēgas
caurumu. Šo piecu gadu laikā bijuši trīs premjeri un
trīs nozares ministri. Kāds politiķis LIZDA publiski
ir saucis par blusām un melnu kaķi, taču daudzi politiķi, sadarbības partneri ir atzinuši LIZDA spēku un
profesionalitāti. Ar LIZDA vadīšanu man saistās uzticēšanās, drosme, atbalsts, rīcība, panākumi, lai mūsu
biedru rītdiena būtu labāka. Ļoti aktīvi pieci darba
gadi stiprā komandā. Lepojos!

UZTICĒŠANĀS

2015. gada 23. maiju atcerēšos vienmēr. Tik lielu cilvēku uzticību ar balsojumu par manis ievēlēšanu LIZDA
priekšsēdētājas amatā saņemt ir pagodinājums. Tā tiešām ir ļoti liela uzticēšanās, un uzskatu, ka man jāattaisno
biedru dotais mandāts.
LIZDA ir liela un spēcīga organizācija, tās struktūra
daudziem nav līdz galam skaidra – pirmorganizācijas,
teritoriālās un institucionālās arodorganizācijas, Padome, Valde utt. Viss ir pārdomāts, un viss funkcionē, un
pats svarīgākais – šī struktūra ir vispiemērotākā LIZDA
darbības nodrošināšanai. Mani tiešām fascinē tas, ka
ikdienā darbojamies katrs savā līmenī, cenšamies katrs
tikt galā ar darba pienākumiem atbilstoši kompetencei
un, ja netiekam galā, jautājam kolēģu palīdzību. Tā ir arī
uzticēšanās, jo paļaujamies viens uz otra profesionalitāti,
atbildību.

DROSME

Jābūt gudram un drosmīgam, lai kādu aizstāvētu, pārstāvētu kāda tiesības un intereses, īpaši tad, ja tiek pārkāpti
normatīvie akti, bijusi pazemojoša izturēšanās. Ikdienā
visvairāk par biedriem rūpējas pirmorganizāciju un arod
organizāciju vadītāji, kuriem jāsadarbojas ar izglītības un
zinātnisko institūciju vadītājiem, pašvaldību pārstāvjiem
u.c. Jābūt drosmei risināt lielākas un mazākas problēmas.
Tas nav viegli. Priecājos par katru mūsu vadītāju, kurš pie-

kritis būt šajā amatā. Kolēģu drosme vēl vairāk iedrošina
arī mani!
LIZDA Padomes un Valdes pārstāvju drosme runāt par
ērtiem un neērtiem jautājumiem, drosme pateikt acīs
tīkamas un ne tik tīkamas lietas, tās pamatot. Priecājos,
ka pie mums ir viedokļu dažādība un mazākums piekrīt
vairākumam, ja par to ir nobalsots pēc diskusijām. Tas ir
sasniegums tik lielā organizācijā, tā ir demokrātija!
Nereti ir saņemti sabiedrības pārmetumi, ka LIZDA ir pārāk pacietīga, vajag būt prasīgākiem, drosmīgākiem, vajag
mācīties no Francijas, Vācijas kolēģiem, kuri protestē ilgi
un skaļi. Jā, mūsu mentalitāte ir citādāka, jā, mūsu sociālā
dialoga kultūra ir atšķirīga, taču… ja ir izsmelti visi miermīlīgie instrumenti un LIZDA Padome ir lēmusi par protesta akciju, tad lai saspringst visi Saeimas deputāti, valdība, Izglītības un zinātnes ministrijas vadība! Drosmīgu
lēmumu var pieņemt tie, kuri ir droši par biedru uzticēšanos un drosmi būt kopā jebkura veida cīņā par pedagogu
labklājību.
Ne vienmēr var panākt pozitīvu risinājumu, par labu LIZDA biedriem, tāpēc jāmāk samierināties ar zaudējumu,
turklāt vēl izskaidrot to biedriem. Ir bijušas sēdes, kurās
piedalos un pārnestā vārda nozīmē trīc bikšu gali, jo pretim ir visi valdības pārstāvji, Saeimā – attiecīgās komisijas
deputāti, pārrunās pirms piketa – valsts amatpersonas.
Man ir savas metodes, kā smelties drosmi, bet pati labākā
no tām ir atbildības apzināšanās pret LIZDA biedriem.
Nozīmīgās sarunās vienmēr domāju: es neesmu viena, ar
mani ir vairāk nekā 23 000 biedru – viņi man ir devuši
pilnvaras te būt un cīnīties par mums visiem! Tā sajūta ir
grūti izskaidrojama, tā dod drosmi – arī drosmi kādreiz
šerpāk oponēt kādai augstai amatpersonai.

ATBALSTS

Šo piecu gadu laikā mums ir bijušas vairākas parakstu
vākšanas kampaņas par pirmsskolas, internātskolas pedagogiem, iniciatīva portālā manabalss.lv par pirmsskolas pedagogu nevienlīdzības novēršanu. LIZDA apvieno
biedrus, kuri strādā, sākot no pirmsskolas izglītības pakāpes līdz augstākās izglītības pakāpei, kā arī zinātniskajos institūtos strādājošos. Katram ir savi aktuālie problēmjautājumi, kurus vēlams pēc iespējas ātrāk atrisināt,
un visi pretendē uz valsts budžeta līdzekļiem. Ja LIZDA
Padome lemj risināt kādu noteiktu jautājumu, tad tiek
saņemts atbalsts. Parakstu kampaņā par pirmsskolām
un izdienas pensijām savācām vairāk nekā 42 000 parakstu, manabalss.lv iniciatīvai – vairāk nekā 10 000 parakstu, par internātskolām – vairāk nekā 24 000 parakstu. Cīņā par augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba
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samaksas paaugstināšanas grafiku LIZDA Padome lēma atbalstīt kolēģus, kuri ir skaitliskā mazākumā no biedru kopuma. Tā ir solidaritāte!
Pēdējos gados mums ir stiprinājusies sadarbība ar Latvijas
Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Rektoru padomi, Latvijas Universitāšu asociāciju, Latvijas Jauno
zinātnieku apvienību, Latvijas Izglītības vadītāju apvienību,
vecāku organizāciju «Mammām un tētiem», Latvijas Ārstu
biedrību, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Studentu apvienību, UNESCO Latvijas pārstāvniecību, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Sadarbības partneru atbalsts ir
ļoti svarīgs, risinot biedriem aktuālus jautājumus. Pašvaldību
organizāciju atbalsts palīdzēja panākt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi. Rektoru padomes,
Latvijas Universitāšu asociācijas, Latvijas Ārstu biedrības un
Māsu apvienības atbalsts palīdzēja panākt algu paaugstinājumu augstskolu pedagogiem 2020. gadā un visiem pedagogiem
2021. gadā. Ceru, ka mēs kopā panāksim Izglītības attīstības
padomes izveidi, jo gandrīz visas organizācijas ir atbalstījušas
šādas nacionāla līmeņa sadarbības platformas izveidi.
Nenoliedzami būtisks ir starptautisko institūciju (EI, ETUCE)
atbalsts, ko esam saņēmuši vienmēr, kad iesniedzām piketa
pieteikumu vai piketējām. Atbalstu no EI un ETUCE esam
guvuši, jo bijusi iespēja profesionāli pilnveidoties, piedalīties
pasākumos, kuros informējam par Latvijas pieredzi noteiktos
jautājumos.
Teiciens «Tas spēks, kas niecīgs pilienā, top liels un varens kopumā!» sevi ir pilnībā attaisnojis šajā LIZDA darbības piecgadē!

RĪCĪBA

Nekas par mums bez mums! Šo principu ievērojam visus
piecus gadus. Mēs esam klāt, kad aicina, un īpaši tad, kad neaicina, ja tiek lemts par nozarē strādājošajiem. Šo gadu laikā
esam piedalījušies 1111 sēdēs, sniegti 505 atzinumi, nosūtītas
1363 vēstules dažādām institūcijām, 15 422 reizes medijos
atspoguļota informācija par LIZDA. Rīkots vienas dienas brīdinājuma streiks, pikets, iesniegti vairāki piketa pieteikumi,
kas tika atsaukti piketa prasību izpildes dēļ, rīkotas parakstu
kampaņas. Pētījumos balstīta LIZDA rīcība, priekšlikumi ir
svarīgi, tāpēc pēdējo piecu gadu laikā veikti seši reprezentatīvi pētījumi par pedagogu profesijas prestižu, profesionālo
atbalstu, tiesībām, augstākās izglītības mācībspēku cienīgu
darbu, nepieciešamo atbalstu nozarē strādājošajiem Covid-19
situācijā.
Digitalizācija ievieš zināmas pārmaiņas arī LIZDA darbībā,
un LIZDA Padome lēmusi rīkoties, lai mēs kļūtu laikmetīgāki – izstrādāta jauna mājaslapa, jaunas biedru kartes un
moderna biedru datubāze, «LIZDA Vēstnesis» tiek izdots
elektroniski, izstrādē ir e-apmācību platforma, daudz aktīvāki
esam sociālajos tīklos, spējam pieņemt lēmumus un rīkot diskusijas arī attālināti, pat LIZDA VII kongresa pirmo daļu organizējām attālināti. Mums televīzijā būs daži pilotraidījumi

par sociālo dialogu, rīkojam tiešraides «Facebook», veicinām
operatīvāku informācijas apmaiņu lietotnē «WhatsApp», lai
biedri ir ātrāk informēti par aktuālo. Priecājos par aktīvo LIZDA Padomi un biroja komandu, jo jau paveiktā un vēl iecerētā
ir ļoti daudz!

PANĀKUMI

Uzticēšanās, drosme, atbalsts un rīcība noved pie kopīgiem
panākumiem. Nenoliedzami, ir bijušas arī zaudētas cīņas un
biedru vilšanās, bezspēks, bezcerība. Taču padoties būtu pats
vieglākais. LIZDA Padome un Valde nepadodas pat tādu jautājumu risināšanā, kas skan kā aizķērusies plate, jo attiecīgais
jautājums ir aktuāls padsmit gadu garumā, piemēram, izdienas pensijas pedagogiem. Būtiskākie panākumi sadarbībā ar
partneriem šajos piecos gados:
• ir apstiprināts un tiek pildīts pedagogu darba samaksas
paaugstināšanas grafiks. Mūsu aktīvās un neatlaidīgās rīcības rezultātā panākts papildu finansējums laikā no 2018. līdz
2020. gadam vairāk nekā 110 miljonu eiro apmērā pedagogu
darba samaksas paaugstināšanai;
• Zinātniskās darbības likumā iestrādāta norma par finansējuma piešķiršanu valsts pētījumu programmām;
• Izglītības likumā pieņemti grozījumi, kas paredz sociālās
garantijas pedagogiem;
• ieviesta sociālā atbalsta programma pedagogiem, kuri zaudē darbu izglītības iestādes slēgšanas, reorganizēšanas rezultātā;
• internātskolu reformas rezultātā atlaišanas pabalsts ir panākts 100, nevis 50% apmērā;
• manabalss.lv iniciatīva par pirmsskolas pedagogu nevienlīdzību tiek izskatīta Saeimā;
• izveidota un veiksmīgi darbojas Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija;
• tuvākajā laikā tiks pilnveidoti augstākās izglītības iestāžu
pedagogu darba slodzes veidošanās principi;
• tiek pilnveidoti pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizācijas modeļi un tiem atbilstošā pedagogu darba samaksa;
• pašvaldības tiek rosinātas un iespēju robežās paaugstina
darba samaksu pirmsskolu pedagogiem un skolotāju palīgiem;
• ar vienas dienas brīdinājuma streiku panācām, ka aptur
nepilnīgo reformu par jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanu;
• par gadu atlikta kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana, lai labāk sagatavotos visas iesaistītās puses;
• u.c.
Viens darba cikls LIZDA noslēdzies, sākas jauns 2020.–2025.
gada ietvaram. Novēlu, lai mēs lepotos vēl vairāk ar savu
piederību LIZDA, lai citi nozarē strādājošie
pievienotos LIZDA, jo tā mēs noteikti gūsim
vēl lielākus panākumus, kas uzlabos ikviena
biedra darba dzīves kvalitāti, un kopā ar savu
ģimeni būsim laimīgāki mūsu Latvijā!
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Cienījamie kolēģi!
EIROPAS
ETUCE sūta vissirsnīgākos sveicienus visiem biedriem, LIZDA vadībai
IZGLĪTĪBAS
un arodorganizācijām LIZDA 30 gadu pastāvēšanas jubilejā un saistībā ar
DARBINIEKU
LIZDA VII kongresu!
LIZDA ir Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības dalīborganizācija.
ARODBIEDRĪBAS
LIZDA Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrībā (Education InternatioAPSVEIKUMS LIZDA nal) iestājās 1994. gada 31. maijā un jau kopš iestāšanās pirmsākumiem ir

vērsusi dalībvalstu uzmanību uz aktuāliem izglītības jautājumiem un strādājusi ar izglītības izaicinājumiem.
ETUCE atbalsta jūsu misiju un mērķus, iestājoties par kvalitatīvu valsts
izglītību, vienlīdzību, demokrātiju, respektējot arodbiedrības tiesības sociālajā dialogā. Mēs pateicamies LIZDA par tās nepārtraukto ieguldījumu
ETUCE aktivitātēs un iniciatīvās. Būdama lielākā izglītības nozares arodbiedrība Latvijā, līdz ar pastāvīgiem panākumiem izglītības un zinātnes
attīstības sekmēšanā LIZDA aktīvi pārstāvējusi pedagogu, zinātnieku un
citu izglītībā nodarbināto tiesības un intereses, uzlabojot izglītībā strādājošo
darba un dzīves apstākļus.
2020. gads mūs visus skāra ar bezprecedenta koronavīrusa pandēmiju, kas
bija īpašs izaicinājums pedagogiem, izglītībā nodarbinātajiem visā Eiropā
un arī Latvijā ātri iekļauties attālinātajā mācību procesā, ievērojot skolēnu,
studentu un viņu ģimeņu drošības un veselības nosacījumus. Lai arī izglītības saturs un forma turpina attīstīties digitāli, tomēr sociālie izaicinājumi –
ekonomiskais un izglītības privatizācijas slogs – saglabājas, un šie jautājumi
arodbiedrību kustībai joprojām būs aktuāli.
ETUCE atkārtoti pauž savu atbalstu un solidaritāti visām arodorganizācijām, biedriem skolotāju, akadēmiskajās un zinātniskajās aprindās. ETUCE
turpinās atbalstīt LIZDA kā starptautisko sadarbības partneri tās tālākajos
centienos, pārstāvot izglītībā un zinātnē nodarbināto tiesības un intereses.

Kopā mēs esam spēks!

Akcijas nolikums: www.lizda.lv

Solidaritātē Sūzena Flokena,
Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) Eiropas direktore

Akcija LIZDA biedriem «1+1 = stiprāks kā 1»

Aicini izglītības un zinātnes jomā strādājošos pievienoties LIZDA un pretendē uz vērtīgām balvām!
Akcijas noteikumi un balvas – https://www.lizda.lv/akcija-lizda-biedriem/.
Mērķis
Aicināt izglītības un zinātnes nozarē strādājošos pievienoties
LIZDA, lai palielinātu savstarpējo solidaritāti, vēl aktīvāk pārstāvētu nozarē strādājošo tiesības un intereses.

Balvu fonds
1000 eiro, speciālbalvas un pārsteiguma dāvanas.
Pieteikumus sūtīt
Līdz 2020. gada 1. novembrim pa e-pastu
akcija@lizda.lv.
Dalībnieki
Pieteikumā iekļaut
Ikviens LIZDA biedrs.
1. Dalībnieka vārdu, uzvādu, e-pastu, tālruni.
Piedalīšanās Aicinājums
nosacījumi
LIZDA biedriem
2. Piesaistītā biedra(-u) vārdu, uzvārdu, darbavietas nosaukumu, tālruni.
Līdz 2020. gada 1. novembrim iesaistīt LIZDA jaunus biedrus, 3. Ieskenētu vai nofotografētu iesaistītā biedra iestāšanās iesnieKļūsti
parizglītības
LIZDA Facebook
lapas
sekotāju un uzzini jaunumus gumu ar parakstu par iestāšanos LIZDA.
kuri
strādā
un zinātnes
nozarē.
no pirmavota!

Aicinājums
LIZDA biedriem
• Aktualitātes
• Infografikas

• Konkursi
•
Tiešraides
•
Saziņas
tiešsaistē
• Paziņojumi
Aicinājums LIZDA
VIDEO sižeti
Aptaujas
Kļūstibiedriem
par LIZDA Facebook
lapas
sekotāju
un
uzzini
jaunumus
• VIDEO sižeti
• Konsultācijas
FOTO galerijas
Konkursi
Kļūsti par LIZDA Facebook lapas
sekotāju
un uzzini jaunumus
no
pirmavota!
•
FOTO
galerijas
• Aptaujas
Infografikas
Paziņojumi
Aktualitātes

Saziņa tiešsaistē

Tiešraides

Konsultācijas

no pirmavota!

Aktualitātes
Saziņa
tiešsaistē
Aktualitātes
Saziņa tiešsaistē
Raksti
Facebook meklētājā:
Latvijas Izglītības
un zinātnes darbinieku
arodbiedrība
Tiešraides

Konsultācijas

VIDEO sižeti

Aptaujas

FOTO galerijas

Konkursi

Infografikas

Paziņojumi

Spied Patīk

Spied Sekot

Tiešraides

Konsultācijas

Tikai daži klikšķi un TU būsi
VIDEO sižeti
Aptaujas
informēts par visu TEV
FOTO galerijas
Konkursi
aktuālo LIZDA darbībā!

Infografikas
Paziņojumi
Raksti Facebook meklētājā: Latvijas Izglītības
un zinātnes darbinieku
arodbiedrība
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JĀTURPINA AR TĀDU PAŠU
JAUDU KĀ LĪDZ ŠIM –
NEDRĪKST APSTĀTIES,
JO TAD MŪS NOSPIEDĪS
Liene Šneidere strādā Rīgas Teikas vidusskolā par
māj
turības/dizaina un vizuālās mākslas skolotāju.
Viņa ir klases audzinātāja divām klasēm – 8. un 10. –,
katrā no tām mācās 31 skolēns. Paralēli saviem tiešajiem darba pienākumiem L.Šneidere ir arī LIZDA
Rīgas Teikas vidusskolas pirmorganizācijas vadītāja.
Intervijā «LIZDA Vēstnesim» skolotāja dalās pārdomās par to, kā tas ir – audzināt uzreiz divas skaitliski tik lielas klases, kādi ir viņas izaicinājumi skolas
arodbiedrības vadībā, ko viņa sagaida no LIZDA
biroja, kā piesaistīt arodbiedrībai vēl vairāk biedru.

Divas klases, katrā 31 skolēns… Vai tā ir «iespējamā
misija» – vienlaikus rūpēties par 62 jauniešiem?
To var izdarīt, tikai tas prasa ļoti daudz no manis. Kad pirmo
reizi mana audzināmā 12. klase absolvēja un man palika tikai
viena audzināmā klase, nosolījos, ka nekad vairs tā nedarīšu,
jo tas nav veselīgi ne man, ne bērniem. Kad jau ar kompetenču pieeju tika plānots šis mācību gads, daļai skolotāju
būtiski samazinājās stundu skaits. Mēs skolā esam daudz
viena priekšmeta skolotāju, bet stundu uz visiem vairs nav tik
daudz. Lai man nebūtu jāmeklē otrs darbs, teicu: ja visi striķi
plīst, es ņemu tās divas klases. Nav jau tā, ka man bērni nepatīk, un tur jau arī laikam bija tas dullums – uz ko tādu atkal
parakstīties. Tajā pašā laikā tā vienkārši ir nepieciešamība, lai
varētu cienīgi nopelnīt. Bet tobrīd, kad man atsūtīja plānu –
būs sešas kontaktstundas un viena klase, nodomāju – nu nē!
No vienas puses, nopriecājos, ka man būs tikai viena klase un
es varēšu vairāk koncentrēties, līdz ar to savai klasei vairāk
dot, bet, no otras puses, finansiāli tas nav forši.
Necieš kvalitāte?
Kaut kas jau man paslīd garām. Bet ir kolēģi, kuri strādā ar
pilnu jaudu, un ir tādi, kuri māk strādāt mazāk. Es nemāku
strādāt mazāk.
Kā iepazīstat savus skolēnus, izprotat katru, saliedējat klasi?
Skola 10. klasei organizēja adaptācijas dienu – braucām
uz Valmieru. Tā jau ir tradīcija – 10. klasēm mācību gada
sākumā rīkot adaptācijas dienu. Tas ir laiks, kad jaunieši pēc
9. klases it kā pašķiras, bet tad satiekas vidusskolā jau jaunā
kompānijā. Vidusskolā viņi it kā ir lielie, bet tajā pašā laikā vēl

joprojām mazi, tāpēc viņi jāsaliedē. Skolā esam novērojuši, ka
tas darbojas – ja 10. klases sākumā ar viņiem mazliet vairāk
pastrādājam, tad 12. klasē mums ir forši vidusskolēni. Būtībā
visu laiku mums ir forša vidusskola ar šādu sākumu.
Paralēli pedagoga darbam esat arī Rīgas Teikas vidusskolas LIZDA pirmorganizācijas vadītāja. Pirms iestājāties LIZDA, cik daudz zinājāt par arodbiedrību?
Neko daudz nezināju. Iepriekšējais vadītājs, kuru nomainīju,
reiz pienāca pie mums, jaunajiem skolotājiem, un nedaudz
pastāstīja par priekšrocībām, esot LIZDA, iedeva iestāšanās
veidlapas un teica: «Būs forši – nāciet mūsu bariņā!» Mēs
arī atnācām. Atceros, kad viņu nomainīju pirmorganizācijas
priekšsēdētāja amatā, viņš teica, ka būs jāpacīnās par izdevīgākiem nosacījumiem koplīgumā.
Ko toreiz gaidījāt no arodbiedrības?
Es nedomāju par to, ka man kaut kas jāgaida. Piedalījos streikā, piedalījos piketā. Darīju to ar domu, ka es esmu skolotāja,
man jācīnās par sevi.
Vai LIZDA spēj ietekmēt politiķu lēmumus?
LIZDA spēj darīt pamanāmas lietas, visi zina, kas ir LIZDA.
Uz šīm aktivitātēm ir reakcija, tās nepaliek nepamanītas.
Varbūt tā ir tikai mana sajūta, bet, šķiet, dažkārt apkārtējo
reakcija ir tāda: «Skolotāji jau tikai kliedz!» Visi zina, ka skolotāji ir spējīgi mobilizēties, vēl arī ārsti kliedz. Ja viņi cīnās par
savu taisnību, tātad tam ir jēga.
Ko jūs sagaidāt no LIZDA nākotnē?
Turpināt darboties ar tādu pašu jaudu kā šobrīd. Neapstāties,
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jo, tikko kādā jautājumā seko atslābums, uzreiz nospiež. Līdzīgi ir skolā – ja gribi kaut ko panākt, tad jādarbojas tik ilgi,
kamēr tevi kāds sadzird.

beigās skolas kolektīvam bija brauciens uz Alūksni. Nodomāju, ka no arodbiedrības naudiņas LIZDA biedriem varētu
segt daļu no ekskursijas izdevumiem.

Kā jūs aicināt kolēģus stāties LIZDA?
Pirmām kārtām dalība LIZDA rada drošības sajūtu. Ja mani,
piemēram, nepamatoti grib atlaist, rodas starpgadījums ar
skolēniem, vecākiem vai kāda cita problēmsituācija, tad LIZDA, manuprāt, ir vienīgā institūcija, kas saviem biedriem var
palīdzēt. Ir brīži, kad liekas: mani neviens neaizstāvēs, nav
drošības sajūtas. Tas nav tikai mans viedoklis. Esmu dzirdējusi arī no kolēģiem, ka neko nevar zināt, visādi var būt. Tās
bailes no situācijām ar vecākiem… Četras puses: skolotājs–
vecāki–bērns–administrācija. Ne vienmēr skolotājs var
droši justies – ja nu kas, es zinu, ka mani skola aizstāvēs. Es
neesmu pārliecināta par to. Bet LIZDA biedrs var saņemt
juridisko palīdzību. Esot LIZDA, var pieteikties LIZDA
Nelaimes gadījumu fonda atbalstam, man viens kolēģis tieši
tagad ir lauzis abas rokas. Es neesmu tāds cilvēks, kurš skries
un skaļi reklamēs: redziet, arodbiedrības biedriem ir tādi
un tādi bonusi! Drīzāk ticu, ka skolotāji paši sapratīs, kas ir
arodbiedrība. Un tiem, kas nav arodbiedrībā, drusku skaudīs.
Man vienmēr gribas darīt tā, lai būtu skaisti.

Ko tu gribētu, lai LIZDA sasniegtu nākamajā
piecgadē?
Vienmēr jau asākās diskusijas ir tikai par naudu, algu,
slodzēm. Tad aizdegas visi. Tas nav mazsvarīgi, un to nevar
nolikt malā. LIZDA uzdevums ir cīnīties par to. Ja arodbiedrība vairs necīnīsies par atalgojumu, tad kāda jēga no
arodbiedrības? Es domāju, ka skolotāji ļoti paļaujas uz to, ka
LIZDA viņu vietā par to cīnīsies. Mēs taču esam arodbiedrībā, maksājam to vienu procentu, lai šī cīņa notiktu un būtu
rezultāts.
Nezinu, vai to LIZDA var mainīt, bet man, piemēram, nav
skaidrs, kā veidojas klases audzinātāja darba samaksa. Man
tā liekas neadekvāta tam, kas no audzinātāja tiek prasīts. Prasības tikai aug, un mums ir jābūt pieejamiem visu laiku. Labi,
tā varbūt ir pašu vaina, ka dodam savu kontaktinformāciju.
Piemēram, manā klasē viens skolēns mācīsies attālināti,
jo viņa tēvs strādā diplomātiskajā dienestā Briselē. Viņš
man jautāja: «Jūs dodat bērniem un vecākiem savu privāto
telefona numuru?» Bet pie mums tā ir, un pamēģini kādam
vecākam neatbildēt, ja viņš deviņos vakarā zvana. Nezinu,
varbūt normatīvajos aktos var noteikt robežas – līdz cikiem
ir skolotāja darbs un kad ir privātā dzīve.
LIZDA saviem biedriem varētu rīkot sporta spēles. Ja LIZDA
organizētu iekšējās sporta spēles, domāju, tas būtu viens no
gada lielākajiem notikumiem skolotājiem. Tikai arodbiedrības biedriem, protams.
Vēl jau arī skolotāji savā starpā runā, ka kādreiz bija vienas
mācību jomas skolotāju no visas Latvijas tikšanās, semināri. Parasti ārpus Rīgas. Satikās, piemēram, mājturības vai
vizuālās mākslas skolotāji no visas Latvijas un sprieda par
aktualitātēm, problēmām, dalījās ar savām zināšanām un pieredzi. LIZDA ko līdzīgu varētu organizēt saviem biedriem.
Ziemassvētkos arodbiedrības biedru bērni varētu saņemt
paciņas, lai labums būtu plašāks – ne tikai arodbiedrības
biedram, bet arī viņa ģimenei.

Cik skaisti?
Man patiktu, ja Ziemassvētkos kā arodbiedrības biedre saņemtu piparkūkas un šokolādīte arī būtu. Es gribētu ar skolas
arodbiedrības biedriem aiziet uz teātri, kino, kādu daļu no biļetes cenas sedzot no arodbiedrības biedru naudas. Skolotāju
dienā kaut ko skaistu viņiem nopirkt. Gribu pasniegt skaistu
dāvaniņu uz Ziemassvētkiem, dzimšanas dienu, Lieldienām,
mācību gada noslēgumā. Ticu, ka citi arī tā gribētu. Augusta

FILIPS
RAJEVSKIS:
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LIZDA – JAUDĪGA
ARODBIEDRĪBA AR
LIELU IETEKMI

«Latvijā nav daudz
jaudīgu arodbiedrību, kurām būtu
tik liela ietekme
kā LIZDA.»

Ekspresintervija ar politologu,
sabiedrisko attiecību aģentūras
«Mediju tilts» līdzdibinātāju Filipu Rajevski.
LIZDA apvieno vairāk nekā 20 tūkstošus biedru – tā ir
liela kopa. Vai var teikt, ka LIZDA ir spēks?
Viennozīmīgi – tā var teikt, un, kas ir pats galvenais, to nosaka ne tikai biedru skaits, bet arī biedru kvalitāte. Tas, ka tie ir
skolotāji un izglītības darbinieki, piešķir daudz lielāku spēku
un daudz lielāku pievienoto vērtību nekā tikai biedru skaits.
Kā izpaužas šis spēks?
Spēks slēpjas tajā, ka šis kopums ir ļoti labi organizēts, un tas
nevar notikt bez centrālā biroja koordinējošās lomas. Ir jābūt
spējai, intelektuālam potenciālam, zināšanām, pieredzei, kas
ir birojā, apvienoties ar šo lielo biedru skaitu. Biedriem ir jāuzticas saviem līderiem, un līderiem ir jāuzticas saviem biedriem. Ko tas nozīmē arodbiedrības gadījumā? Ja līderi saka, ka
jāiet ielās, tad biedri iet ielās – atbalsta, uzticas, ka tieši šis instruments ir jālieto. Ja līderi saka, ka ielās nav jāiet, ka jāsaglabā
miers, ka ir izcīnīts maksimums, ko var, tad arī biedri ieklausās savos līderos. Tas ir īpaši svarīgi, jo arodbiedrības darbs ir
darījumu slēgšana ar varu. Nav iespējams vienmēr dabūt visu.
Sabiedrībai un it īpaši biedriem ir jātic saviem līderiem, ka ir
dabūts maksimums, ko var uz to mirkli dabūt, nekaitējot sev
un valstij.
Vai vara respektē LIZDA?
Vara respektē, pat tie jauniņie, kas ienāk politikā un domā,

ka var nerespektēt, vienalga atduras pret to, ka ir jārespektē šī
arodbiedrība kā nopietns politisks spēks.
Skeptiķi teiktu, ka arī bez LIZDA jautājumi tiktu sakārtoti, ieskaitot atalgojuma problēmu.
Es te vilktu paralēles ar veselības darbinieku algām – lēmums
likuma veidā ir pieņemts, bet tas tomēr nematerializējas naudā. Solījumi, kas tiek doti izglītības darbiniekiem, šķiet, lielākoties materializējas arī naudā. Ir ļoti svarīgi, ka lēmumi ne
tikai tiek pieņemti, bet arī tiek pildīti. Tas arī ir respekts.
Pirms aptuveni gada Valsts prezidents Egils Levits aicināja cilvēkus stāties arodbiedrībā.
Tie ir ļoti eiropeiski izteikumi, jo arodbiedrības Eiropai ir
raksturīgas. Mazāk raksturīga arodbiedrību kustība ir citās
ekonomikās. Latvijā nav daudz jaudīgu arodbiedrību, kurām
būtu tik liela ietekme kā LIZDA. Domāju, ka, runājot par
arodbiedrību progresīvo lomu, Valsts prezidents kā paraugu
ņēma tieši LIZDA.

VIEDOKLIS

Valdībai arodbiedrības vajadzētu vairāk uzklausīt
Politisko notikumu komentētājs Māris Zanders:
«Manuprāt, kopumā Latvijā arodbiedrības nekad nav bijušas spēcīgas. No šī viedokļa tikai mediķu un pedagogu arodbiedrību var uzskatīt par arodbiedrībām, nevis pseidosociālajiem partneriem. Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka Latvijā pēc neatkarības atgūšanas arodbiedrības joprojām asociējas ar padomju laiku. Tam ir objektīvs iemesls. Mūsu vecāku paaudzei, es pieļauju, arodbiedrības
asociējas ar okupācijas periodu un padomju varu kā tādu. Tur negatīvā konotācija ir neizbēgama.
Savukārt tad, kad pieaugām mēs un vēl jaunāki cilvēki, ekonomikas struktūra jau bija izmainījusies, un mūsdienu postkapitālismā arodbiedrībām īsti nav vietas, tāpēc jaunāki cilvēki vienkārši
nesaprot, kas tā arodbiedrība tāda ir.
Šobrīd Latvijā, es vēlreiz saku, ir tikai divas kaut cik aktīvas arodbiedrības – pedagogu un mediķu. No šī viedokļa raugoties – tajās cilvēki formulē savu viedokli. Mums vispār konsultatīvajā
laukā ir izkropļota situācija. Parasti valdība, koalīcija vairāk vai mazāk cenšas runāt ar pašvaldībām, to ietekme ir. Bet tas nav pareizi – arodbiedrības vajadzētu vairāk uzklausīt.»
Foto: ekrānšāviņš no LSM
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Fotomirklis pēc LIZDA Padomes sēdes, kurā lēma par arodbiedrības nākotnes mērķiem.

NĀKOTNES IECERES LIZDA
IZAUGSMES TURPINĀJUMAM
Inga
Vanaga,
LIZDA
priekšsēdētāja

Irina
Avdejeva,
LIZDA
priekšsēdētājas
vietniece

Šis «LIZDA Vēstneša» numurs ir īpašs mūsu kopīgo svētku
izdevums salīdzinājumā ar iepriekšējiem, jo tajā ir ieskats
LIZDA vēsturē un turpmākās darbības iecerēs. Trīs gadu
desmiti aprit kopš LIZDA dibināšanas. Paldies visiem mūsu
arodbiedrības biedriem par to, ka tieši jūs esat pilsoniski aktīvi, atbildīgi un plecu pie pleca iestājaties par savām profesionālajām interesēm un tiesībām!
Pateicoties jūsu augstajai pilsoniskajai atbildībai un piederībai savai profesionālajai organizācijai, esam tik daudz panākuši. LIZDA šo gadu laikā ir mainījusies un attīstījusies,
lai varētu vēl aktīvāk pārstāvēt un iestāties par savu biedru
tiesībām un interesēm, sākot no darbavietas līdz starptautiskajam līmenim. Kongress tiek rīkots reizi piecos gados, kad
vairāk nekā ikdienā tiek analizēts sasniegtais un lemts par
turpmāko. LIZDA VII Kongresa rezolūciju un aicinājumu
projekts apkopo priekšlikumus izaugsmes turpinājumam,
un pēc debatēm Kongresā par to galavārdu ar balsojumu
teiks Kongresa delegāti. Pārmaiņas mūsu darba dzīvē ir neizbēgamas, bet tikai tad, ja izglītības nozarē strādājošie būs
ar augstu pilsonisko apziņu, solidāri un aktīvi profesionālās
organizācijas biedri, mēs visi kopā spēsim nodrošināt ikviena
izglītības nozarē strādājošā darba dzīves kvalitāti.
Daļu no biedriem aktuālajiem jautājumiem būs jāturpina
risināt, meklējot arvien jaunus problēmu risināšanas veidus
un argumentus. Būtiski ir turpināt aktīvu darbu pie LIZDA
izaugsmes veicināšanas, tāpēc iecerēts pievērsties šādiem tematiem:

• profesijas prestiža paaugstināšana;
• profesionālais atbalsts izglītības un zinātnes nozarē strādājošajiem;

• piederība un solidaritāte LIZDA;
• tiesiskā aizsardzība;
• sabalansēta darba slodze un cienīga darba samaksa;
• sadarbības stiprināšana.

Kopā būsim vēl aktīvāki biedru piesaistē, viņu tiesību un interešu pārstāvēšanā, paaugstinot mūsu līderu profesionalitāti. Kopīgi vēl vairāk jāpopularizē biedriem aktuālo jautājumu
risināšanas princips «Satikt – sadzirdēt – risināt – izstāstīt
par paveikto», lai stiprinātu piederību un solidaritāti LIZDA
un lai piesaistītu jaunus biedrus.
Ieceru ir daudz, taču panākumus vieglāk gūt, ja ir sabiedrotie. Mēs visos līmeņos pilnveidosim sadarbību ar sociālajiem
un sadarbības partneriem, kas balstīta uz profesionalitāti,
cieņu, demokrātiskumu un tiesiskumu, labas pārvaldības
principiem, lai paaugstinātu profesionālās darba dzīves kvalitāti izglītības un zinātnes nozarē strādājošajiem. Svarīgi, lai
tiek pieņemti Lēmumi Izglītības un Zinātnes Darbinieku
Atbalstam.
Profesionālas komandas darbs un sadarbība ar partneriem
ir atslēga ceļā uz panākumiem. Mēs noteikti panāksim lēmumus par labu saviem biedriem, pateicoties komandas
darbam, jo katram biedram, pirmorganizācijas, arodorganizācijas priekšsēdētājam, LIZDA Padomei un Valdei, biroja
darbiniekiem ir sava loma organizācijas darbībā. LIZDA izaugsme tiešām ir atkarīga no ikviena biedra, ko arī apstiprina B.Hartlija atziņa: «Zinoši un motivēti cilvēki var izveidot
izcilu komandu, jo viņi pieņem labus lēmumus un ir gatavi
strādāt ar maksimālu atdevi, lai sasniegtu labāko iespējamo
rezultātu. Tādēļ nepārtraukti ir jāaug pašam un jāpalīdz pilnveidoties komandai.»
Lai mums izdodas!

KAD VĒRTĒJAM, VAI MAKSĀT
arodbiedrībai biedra naudu

1% NO BRUTO DARBA SAMAKSAS,

svarīgi ir aprēķināt kopējo ieguvumu no dalības LIZDA.

ARODBIEDRĪBAS BIEDRA IEGUVUMI
Arodbiedrības
pakalpojumi un
biedra iespējas
LIZDA panāca
zemākās darba algas
likmes pieaugumu
• 09.2016. – no 588 līdz 680 EUR
• 09.2018. – no 680 līdz 710 EUR
• 09.2019. – no 710 līdz 750 EUR
• 09.2020. – no 750 līdz 790 EUR

Atlaižu grozs
Atlaides pie vairāk nekā
100 sadarbības
partneriem

Bezmaksas biznesa
klases e-pasts un
«Office 365»
«Outlook», «OneDrive for
Business», «Word», «Excel»,
«PowerPoint»

Iemaksātās
biedra naudas
atdeve/ietaupījums
Mēnešalgas
palielinājums
• 92 EUR par likmi (09.2016.)
• 30 EUR par likmi (09.2018.)
• 40 EUR par likmi (09.2019.)
• 40 EUR par likmi (09.2020.)
Kopā pieaugums:

202 EUR

Piemērs
• Teātra biļete maksā 15 EUR;
atlaide – 10–30%
• Brilles maksā 200 EUR;
atlaide – 20%
• 95. markas benzīns
maksā 1,127 EUR/l;
atlaide 0,07 EUR/l

Ieguvums

Skolu krājaizdevu
sabiedrība
Naudas aizņēmumi

Sociālās
palīdzības fonds
Iespēja saņemt finansiālu
palīdzību smagās dzīves
situācijās

Ietaupīti vidēji
45 EUR/st.

Piemērs
LIZDA biedriem
naudas aizdevumi
par izdevīgām
procentu likmēm

Piemērs
Par 1. pakāpes
radinieka nāvi pabalsts –
aptuveni 60 EUR

Ieguvums

LIZDA biedrs ietaupa
50,40 EUR/gadā

LIZDA vienošanās
ar pašvaldību

Pabalsti un citi
materiālie labumi,
veselības apdrošināšana,
papildu apmaksātas brīvdienas,
darba aizsardzība, darba laika
organizācija u.c.

AR ATLAIDI

Juridiskā un
tiesiskā aizsardzība

Piemērs

Piemērs

Ja darba devējs LIZDA biedru
vēlas atbrīvot no darba, tad
ir jāsaņem LIZDA piekrišana

Ekskursija Latvijā

Vienas dienas ekskursija Latvijā
LIZDA biedriem ir
BEZ MAKSAS vai

www.lizda.lv

Konflikts ar darba devēju,
vecākiem, skolēnu

Piemērs

Darba koplīgums

Piemērs

LIZDA biedri ir apdrošināti
pret nelaimes gadījumiem

Bezmaksas
profesionāla jurista
konsultācija

Iemaksātās
biedra naudas
atdeve/ietaupījums

«Microsoft 365» «Business
Basic» paka – 4,20 EUR/mēn.

Ekskursijas

Nelaimes gadījumu
apdrošināšana 24/7

Arodbiedrības
pakalpojumi un
biedra iespējas

• TRAUMAS – LĪDZ 2500 EUR
• SLIMNĪCAS DIENAS
NAUDA – LĪDZ 600 EUR

LIZDA VII Kongresu atbalsta

Ja noskaidrojas, ka darba
devējs LIZDA biedru grib atlaist
nelikumīgi, tad LIZDA biedrs
jāatjauno amatā un jāizmaksā
kompensācija par
piespiedu dīkstāvi

