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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

l LINDA KILEVICA

Turpinot publikāciju sē-
riju pirms 14. Saeimas vēlē-
šanām, pievēršamies iece-
rēm izglītības un kultūras 
jomā. Kaut pēdējā mirklī 
pirms pedagogu streika at-
rasts kompromiss, papildu 
finansējums neatrisina visas 
gadiem samilzušās problē-
mas nozarē. Savukārt kultū-
ra reti nonākusi prioritāšu 
sarakstā pat tā sauktajos 
labajos laikos.

Mācīties  
un vienlaikus 
strādāt

Visiem uzrunātajiem poli-
tisko spēku Kurzemes apgabala 
sarakstu pārstāvjiem lūdzām 
nosaukt trīs pirmos soļus, kā ri-
sināt pedagogu trūkuma prob-
lēmu un nodrošināt skolotājiem 
samērīgas slodzes un atbilstošu 
atalgojumu.

Arvils Ašeradens, “Jau-
nās Vienotības” (JV) saraksta 
līderis: 

– Mācību materiālu pieeja-
mība, motivējošs atalgojums un 
izaugsmi atbalstoša personālva-
dība ir trīs svarīgākie soļi perso-
nāla krīzes pārvarēšanai. Minis-
trijas Izglītības satura centram 
ir pilnībā jāpārņem atbildība par 
mācību materiāliem. 

Nākamo četru gadu laikā pe-
dagogu atalgojumam ir jāpieaug 
līdz 120% no vidējā atalgojuma 
valstī. Pirmie soļi ir sperti, nodro-
šinot 56 miljonu eiro piešķīrumu 
nākamajā gadā. Nākamie soļi: 
efektīvas un motivējošas atalgo-
juma sistēmas ieviešana pašval-
dības līmenī. Izglītības sistēmā 
jāievieš moderna, no korporatīvā 
sektora pārņemta personālvadī-
bas sistēma, kurai būtu svarīgs 
katrs skolotājs un viņa vēlme ar 
maksimālu atdevi veikt savus 
ikdienas pienākumus. 

Jānis Vucāns, Zaļo un zem-
nieku savienības (ZZS) saraksta 
kandidāts Nr. 2: 

– Viens no pirmajiem dar-
biem būs saistīts ar pirmsskolas 
pedagogu interešu aizstāvēša-
nu Satversmes tiesā lietā par 
pirmsskolas pedagogu diskrimi-
nācijas novēršanu atalgojuma 
jomā. Otrais solis – sarunās par 
2023. gada budžeta izstrādi ie-
stāsimies par valsts finansiāla 
atbalsta piešķiršanu Latvijas 
augstskolu īstenotajām papildus 

Kuģi, kurus nepārtraukti šūpo – 
ko kandidāti piedāvā izglītībai un kultūrai?

Kultūru bieži svētkos vicina kā karogu, bet pēc tam saloka un atliek malā līdz nākamajai reizei. Izglītības reformas seko 
cita citai, bet nozarē strādājošo neapmierinātība paliek. EGONA ZĪVERTA FOTO

kvalifikācijas iegūšanas prog-
rammām strādājošiem pedago-
giem, kā arī par vēl lielāku at-
balstu projektam “Mācītspēks”. 
Trešais solis – aicināsim veikt 
grozījumus MK noteikumos, 
paredzot, ka valsts budžeta lī-
dzekļi tiek piešķirti arī nepilna 
laika studiju finansēšanai peda-
goģijas programmās, kurās jau 
šobrīd ir vai tuvākajos gados 
būs nozīmīgs skaits vakanču, 
vienlaikus mentora pārraudzībā 
ļaujot šiem studējošajiem uz-
sākt pedagoģisko darbu. 

Valērijs Agešins, “Saska-
ņas” saraksta līderis: 

– Izglītības sistēmai jākļūst 
stabilai, lai tajā strādājošie ne-
justos kā uz kuģa, kuru visu 
laiku šūpo. Vienlaikus jārisina 
skolotāju trūkuma, kvalitatīvas 
zinātniski metodiskās bāzes un 
mācību grāmatu nodrošinājuma 
problēmas. Pašlaik daļa peda-
gogu šo deficītu nosedz paši ar 
savām pārslodzēm, tāpēc jāsa-
balansē skolotāju darba slodze 
un jānodrošina pienācīgs atal-
gojums, kā arī iespēja bez mak-
sas iegūt pedagoģisko izglītību 
un apmeklēt pedagoģiskos kur-
sus citu nozaru bakalauriem. 
Konkurētspējīgs atalgojums un 
spēcīga sociālā kampaņa palī-
dzēs atjaunot skolotāja profesi-
jas prestižu un cieņu.

Normunds Dzintars, Na-
cionālās apvienības saraksta 
kandidāts Nr. 6: 

– Pedagoga profesijai jābūt 

pienācīgi atalgotai, lai studen-
tiem rastos motivācija strādāt. 
Pirmsskolas izglītības iestādēs 
(5–6 g.) darba slodzei jābūt 40 
stundas jeb 32+8. Profesionālās 
izglītības iestāžu pedagogiem 
– 1200 stundas gadā, līdz 60% 
kontaktstundām, bet ne mazāk 
kā 40% citiem pienākumiem, 
savukārt interešu un profesio-
nālās ievirzes segmentā varē-
tu saglabāties 30 stundu darba 
nedēļa ar attiecību 24/6, bet 
vispārējās izglītības pamata 
un vidējās izglītības pakāpes 
(t. sk. speciālās izglītības) pe-
dagogiem 40 stundu nedēļa ar 
pakāpenisku pāreju 4 gados līdz 
24/16, ievērojot mācību priekš-
metu specifiku. Jānosaka 5 gadu 
minimālās darba algas pieau-
guma grafiks, par bāzi ņemot 
mēneša vidējo darba samaksu 
sabiedriskajā sektorā un reizi-
not to ar koeficientu 1,2. Para-
lēli jānosaka viennozīmīgāki un 
stingrāki nosacījumi minimā-
lajam skolēnu skaitam klasēs, 
t. sk. arī 7.–9. klašu posmā.

Novērtēt  
un apmaksāt

Ilze Stobova, “Latvija pir-
majā vietā” izglītības ministra 
amata kandidāte: 

– Pirmsskolas un sākum-
skolas skolotāji nedrīkst būt 
mazāk novērtēti, jo tieši viņi ie-

liek bērnos dzīves un mācīšanās 
prasmju pamatu, līdz ar to ceļot 
skolotāja profesijas prestižu un 
cieņu. Nevienu nedrīkst atlaist 
no darba nevakcinēšanās dēļ vai 
piespiest izdarīt tādas izvēles, 
kas ir saprātīga cilvēka tiesību 
pārkāpums. Pedagoģijas studi-
jām ir jābūt valsts subsidētām. 
Skolotājiem, kas savieno darbu 
skolā ar studijām neklātienē, 
tām ir jābūt valsts apmaksā-
tām. Lai operatīvi nodrošinātu 
priekšmetu skolotājus, ir jātur-
pina projekts “Mācītspēks”. 

Krišjānis Feldmans, “Kon-
servatīvo” saraksta lokomotīve: 

– Izglītības un zinātnes mi-
nistrija ir piedāvājusi pāriet uz 
40 stundu darba nedēļu, kas 
vienlaikus ļauj gan balansēt slo-
dzi, gan palielināt atalgojumu, 
nākotnē ļaujot arī mazināt bi-
rokrātisko slogu. Pedagogu trū-
kuma risināšana ir komplekss 
jautājums, kur daļa risinājuma 
slēpjas skolu tīkla efektivizē-
šanā, daļa – pedagogu presti-
ža celšanas pasākumos, daļa 
– konkurētspējīga atalgojuma 
nodrošināšanā u.tml. 

Dace Bluķe, “Attīstībai/ 
Par!” saraksta otrais numurs:

– Paļaušanās uz to, ka paš-
valdības pašas pilnībā tiks galā 
ar skolu tīklu, bija izgāšanās. 
Valstij jāpārņem atbildība par 
vidējās izglītības posma refor-
mu, precīzi modelējot valsts 
vidusskolu tīklu. Skatoties 
uz Igaunijas piemēru, tā būtu 

pāreja uz aptuveni 130 vidus-
skolām esošo teju 300 vietā. 
Nākamo četru gadu laikā jā-
palielina izglītības finansēju-
ma īpatsvars līdz 6,5% no IKP, 
tā palielinot arī skolotāju un 
augstskolu mācībspēku atal-
gojumu. Kontaktstundu skaitu 
slodzē piedāvājam samazināt 
no esošajām vidēji 23 stundām 
uz 20, par vienu slodzi saņemot 
bāzes algu, kas ir vismaz vidējā 
alga tautsaimniecībā. 

Kristīne Niedre-Lathere, 
“Apvienotā saraksta” kandidāte 
Nr. 9: 

– Jau šobrīd redzama ten-
dence, ka izglītība no “vietas” 
pārcelsies uz “telpu” – digi-
tālu un globālu. Arī turpmāk 
mācību saturs un pedagoģija 
nebūs iedomājama bez peda-
goga klātbūtnes, bet tā ar teh-
noloģiju palīdzību vienlaikus 
var tikt nodrošināta vairākās 
izglītības iestādēs. Atbalstām 
pieeju “darbā balstītas zināša-
nas”, proti, iespēju studentiem 
aizvietot pedagogu prombūtnē. 
Nepieciešams mācību materiālu 
nodrošinājums un vienota mo-
nitoringa rīka ieviešana izglītī-
bas kvalitātes mērīšanai nacio-
nālā līmenī. Atalgojumam jābūt 
piesaistītam vidējam atalgoju-
mam valstī. Paralēli jāveicina 
pedagogu profesijas pievilcība 
un konkurētspēja, pedagogu un 
akadēmiskā personāla ataudze 
un izglītības kā vērtības stipri-
nāšana kopumā. 


