
 

 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 

 
 

Reģistrācijas Nr. 40008043830,  Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001, Latvija 

Tālrunis:  672 70 273, e-pasts: lizda@lizda.lv, www.lizda.lv 

 

Rīgā 

 

27.01.2022.                    Nr. 21 

Uz PKC  04.01.2022.    Nr. 1.2-4/2 

Uz LBAS  07.01.2022.  Nr. e-pastu 

 

                    

Pārresoru koordinācijas centram 

pkc@pkc.mk.gov.lv 

mara.simane@pkc.mk.gov.lv 

vladislavs.vesperis@pkc.mk.gov.lv 
 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai (LBAS) 
Linda.Romele@lbas.lv 

  

Informācijai: 

Latvijas Darba devēju konfederācijai (LDDK) 

  

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība  

par Latvijas ziņojumu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai 

 

Atsaucoties uz Pārresoru koordinācijas centra 04.01.2021. vēstuli Nr. 1.2-4/2, izskatot ANO 

Ilgstpējīgas attīstības mērķus vietnē https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-

ilgtspejigas-attistibas-merki), Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk – 

LIZDA) sagatavojusi priekšlikumus rīcībai galvenajiem izaicinājumiem mērķu īstenošanai 

izglītības un pētniecības jomās. 

 

4. mērķis. Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt 

mūžizglītības iespējas. 

 
4.1. Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visas meitenes un zēni iegūst bezmaksas, vienlīdzīgu un 

kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību, kas ļauj sasniegt atbilstošus un efektīvus 

mācību rezultātus. 

LIZDA priekšlikumi rīcībai:  

- Novērst pedagogu, pedagogu palīgu, tehnisko darbinieku vakanču problēmas, lai skolēniem, 

t.sk. ar speciālajām vajadzībām, ir izglītības pieejamība un izglītības kvalitāte. 

- Nodrošināt lielāku atbalsta personāla pieejamību uz noteiktu skolēnu skaitu. 

- Savlaicīgi nodrošināt kvalitatīvus mācību līdzekļus. 
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4.2. Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visām meitenēm un zēniem ir pieejami kvalitatīva 

agrīnās pirmsskolas attīstības un aprūpes pakalpojumi un pirmsskolas izglītība, lai viņus 

sagatavotu pamatizglītībai. 

LIZDA priekšlikumi rīcībai:  

- Novērst pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu nodarbinātības nevienlīdzību darba slodzes 

un samaksas aspektā. 

- Nodrošināt atbalsta personāla - logopēda, psihologa, speciālā pedagoga pieejamību 

pirmsskolas izglītības iestādēs, veicinot problēmu agrīno diagnostiku un intervenci. 

- Izvērtēt 1.līmeņa augstākas izglītības pedagoģijas studiju programmu, lai absolventi var 

pilnvērtīgi īstenot pirmsskolas izglītības vadlīnijas, nesaskaroties ar augstiem profesionālās 

izdegšanas riskiem. 

 

4.a Veidot un modernizēt izglītības iestādes, kas ņem vērā bērnu, invalīdu un dzimumu īpašās 

vajadzības, un nodrošināt visiem drošu, nevardarbīgu un efektīvu mācību vidi. 

LIZDA priekšlikumi rīcībai:  

- Nodrošināt atbilstošu atbalsta personāla skaitu. 

- Attīstīt pedagogu prasmes, nodrošinot profesionālās pilnveides apmācības darbam ar 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.  

- Piešķirt finansējumu higiēnas normu ievērošanai ( noteikta kvadrātmetru platība uz skolēnu, 

gaisa kvalitātes monitorings). 

- Noteikt maksimālo skolēnu skaitu uz vienu pedagogu, lai nodrošinātu  efektīvu mācību vidi. 

- Nodrošināt atbilstošus mācību līdzekļus, IKT rīkus.  

 

4.c Līdz 2030. gadam ievērojami palielināt kvalificētu pedagogu skaitu, cita starpā īstenojot 

starptautiskus sadarbības pasākumus pedagogu apmācībai jaunattīstības valstīs un jo īpaši 

vismazāk attīstītajās valstīs un mazo salu jaunattīstības valstīs. 

LIZDA priekšlikumi rīcībai:  

- Izstrādāt un ieviest jauno pedagogu atbalsta sistēmu. 

- Izstrādāt un īstenot pedagogu vakanču novēršanas plānu. 

- Pārskatīt izglītības prasības pedagogiem, nepazeminot tās, lai varētu paaugstināt profesijas 

prestižu un nodrošināt profesionalitāti nozarē. 

 

8. mērķis. Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, 

pilnīgu un produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem. 

 
8.2. Sasniegt augstāku ekonomiskās produktivitātes līmeni ar dažādošanas, tehnoloģiju 

modernizācijas un inovācijas starpniecību, tostarp koncentrējoties uz augstas pievienotās 

vērtības un darbietilpīgām nozarēm. 

LIZDA priekšlikumi rīcībai:  

- Piešķirt ES valstu vidū konkurētspējīgu finansējumu pētniecībai un attīstībai. 

- Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt 

inovācijas. 

-  

8.8.  Aizsargāt darba ņēmēju tiesības un veicināt drošu darba vidi visiem darba ņēmējiem, 

tostarp migrējošiem darba ņēmējiem un jo īpaši migrējošām sievietēm un personām, kuras 

nodarbinātas neprognozējamā darbā. 

LIZDA priekšlikumi rīcībai:  

- Veicināt koplīgumu un ģenerālvienošanās slēgšanu. Turpināt teritoriālo ģenerālvienošanos 

(pašvaldību līmenī) un koplīgumu (izglītības iestāžu līmenī) slēgšanu, lai nodrošinātu 

cienīgus darba apstākļus un labvēlīgākas sociālās garantijas izglītībā strādājošajiem, nekā tas 
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ir noteikts normatīvajos aktos. Turpināt ģenerālvienošanās un koplīgumu slēgšanu visās 

izglītības iestudēs un pašvaldībās.  

- Nodrošināt pedagogu atalgojuma palielināšanu atbilstoši Izglītības attīstības 

pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam, un sabalansētas darba slodzes sakārtošanu. 

 

9. mērķis. Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu 

industrializāciju un sekmēt inovācijas. 

 
9.5. Uzlabot zinātnisko pētniecību, pilnveidot rūpniecības nozaru tehnoloģiskās iespējas visās 

valstīs un jo īpaši jaunattīstības valstīs, cita starpā līdz 2030. gadam veicinot inovāciju un 

ievērojami palielinot pētniecības un attīstības jomā nodarbināto skaitu uz 1 miljonu cilvēku 

un valsts un privātos izdevumus pētniecībai un izstrādei. 

LIZDA priekšlikumi rīcībai:  

- Piešķirt lielāku finansējumu pētniecībai un attīstībai. 

- Veicināt zinātnisko institūciju un nozares uzņēmumu sadarbību. 

- Nodrošināt jauno zinātnieku lielāku atbalstu, kā arī lielāku finansējumu valsts pētījumu 

programmām. 

 

10. mērķis. Samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē. 

 
10.2. Līdz 2030. gadam nodrošināt un veicināt visu iedzīvotāju sociālo, ekonomisko un 

politisko iekļaušanu neatkarīgi no vecuma, dzimuma, invaliditātes, rases, etniskās piederības, 

izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ekonomiskā vai cita statusa. 

LIZDA priekšlikumi rīcībai:  

- - Ieviest elastdrošības principus. 

 

10.3. Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un mazināt stāvokļa atšķirības, cita starpā atsakoties no 

diskriminējošiem tiesību aktiem, politikām un prakses un šajā saistībā veicinot atbilstošus 

tiesību aktus, politikas un rīcību. 

LIZDA priekšlikumi rīcībai:  

- Novērst pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu nodarbinātības nevienlīdzību. 

- Nodrošināt vienlīdzīgas sociālās garantijas izglītības nozarē strādājošajiem, lai tās nav 

atkarīgas no pašvaldību finansiālajām iespējām, lokālajām prioritātēm, izpratnes par 

vienlīdzīgumu. 

 

Pateicamies par iespēju LIZDA kā nevalstiskas organizācijas un lielākās nozares 

arodbiedrības viedokļa respektēšanu, tādejādi pilnveidojot, paplašinot un veicinot Latvijas 

ieguldījumu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā Latvijā un starptautiski, iezīmējot 

konkrētas veicamās darbības izglītības un zinātnes sektoros.  

 

Patiesā cieņā 

priekšsēdētāja      (*paraksts)    Inga Vanaga 

     
Štefenhagena 29824554 

dita.stefenhagena@lizda.lv 

 

Janeka 29434183 

liene.janeka@lizda.lv 

 

Strazdiņa 26598394 

gita.strazdiņa@lizda.lv 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
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