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Trīs nedēļas pirms jaunā mācību
gada Cēsu 2. pamatskolas 
direktore Ija Brammane teic, ka
nu var uzelpot. Skolotāju 
kolektīvs darba cēlienam ir . 

Pieredzējušo pedagoģi, kas
vadījusi gan skolu laukos, gan
pilsētā, pārsteidzis, ka, skolu
skaitam samazinoties, nav jū-
tams, ka pedagogi aktīvi meklētu
darbu. “Te man jāpiebilst - labi
skolotāji, kuri būtu autoritātes
gan mazās, gan lielās klasēs un
skolās,” paskaidro direktore. 

Reizēm skolu direktoriem atrast
atbilstošus skolotājus eksakto
mācību priekšmetu pasniegšanai
ir tikpat sarežģīts uzdevums, kā
orientēties Mendeļejeva  ķīmisko
elementu tabulā. Tā aplūkojama
katrā ķīmijas klasē, bet kā aizpil-
dīt skolā vakantās vietas - tāda
uzskatāma piemēra nav, kopš pe-
dagoģijas augstskolu absolven-
tiem Latvijā nav uzdevums attais-
not viņu pedagoģiskajā  izglītībā
ieguldītos valsts budžeta līdzek-
ļus.

Cēsu 2. pamatskolā eksaktajos

priekšmetos skolotāju netrūkst,
bet vasaras sākumā kļuvis
skaidrs, ka jāmeklē pedagogi, ku-
ri varētu pasniegt valodas - angļu,
krievu. Pavisam bīstami ir, ja pie-
nākusi paaudžu maiņa mūzikas
skolotājam un kordiriģentam.
“Dziesmu svētku laikā dzirdēju
sakām, ka no skolu direktoriem
atkarīgs, vai skolas koris pastā-
vēs. Nē, tas vairāk ir atkarīgs no
tā, vai skolā vispār būs, kas vada
kori,” šovasar pārliecinājusies Ija
Brammane. Lai atrastu cilvēku,
kas stātos skolas koru priekšā, ir
jāiet neiedomājami ceļi. 2. pa-
matskolas direktori mūzikas sko-
lotāja meklējumos pārsteidzis, ka
pilsētā, kurā atrodas mūzikas vi-
dusskola, kordiriģentu sagatavo-
tāja, tieši mūzikas skolotāju nav. 

“Vai tiešām pedagoģijas augst -
skola Cēsīs par to nav aizdomāju-
sies?” retoriski sev vaicājusi cēs-
niece, nezinot, ka augstskolu re-
formēšanas laikā mūzikas peda-
gogu sagatavošanai izveidotā pe-
dagoģijas  programma ir zaudēju-
si valsts interesi. Akadēmijai pār-
topot par Latvijas Universi tātes
filiāli, cēsniekiem liegta iespēja
apmācīt  Vidzemē tik nepiecieša-
mos mūzikas pedagogus, kordiri-
ģentus. 

Ar šo gadu Latvijas skolas ir
zaudējušas iespēju savā vidū ie-
raudzīt gados jaunus skolotājus,
kurus pedagoģiskajam darbam
sagatavoja “Iespējamā misija”.
Cēsu 2. pamatskolā tieši šādam
darbam - misijas pārstāvis māca
svešvalodu - šoruden bija vaja-
dzīgs jauns sekotājs. “Ilgi meklē-
ju, līdz atradu. Skolā atkal būs
“Iespējamās misijas”skolotājs,”
par atrisinājumu priecājas direk-
tore Cēsīs, nenoliedzot faktu, ka
tādējādi nācies skolotāju “nocelt”
citai skolai. 

Šīs vasaras sludinājumi “Dru -
vā” apliecina, ka darbam mūzikas
stundās skolotāji  meklēti skolām
Zaubē un Līgatnē, angļu valodai
Amatā un Līgatnē, skolotāju ķī-
mijā  gaida Straupē un Stalbē,
ma temātikā - Priekuļos. 

Direktori secina, ka, samazinot
skolu skaitu, jo tās reorganizē  un
apvieno, nemazinās deficīts pēc
labiem skolotājiem. Tādiem, kuri
ar  savu autoritāti un spējām  labā
līmenī prastu vadīt mācību darbu
klasēs ar 25 un vairāk skolēniem.
Cēsniekiem nākas lūkoties   kai-
miņu pilsētā, pat nocelt tai pa kā-
dam skolotājam, kaut pašā Val -
mierā  sāk trūkt dažādu priekšme-
tu  skolotāju. q

Skolotāju 
darba slodzes
izglītības un zinātnes minis-

trija informē, ka vismaz vienu
pilnu slodzi pagājušajā mācību
gadā strādājuši tikai 39 procenti
skolotāju.

Pagājušajā mācību gadā   iz-
glītības iestādēs kopumā strā-
dājuši 20 640 skolotāju.
Saskaņā ar Pedagogu darba
samaksas noteikumiem mēne-
ša darba algu skolotājiem nosa-
ka par darba laiku astronomis-
kajās stundās (ieskaitot starp-
brīžus starp mācību stundām,
nodarbībām vai lekcijām) atbil-

stoši viņa darba slodzei.
No pedagogiem 24 procenti

strādājuši vienu pilnu vai līdz
1,25 slodzēm,   15 procenti
skolā strādājuši vairāk nekā
slodzi  - 1,25 slodzes. Tas nozī-
mē, ka kopumā tikai 39 procenti
Latvijas skolotāju strādā pilnas
slodzes darbu.

Pārējie skolotāji ir nodarbinā-
ti nepilnas slodzes darbā. 18
procentiem skolotāju ir darbs
no 0,75 līdz vienai slodzei, bet
vēl 14 procentiem slodze ir 0,5
līdz 0,75.

Skaitļu izteiksmē Latvijā
5783 skolotājiem slodze pagā-
jušajā mācību gadā nepārsnie-
dza pusslodzi. No 0,25 slodzēm
līdz pusslodzei 2017./ 2018. m.
gadā strādāja 13 procenti sko-
lotāju, savukārt vēl 15 procenti
strādāja mazāk nekā 0,25 slo-
dzes. 

nĶīMijas Klasē. Mendeļejeva sastādītā ķīmisko elementu tabula ir skatāma katrā skolā, bet pavisam drīz
gaidāms kāds cits  elements, kurš iztrūks vienā otrā skolā - dabaszinātņu skolotājs.

uzziņai

Šovasar vēsturiskā  Cēsu rajo-
na virknē skolu mainījušies di-
rektori - vēlme piedzīvot izaug-
smi karjerā vai arī  cienījamu ga-
du sasniegšana likusi pedago-
giem atteikties no darba skolā.
Pārmaiņas izraisījuši arī pašval-
dību politiskie  lēmumi reorgani-
zēt skolas, tās apvienojot vai ie-
cerot direktora nomaiņu.

Pašvaldības izsludinātajos kon-
kursos uz skolas direktora vietu
pārsvarā  saņem  vairāku kandi-
dātu  pieteikumus, un komisijas
izvērtē, kuram dot priekšroku. 
Amatas novada pašvaldības
Apvienotās izglītības pārvaldes
metodiķe Diāna Briede   kadru
maiņu skolās saista arī ar   cerī-
bu, saredzot iedzīvotāju vēlmi ne
tikai doties uz lielām pilsētām,
bet arī pilsētu iedzīvotājiem at-
nākt uz laukiem: 
"Tas notiek, ja  kaut kas mainī-
jies personīgajā dzīvē un cilvēks
izvēlas mainīt  dzīvesvietu un tur

meklēt  darbu.  Lauku skolās
vairāk trūkst skolotāju  mācību
priekšmetos, kuros  nedēļā  ir
maz stundu un darba slodze ne-
pilna.  Visbiežāk  pietrūkst peda-
gogu, kas  mācītu matemātiku,
bioloģiju, ķīmiju."

Vecpiebalgas vidusskolas di-
rektora vietniece Ilona Strelkova
faktu, ka vasaras otrā pusē jā-
meklē septiņi skolotāji, sauc par
sakritību:  "Divi skolotāji aizgāja
pensijā, viens   maina profesiju,
divi skolotāji jau sen plānoja dzī-
vē  ko mainīt, bet fizikas skolo-
tājs, kas brauca pie mums  no ci-
tas skolas, atradis pilnas slodzes
darbu citur. Pagaidām mēs esam
jaunu skolotāju meklējumos.
Labi, ka mums ir varianti, jo
šobrīd vienlaicīgi mainās pārāk
daudz skolotāju, ieskaitot skolas
direktoru. Tā sakritis.  Darba at-
tiecības pagaidām izveidotas ar
ekonomikas un programmēšanas
skolotājiem. q

Gados jaunais Ivo Rode,
kurš studējis žurnālistiku un
teoloģiju, labprāt pieņem piedā-
vājumus strādāt skolā, vadot ra-
došas stundas. Nākošajā mācību
gadā viņš to darīs trīs dažādās
skolās, bet darbs ar skolēniem
nav viņa pamatdarbs.

"Skolā varu strādāt tikai tāpēc,
ka tas nav mans vienīgais ienā-
kumu avots," saka jaunais vīrie-
tis, kurš beidzis teoloģijas fakul-
tāti.  Vēlmi iet skolēnu auditori-
jas priekšā vīrietis formulē kā
personīgu izaicinājumu.
"Smadzenēm šajā darbā visu lai-
ku jābūt aktīvā darbībā. Es ļoti
labi saprotu, ka skolotājiem ik-
dienā tas nav viegli. Pie tam par
šo darbu nemaz tik daudz ne-
maksā, cik vajadzētu," spriež Ivo
Rode, atbildot uz jautājumu, kā-
pēc jaunā paaudze  neienāk sko-
lotāju kolektīvos. "Ja pedagoģija
ir vienīgais  ienākumu avots, tad

jāstrādā ļoti garas stundas. Tas
nozīmē, ka pedagogs fiziski pār-
strādājas.  Zinu skolotājas, kuras
strādā tik garas stundas un tik
lielu slodzi, ka fiziski dažubrīd
nevar izturēt. Darba kvalitātes
vairs nav. Reizēm skolotājas strā-
dā vienpadsmit stundas dienā ar
desmit minūšu pauzēm."

Skolās nereti notiek tā, ka dar-
binieki  uz mēnesi vai ilgāku lai-
ku spiesti izstāties no saspringtā
darba ritma. "Reizēm skolotājas
jūtas tik slikti, ka no mājas nevar
iziet, un tā notiek ar cilvēkiem
vienam aiz otra," novērojis Ivo
Rode, kurš pieņēmis piedāvāju-
mu vadīt  atsevišķus mācību cē-
lienus vairākās skolās. "Esmu in-
ternātskolā redzējis, ka it kā va-
kar vēl normālu, veselu skolotāju
šodien no skolas uz slimnīcu aiz-
ved ar ātro palīdzību," par piere-
dzēto stāsta  skolotājs, kad medi-
ķi augstas apzinības skolotājam
teic, ka   visi spēki jau sen iztērē-

ti,  nedrīkst strādāt tādā režīmā
ikdienā  divās skolās un pa nak-
tīm dežūrēt internātā. Protams, ar
tādu slodzi skolotājs varētu no-
pelnīt tūkstoš eiro, bet veselības
nav.

Kādu ceļu lai iet tie, kuri izvē-
lējušies pedagoga profesiju  -
strādāt ar lielu pārslodzi un no-
pelnīt vai atteikties no pilnas slo-
dzes un dzīvot ar mazākiem ie-
nākumiem. Vēl ir iespēja iet uz
citu darba jomu. Tieši pēdējo no
variantiem tieši un netieši ir ie-
teicis arī izglītības un zinātnes
ministrs - nepalikt darba vietā ar
mazu slodzi un samaksu - pār-
kvalificēties. Ļaut iespēju paš -
valdībām veidot lielākas skolas,
vairāk bērnu klasē un lielāku ap-
grozījumu darba algu izmaksās. 

Ministra ieteikumu skolu di-
rektoriem ne vienmēr ir iespē-
jams īstenot, jo skolas nepiedzī-
vo dabisku pedagogu paaudžu
nomaiņu.  Jauno tikpat kā nav,

tāpēc pieredzējušie fizikas un ķī-
mijas skolotāji ir tik pieprasīti,
ka viņiem reizē jāstrādā vairākās
skolās, lai stundas būtu notiku-
šas. Tādu režīmu - katru otro die-
nu strādāt citā skolā, braukāt-
jaunie speciālisti, kurus sagatavo
augstskolās, neuzskata par pieņe-
mamu.

Ivo Rode ir sastapis cilvēkus,
kuri gribētu nākt strādāt uz sko-
lu, bet viņi nav studējuši pedago-
ģiju. "Cilvēks kādā jomā ir spe-
ciālists, un arī tāds skolā būtu ne-
pieciešams, piemēram, savas
prasmes skolēniem mācot divas
reizes nedēļā. Lai tā notiktu, stip-

ri jāatvieglo tie noteikumi, pēc
kuriem cilvēki var nākt skolēnu
priekšā," priekšlikums ir Ivo
Rodem. "Pazīstu mākslas akadē-
mijas maģistra grāda ieguvēju,
patiešām aizrautīgu mākslinieci.
Tieši tobrīd skola meklēja cilvē-
ku, kas mācītu bērnus ar īpašām
vajadzībām. Lai cik piemērota
izrādītos māksliniece šim uzde-
vumam, skolas darbā viņu neva-
rēja pieņemt, nebija attiecīgas
pedagoģiskās izglītības." q
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