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Konkursa mērķis:

Veidot darba devēju lielāku izpratni par 
cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem 
un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā 
vienlaicīgi kvalitatīvi nodrošinātu 
pedagogu profesionālo darbību un 
apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc 
kvalitatīvas izglītības.



Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības 
iestādi, 
kurā izveidota droša un sakārtota sociālā vide 
(savstarpējās attiecības, saskarsme, atbalsts, 
sadarbība, atalgojums utt.), 
fiziskā vide (lietas, telpas, darba vieta, aprīkojums, 
drošība, funkcionalitāte, ergonomika) un 
informatīvā vide (simboli, nozīmes, mediji, 
izglītības iestādes tēls).



Lai sasniegtu cienīga darba apstākļus, 
nepieciešams sociālais dialogs, tādēļ LIZDA 
konkursā aicināja piedalīties tos darba devējus, 
kuru izglītības iestādēs izveidotas 
arodorganizācijas, kas ir viens no sociālās 
stabilitātes nodrošinātājiem.

Iestādes, kurās vismaz 70% darbinieku ir 
arodbiedrības biedri.



LIZDA konkurss tika rīkots sadarbībā ar IZM un 
UNESCO

Konkursa žurija:
Ilze Priževoite - LIZDA priekšsēdētājas vietniece 
Irina Avdejeva - LIZDA eksperte izglītības jautājumos
Ilze Siliņa - Izglītības un zinātnes ministrijas 
Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta 
vecākā referente
Ilze Dalbiņa - UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 
Izglītības sektora vadītāja



Vērtēšanas kritēriji:
1. Sociālā drošība un darba koplīgums 
2. Darba organizācija 
3. Infrastruktūra 
4. Darba kvalitātes veicināšana un personīgās 

izaugsmes iespējas 
5. Darba drošība un aizsardzība 
6. Mikroklimats un savstarpējās attiecības 
7. Izglītības iestādes tēls 
8. Atalgojums (t.sk. nemonetārais) 
9. “Odziņa” (inovācija, radošs pasākums) 



9 pirmsskolas, 

3 pamatskolas un 4 vidusskolas



• Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

• Vecumnieku novada Domes Valles vidusskola

• Skultes pirmsskolas izglītības iestāde "Aģupīte"

• Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta sietiņš"

• Krimuldas vidusskola

• Kandavas internātvidusskola

• Kocēnu pamatskola

• Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

• Sējas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

• Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

• Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestāde "Kārliena"

• Pāles pamatskola

• Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde "Urdaviņa"

• Kaunatas vidusskola

• Māteru Jura Kazdangas pamatskola

• Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Karlsons" 
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