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Mums kopā izdevās! Par pirmsskolas pedagogu algām būs jāspriež Saeimas deputātiem

 

JANVĀRIS

Platformā ManaBalss.lv savākti vairāk nekā 10 000 paraksti par LIZDA iniciatīvu "Novērst
diskrimināciju pirmsskolas izglītības pedagogu nodarbinātībā". Tas nozīmē, ka Saeimas deputātiem
būs jālemj par pirmsskolas pedagogu atalgojuma lielumu un izmaksas kārtību. “Sirsnīgs paldies
ikvienam, kurš parakstījās! Tas ir ļoti liels atbalsts pirmsskolas pedagogiem, kuri ikdienā rūpējas par
mūsu mazajiem! Iegūtie paraksti būs ļoti nozīmīgi, lai atgādinātu politiķiem arī par priekšvēlēšanu
solījumiem un valdības rīcības plāna izpildi,” uzsver LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga. 
  

 
LIZDA rosina izstrādāt atbalsta sistēmu jaunajiem pedagogiem

 

LIZDA ir uzrunājusi politikas veidotājus par atbalsta sistēmas izveidi jaunajiem pedagogiem,
un ir gatava piedalīties šīs sistēmas izstrādē, iesniedzot savus priekšlikumus. Arodbiedrība
aicina Saeimas deputātus kopīgi ar LIZDA organizēt konferenci “Jauniešu motivācija
pedagoga darbam”, kurā visas ieinteresētās puses meklētu atbildes uz jautājumiem par
jauniešu motivēšanu kļūt par pedagogu un palikt strādāt izglītības iestādē. LIZDA uzskata,
ka visās vecuma grupās ir labi skolotāji, tomēr nepieciešams nodrošināt paaudžu maiņu. 

 

LIZDA rīko sanāksmi par pirmsskolas pedagogiem aktuāliem jautājumiem 

 

LIZDA pirmsskolas izglītības ekspertu un pirmsskolas izglītības iestāžu arodorganizāciju priekšsēdētāju
sanāksmē izskanēja aicinājumi ieviest papildus atbalsta pasākumus jaunā kompetencēs balstītā satura
ieviešanai pirmsskolā. Pēc spraigām diskusijām apkopots LIZDA viedoklis IZM organizētajai darba grupai
par pirmsskolas pedagogu darba slodzes pārskatīšanu. Sanāksmes video:
facebook.com/arodbiedribalizda.

 LIZDA noslēdz sadarbības līgumu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

 
LIZDA nosūtījusi vēstuli sešām Latvijas augstskolām, kuras īsteno pedagoģijas studiju programmas,
aicinot aktivizēt un stiprināt savstarpējo sadarbību. Arodbiedrības aicinājumam uz ciešāku sadarbību
pirmā atsaukusies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. LIZDA augstu novērtē šāda sadarbības līguma
noslēgšanu, jo tas apliecina, ka abām pusēm ir vienota izpratne par aktuālajiem jautājumiem un abas
puses ir gatavas aktīvi sadarboties. 
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LIZDA aicina sasaukt saskaņošanas sanāksmi par augstskolu pārvaldības modeļa maiņu

 
LIZDA nosoda IZM rīcību, neiesaistot arodbiedrību kā sociālo partneri darba grupā par augstākās
izglītības iestāžu pārvaldības modeļa maiņu. Tas neveicina savstarpējo uzticēšanos, par ko
vairākkārt norādījuši arī  starptautisko institūciju eksperti, piemēram, OECD. LIZDA uzskata, ka
augstākās izglītības iestādēm nozīmīgu reformu ieviešana ir jāveic pakāpeniski un pārdomāti, ar
skatu ilgtermiņā. Tāpēc LIZDA rosina sasaukt klātienes saskaņošanas sanāksmi par augstskolu
iekšējās pārvaldības modeļa maiņu.
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