
LIZDA NOZĪMĪGĀKĀS

 Martā jāatsāk sarunas par pedagogu atalgojuma grafika izpildi

 

FEBRUĀRIS

LIZDA aicina IZM līdz 12. martam, kad paredzēta abu pušu tikšanās par grafiku, izstrādāt grozījumus
normatīvajos aktos, kas dokumentāli apliecinātu pedagogu zemākās darba algas likmes kāpumu no
750 eiro līdz 790 eiro sākot ar 2020. gada 1. septembri, kā to paredz valdībā apstiprinātais pedagogu
atalgojuma pieauguma grafiks. Atalgojuma paaugstinājums paredzēts arī augstākās izglītības iestāžu
pedagogiem. LIZDA arī lūdz IZM informēt arodbiedrību, kad šie grozījumi normatīvajos aktos tiks
apstiprināti Ministru kabineta sēdē. LIZDA un IZM sarunas izšķirs - būs vai nebūs protesta akcijas. 
  

 

Saeimā nonāk LIZDA iniciatīva par pirmsskolas pedagogu atalgojumu

 

LIZDA Saeimā iesniedza vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju platformā ManaBalss.lv parakstītu iniciatīvu –
“Novērst diskrimināciju pirmsskolas izglītības pedagogu nodarbinātībā.” “Ceram, ka deputāti mūs
sadzirdēs un no valsts budžeta nodrošinās daļēju darba samaksu pirmsskolas pedagogiem.
Priekšvēlēšanu sadarbības līgumi ar arodbiedrībām un politiskajām partijām to paredz un tas ir gadiem
jau nepildīts solījums. Arī šīs valdības rīcības plānā ir punkts, ka pirmsskolas pedagogu darba samaksa
ir jānodrošina no valsts budžeta," uzsvēra LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga. LIZDA iniciatīvu vispirms
skatīs Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. 

 

LIZDA pieprasa izmaksāt aizkavēto bāzes finansējumu  

 

LIZDA saņēma informāciju no saviem biedriem valsts augstskolās un zinātniskajos institūtos, ka arī
šogad, tāpat kā iepriekšējos gadus, tiek kavētas bāzes finansējuma izmaksas. Tas nozīmē, ka
augstskolas un zinātniskie institūti nevar pārslēgt darba līgumus un darbs tiek kavēts.  LIZDA pieprasīja
IZM pārskaitīt valsts augstskolām un zinātniskajiem institūtiem bāzes finansējumu. Pēc LIZDA iesaistes
valsts augstskolas un zinātniskie institūti sāka saņemt bāzes finansējumu. 

 "NAP 2021. – 2027. gadam” jāparedz lielāks finansējums augstākajai izglītībai un zinātnei

 
LIZDA valdības sēdē neatbalstīja  “Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam” (NAP) tālāku
virzību, aicinot paredzēt lielāku finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei. LIZDA uzskata, ka NAP
projektā ir nepietiekams atbalsts doktorantiem, tostarp lielākām stipendijām doktorantiem. Nav arī
paredzēts pietiekams atbalsts pēcdoktorantūras pētniecībai. Latvijā ir viens no zemākajiem zinātnes un
augstākās izglītības finansējumiem Eiropas Savienībā. 
Konkurētspējīgu atalgojumu publiskajā sektorā nesasniegsim arī nākamajos 7 gados, jo tam paredzēts
neadekvāti mazs finansējums.
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facebook.com/arodbiedribalizda

LIZDA norāda uz būtiskām problēmām jaunā satura ieviešanā profesionālajā izglītībā

 
No septembra sāksies jaunā satura ieviešana profesionālajā izglītībā, taču pedagogiem joprojām ir
daudz neskaidrību. Joprojām nav apstiprināts profesionālās izglītība standarts.  Profesionālās izglītības
iestāžu pedagogiem jāparedz savlaicīgs profesionālais atbalsts jaunā kompetencēs balstītā satura
īstenošanai līdz šī gada vasarai, lai pedagogi varētu atbilstoši sagatavoties jaunajam 2020./2021.mācību
gadam. 

 

www.lizda.lv

Visus LIZDA jaunumus uzzini:  
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