
LIZDA NOZĪMĪGĀKĀS

 LIZDA pieprasīja stingrākus drošības pasākumus un ierobežojumus izglītībā 

 

MARTS

Lai ierobežotu COVID - 19 izplatību, valdība 12. martā Latvijā izsludināja ārkārtējo stāvokli un ieviesa
daudzus ierobežojumus, tostarp arī izglītībā. Slēdza skolas un augstskolas, tika apturēta interešu
izglītība, sporta nodarbības un pasākumi. Latvija pārgāja uz attālināto mācīšanos. LIZDA nekavējoties
aicināja valdību lemt arī par pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu, vai tikai dežūrgrupu atvēršanu
atsevišķu, izņēmuma profesiju vecāku bērniem. LIZDA aicināja Krīzes vadības padomes sēdē lemt par
centralizēto eksāmenu pārcelšanu. 
  

 

LIZDA un LIVA norādīja uz papildus nepieciešamajiem ierobežojumiem un darbībām 

 

Pēc LIZDA pieprasījuma IZM skaidroja, ka pirmsskolas izglītības iestādēs līdz 14. aprīlim darbosies tikai
dežūrgrupas. Valdība nolēma svešvalodu eksāmenu norisi 12. klasēm pārceltt uz maiju. LIZDA un Latvijas
izglītības vadītāju asociācija (LIVA) nosūtīja Saeimai 14 punktu sarakstu ar papildus nepieciešamajiem
ierobežojumiem un darbībām izglītībā. Tostarp, jānodrošina pedagogus ar visu nepieciešamo metodisko un
tehnisko atbalstu, jāpārtrauc profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu, augstskolu studentu prakses,
pedagogiem (skolotāji, direktora vietnieki, metodiķi un izglītības iestāžu vadītāji) jānodrošina attālinātu darbu –
no dzīvesvietas, ierodoties darbavietā klātienē tikai individuālos gadījumos u.c. LIZDA stingri uzstāja, ka
ārkārtējās situācijas laikā nav pieļaujama atalgojuma samazināšana izglītībā nodarbinātajiem, piespiedu
sūtīšana apmaksātā  ikgadējā vai bezalgas atvaļinājumā. 

 

LIZDA pedagogu aptauja par ieteikumiem veiksmīgākai attālināto mācību īstenošanai   

 

LIZDA sāka pedagogu elektronisku aptauju ar mērķi apzināt esošo situāciju un priekšlikumus attālinātā mācību
procesa īstenošanā. “Šāds attālinātais mācību process visām iesaistītajām pusēm ir jaunums. Pedagogiem
darba apjoms krasi pieauga, jo vēl vairāk jāsadarbojas savā starpā, ar vecākiem, skolēniem, turklāt attālināti.
Mums ir svarīgi zināt, kā klājas pedagogam attālinātā mācību procesa realizēšanā. LIZDA aptaujas mērķis ir
noskaidrot, kas darbojas labi, kas būtu pilnveidojams, lai varētu sagatavot argumentētus priekšlikumus un
palīdzēt pedagogiem viņu ikdienas darba solī sadarbībā ar iesaistītajām pusēm,” uzsvēra LIZDA priekšsēdētāja
Inga Vanaga.  

 
LIZDA aicināja pedagoģijas studentus palīdzēt skolēniem attālinātajās mācībās

 
LIZDA, Latvijas Studentu apbienība un organizācija "Mammām un Tētiem" aicināja augstskolas uzrunāt
savus pedagoģijas studentus un apzināt, kādā mācību priekšmetā, kādā klašu grupā un ar kādiem
digitāliem rīkiem viņi būtu gatavi palīdzēt, konsultējot audzēkņus, vecākus, pedagogus. Topošo pedagogu
palīdzība, solidaritāte ir ļoti būtiska gan skolēniem, gan vecākiem, gan šodien strādājošajiem pedagogiem.
LIZDA uzskata, ka konsultācijas  varētu daļēji ieskaitīt kā praksi un tas studentiem var kalpot par papildus
motivāciju. LIZDA uzskata, ka šajā  situācijā, kad valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis saistībā ar COVID-
19, ir svarīgi visiem būt vienotiem un palīdzēt viens otram.

LIZDA aicināja piešķirt piemaksas pirmsskolas dežūrgrupās nodarbinātajiem

 
LIZDA aicināja valdību rast iespēju no valsts budžeta  izmaksāt piemaksas pirmsskolas izglītības iestāžu
dežūrgrupās nodarbinātajiem: pirmsskolas pedagogiem, viņu palīgiem, tehniskajam personālam. Daudzi
pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošie nevar strādāt attālināti vai būt dīkstāvē, jo MK rīkojums liek 
nodrošināt dežūrgrupas objektīvu apsvērumu dēļ. Ārkārtas situācija pierāda, ka nevar iztikt bez pirmsskolas
darba klātienē," norādīja LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga. 
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