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 Sākās LIZDA un IZM sarunas par pedagogu atalgojuma grafika izpildi 

 

MARTS

Tikšanās laikā IZM paziņoja - ir atrasta daļa no nepieciešamā finansējuma, lai septembrī pedagogu
atalgojuma zemāko likmi paaugstinātu līdz 790 eiro. Atalgojuma paaugstinājums nebija paredzēts
augstākās  izglītības iestāžu mācībspēkiem, LIZDA prasīja to precizēt un iekļaut aprēķinos. LIZDA
pieprasīja IZM dokumentāli apstiprināt, ka nauda atalgojuma paaugstināšanai tiks atrasta pilnā apmērā.
Abas puses vienojās sarunas turpināt un no sarunu iznākuma atkarīgs - būs vai nebūs pedagogu
protesta akcijas! "Pedagogi godprātīgi pilda savus pienākumus ikdienā, tāpēc politiķiem jāpilda savi
pienākumi – jāievēro spēkā esošs Izglītības likums un Ministru kabineta lēmumi," uzsvēra LIZDA
priekšsēdētāja Inga Vanaga.   
  

 

Jāpagarina pedagogu sociālā atbalsta programma un jāpaplašina atbalsta saņēmēju loks

 

LIZDA  iesniedza Saeimā priekšlikumu par pedagogu sociālā atbalsta programmas termiņa pagarināšanu un
programmas saņēmēju loka paplašināšanu. Priekšlikuma būtība ir atbalstīt grozījumus Izglītības likumā, kas
pašlaik pieņemto sociālā atbalsta programmu pirmspensijas vecuma pedagogiem, skolu likvidācijas vai
reorganizācijas gadījumā, attiecinātu arī uz speciālās izglītības, pirmsskolas izglītības un sporta skolotājiem.
"Pedagogi ir pelnījuši izdienas pensijas un LIZDA jau daudzus gadus risina izdienas pensiju nodrošināšanu
pedagogiem. 12.Saeima uzsāka likumprojekta izskatīšanu par izdienas pensijām, taču 13. Saeima to noraidīja.
Tagad cenšamies panākt izdienas pensiju aizstāšanu ar sociālā atbalsta programmu, kas būtu pieejama fiziski
un emocionāli izdegušiem pedagogiem, vecumā 60+ un ar 25 gadu stāžu," uzsvēra LIZDA priekšsēdētāja. 

 

Pirmsskolas pedagogu atalgojuma jautājumu Saeimā skatīs vairākās komisijās   

 

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas deputāti izskatīja LIZDA iniciatīvu “Novērst diskrimināciju
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu nodarbinātībā”. Par šo iniciatīvu platformā ManaBalss.lv parakstījās
vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju.  Komisijas deputāti uzklausīja LIZDA argumentus, kāpēc pirmsskolas
pedagogiem atalgojums jāmaksā no valsts budžeta, nevis no pašvaldību budžeta kā tas ir šobrīd. Deputāti
vienbalsīgi lēma, ka iniciatīva jānodod izskatīšanai Saeimas Budžeta, finanšu (nodokļu) komisijai un Saeimas
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Jautājumu skatīs arī Saeimas plenārsēdē.

 
LIZDA ar Norvēģijas grantu uzlabos sociālo dialogu izglītībā

 
LIZDA noslēgusi līgumu ar  Innovation Norway fondu par LIZDA projekta “Sociālā dialoga uzlabošana
izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze” realizāciju. Patlaban iecerēts, ka projekta aktivitātes ir jānoslēdz
2020. gada oktobrī. Projekta ietvaros paredzētas šādas galvenās aktivitātes: E-platformas izstrāde un
ieviešana, lai nodrošinātu informāciju un apmācības LIZDA biedriem un sadarbības partneriem, LIZDA
valdes pieredzes vizīte Norvēģijā, lai iegūtu informāciju par Norvēģijas izglītības arodbiedrību darbu un
sociālā dialoga veidošanu, sociālā dialoga reģionālie forumi Liepājā, Valmierā, Rēzeknē un Jelgavā, un
projekta noslēguma konference Rīgā.

LIZDA rosina veidot Izglītības nozares attīstības padomi

 

LIZDA rosināja IZM atbalstīt Izglītības nozares attīstības padomes izveidi. Padomes mērķis būtu saskaņot un
pilnveidot nozares ministrijas, darba ņēmēju un darba devēju pārstāvošo institūciju sadarbību, tādējādi
nodrošinot izdiskutētu un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu.  Kvalitatīvāks sociālais dialogs starp sociālajiem un
sadarbības partneriem veicinātu organizētāku un demokrātiskāku reformu virzības procesu ilgtermiņā. LIZDA
atbalsta daudzas reformas izglītībā, taču nereti pārmaiņas ir sasteigtas un nav pietiekami izdiskutētas.

 

1.marts - 12. marts
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