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Par sadarbību
Sociālais dialogs ir viens no demokrātiskas un attīstītas valsts rādītājiem, taču starptautiskie
demokrātijas reitinga rādītāji Latvijai nav strauji augšupejoši salīdzinājumā ar Ziemeļvalstīm.
Aicinām Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas izglītības vadītāju
asociāciju, Rektoru padomi, Latvijas Zinātņu padomi izveidot Izglītības attīstības padomi, lai
nodrošinātu profesionālu, uz tiesiskiem principiem balstītu sadarbību, kas būtu virzīta uz kopīgu
mērķu sasniegšanu izglītības un zinātnes ilgtermiņa attīstībā.
Latvija ir ratificējusi vairākas konvencijas, kas reglamentē sociālā dialoga, demokrātiskuma un
tiesiskuma principus, tāpēc aicinām visas sadarbībā iesaistītās puses ievērot Starptautiskās darba
organizācijas pieņemtās konvencijas:


Konvencija par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās (Nr.87);



Konvencija par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu (Nr.98);



Konvencija par trīspusējām konsultācijām Starptautisko Darba Normu pielietošanas
sekmēšanai (Nr.144);



Par darbinieku pārstāvjiem (Nr. 135);



Par kolektīvo pārrunu atbalstīšanu (Nr. 154).

Noslēgt ģenerālvienošanās ar Izglītības un zinātnes, Veselības aizsardzības, Kultūras, Zemkopības,
Labklājības ministriju, Latvijas pašvaldību savienību, lai veicinātu izglītības un zinātnes nozarē
strādājošo darba vides pilnveidošanu – konkurētspējīgu darba samaksu, sociālās garantijas, drošu un
veselībai labvēlīgu fizisko un emocionālo darba vidi, karjeras izaugsmes iespējas, darba tiesību
ievērošanu u.c
Stiprināt sadarbību ar citu valstu arodbiedrībām, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu par
aktualitātēm, apzinātu kopīgos problēmjautājumus un savu iespēju robežās sniegtu atbalstu to
risināšanai.
Lai stiprinātu demokrātiskumu, labas pārvaldības principus, savstarpējo uzticēšanos, izvirzītu
kopīgus sadarbības mērķus un tos īstenotu, LIZDA aicina:
-

izglītības iestāžu un zinātnisko institūtus atbalstīt darbinieku iestāšanos arodbiedrībā un
veicināt sadarbību ar arodbiedrību, noslēdzot koplīgumus;
pašvaldību vadītājus un deputātus slēgt ar LIZDA teritoriālajām arodorganizācijām
vienošanos par sadarbību, kā arī atbalstīt koplīgumu un ģenerālvienošanās noslēgšanu;

-

noslēgt vienošanos par sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju.
pirms Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām slēgt vienošanās par sadarbību.

Eiropas starptautisko organizāciju līmenī vairākkārt aktualizēts jautājums par vienlīdzīgām iespējām
saņemt kvalitatīvu izglītību, tāpēc pieņemtas vairākas rezolūcijas, lai iestātos pret izglītības
privatizāciju. Latvijā pēdējo gadu laikā arvien vairāk tiek veikti grozījumi normatīvajos aktos, lai tieši
pretēji – veicinātu izglītības privatizāciju. Tāpēc aicinām pašvaldības, Izglītības un zinātnes
ministriju, Saeimu panākt, ka tiek ierobežota izglītības sistēmas privatizācija un komercializācija, lai
nepieļautu lielāku sabiedrības segregāciju, nevienlīdzību, jo izglītība ir sabiedrības kopīgā vērtība un
viena no pamattiesībām, kas jānodrošina valstij.
Prasīt Izglītības un zinātnes ministrijai uzlabot komunikāciju, lai informācija par gaidāmajām
izmaiņām būtu izdiskutēta, izprasta un savlaicīgi nonāktu līdz katram izglītības un zinātnes
darbiniekam.
Pirms jebkuru pārmaiņu ieviešanas, svarīgi profesionāli diskutēt ar nozari, nodrošināt atbilstošus
resursus pārmaiņu īstenošanai, rast kompromisus, lai izglītības un zinātnes nozarē strādājošo
motivācija un viņu novērtējuma sajūta par darbu būtu lielāka, no kā iegūtu visa Latvijas sabiedrība!

