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 IZM apliecina gatavību paaugstināt pedagogiem zemāko algas likmi 

 

APRĪLIS

LIZDA aicināja valdību novērtēt pedagogu un augstskolu mācībspēku darbu, un turpināt uzsāktā
pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika īstenošanu saskaņā ar pieņemtajiem nozīmīgākajiem
politiskajiem lēmumiem. Atbildes vēstulē IZM informēja LIZDA, ka ministrija ir sagatavojusi grozījumus MK
noteikumos, kas paredz no 2020. gada septembra pedagogu zemāko darba algas likmi paaugstināt no
750 eiro līdz 790 eiro. Projekts ietver arī zemākās darba algas likmes paaugstinājumu augstskolu
pedagogiem un tas 2020. gada februāra beigās saskaņots  ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un
Kultūras ministriju. LIZDA priekšsēdētāja INGA VANAGA uzsvēra, ka pedagogi pilda savus pienākumus,
tāpēc politiķiem jāpilda arī savi pienākumi jeb jāpilda Latvijā spēkā esošs likums, valdības lēmums.
  

 

Pedagogi un mediķi apvieno spēkus un pieprasa politiķiem pildīt likumus

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija, Latvijas Ārstu
biedrība, Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Jauno ārstu asociācija nosūtīja atklātu vēstuli valsts augstākajām
amatpersonām, nozaru ministriem, Eiropas Komisijai ar pieprasījumu nekavējoties atsākt sarunas Saeimā un
valdībā par iepriekš nolemtā finansējuma piešķiršanu pedagogu un mediķu atalgojuma palielināšanai jau šogad
un nākamajos gados.  Pretējā gadījumā gan izglītības, gan veselības aprūpes sistēmai draud sabrukums. “Mēs
nelūdzam, bet pieprasām pildīt spēkā esošus normatīvos aktus, jo pedagogi un mediķi savus pienākumus pilda,
turklāt bez pietiekama atbalsta un ar palielinātu darba slodzi ārkārtējās situācijas laikā," uzsvēra LIZDA
priekšsēdētāja Inga Vanaga.    

 

Pateicoties LIZDA aktīvai rīcībai, atlikta profesijas standarta Skolotājs saskaņošana   

 

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās apakšpadomes (PINTSA) elektroniskajā sēdē pieņemts
lēmums atlikt profesijas standarta Skolotājs saskaņošanu. Projekts līdzšinējā redakcijā radīja riskus turpmākai
kvalitatīvai pirmsskolas izglītības īstenošanai un pirmsskolas skolotāja profesijas prestiža pazemināšanai.
Turpmāk projekta izstrādē iesaistītajām pusēm jāvienojas par standarta redakciju un profesionālās kvalifikācijas
“Skolotājs” izglītības saturu. Ja tiktu pieņemts Skolotāja standarta projekts esošajā versijā, tad skolotājiem
turpmāk vairākās augstskolās Latvijā būtu liegta iespēja iegūt bakalaura grādu tieši pirmsskolas izglītībā.

 
LIZDA aicina Saeimu nepieļaut pirmsskolas bakalaura programmas degradēšanu 

 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) nosūtījusi vēstuli Saeimai un vairākām
nevalstiskajām organizācijām ar aicinājumu nepieļaut akūta darbaspēka trūkuma risināšanu, nosakot
nepietiekamas izglītības prasības pedagogiem, kas var apdraudēt jaunā kompetencēs balstītā izglītības
satura īstenošanu. LIZDA uzskata, ka Latvijā ir jāparedz iespēja iegūt vienlaicīgi bakalaura grādu izglītībā
un pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju, apgūstot visas darbam nepieciešamās profesionālās zināšanas un
kompetences. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga norāda, ka pedagoģijas studiju programmas ir
jāpilnveido, taču nav pieļaujama pirmsskolas pedagoģijas studiju programmas kvalitātes pazemināšana.

LIZDA aicina paplašināt Konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" funkcijas

 
Reaģējot uz IZM atteikumu izveidot Izglītības nozares attīstības padomi, kuras mērķis būtu saskaņot un
pilnveidot nozares ministrijas, darba ņēmēju un darba devēju pārstāvošo institūciju sadarbību, tādējādi
nodrošinot izdiskutētu un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu, LIZDA rosināja stiprināt Konsultatīvās padomes
“Izglītība visiem” lomu un paplašināt tās funkcijas. Kvalitatīvāks sociālais dialogs starp sociālajiem un
sadarbības partneriem veicinātu organizētāku un demokrātiskāku reformu virzības procesu ilgtermiņā.
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