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LIZDA VII Kongresa 1. daļā attālināti pieņemti būtiski lēmumi

 

Kongresa delegāti elektroniski apstiprināja LIZDA Statūtus un Revīzijas komisiju, elektroniski vēlēja
LIZDA Revīzijas komisijas locekļus, kā arī vēlēja LIZDA priekšsēdētāju un LIZDA priekšsēdētāja
vietnieku. Balsojumā par arodbiedrības priekšsēdētāju un vietnieku piedalījās 224 no 227 ievēlētajiem
kongresa delegātiem. Par Ingas Vanagas kandidatūru LIZDA priekšsēdētājas amatam savas balsis
atdeva visi, kas piedalījās balsojumā – 224 delegāti. Par LIZDA priekšsēdētājas vietnieci ievēlēta Irina
Avdejeva, kura līdz šim arodbiedrībā pildīja izglītības jautājumu ekspertes pienākumus.  Par I. Avdejevas
kandidatūru nobalsoja pārliecinošs vairākums  jeb 223 no 224 kongresa delegātiem. LIZDA VII Kongresa
2. daļa plānota rudenī.Norise klātienē ir atkarīga no epidemioloģiskās situācijas valstī. 
  

 

IZM apliecina gatavību paaugstināt zemāko darba algas likmi pedagogiem

 

Pēc tam, kad aprīlī LIZDA un vairākas mediķu profesionālās organizācijas apņēmās vienoti cīnīties par likumos
apsolīto atalgojuma paaugstinājumu, IZM atsūtīja LIZDA atbildes vēstuli. Vēstulē, kuru parakstījusi izglītības un
zinātnes ministre Ilga Šuplinska, pausta gatavība paaugstināt algas pedagogiem. “Pedagogi pilda savus
pienākumus, tāpēc politiķiem jāpilda arī savi pienākumi, jeb jāpilda Latvijā spēkā esošs likums, valdības
lēmums. Ārkārtējās situācijas laikā pedagogu darba slodze ir palielinājās, no jaunā mācību gada izglītības
iestādēs būs vairāk skolēnu ar speciālajām vajadzībām, jāsāk īstenot jaunais kompetencēs balstītais mācību
saturs, būs jāatgūst iekavētais attālināto mācību procesa ietvaros, kas palielinās pedagogu darba slodzi,"
uzsver LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga. 

 

LIZDA: augstskolu pedagogu darba slodzes veidošanās principi jāpilnveido 

 

LIZDA aicina Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisiju uzņemties iniciatīvu un izveidot
darba grupu augstākās izglītības iestāžu (AII) akadēmisko amatu darba slodžu veidošanas pārskatīšanai. Darba
grupas mērķis būtu  apkopot labās prakses piemērus un izstrādāt priekšlikumus jaunai pieejai ar vienotiem
akadēmisko amatu slodžu veidošanas pamatprincipiem visās augstākās izglītības iestādēs. Pēc LIZDA rīcībā
esošās informācijas, IZM ir paredzējusi veikt pētījumu par akadēmiskā personāla darba slodžu pārskatīšanu.
Uzskatām, ka darba grupai būtu jāsāk strādāt nekavējoties, ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu un
Augstākās tiesas spriedumu, kas prasa operatīvākus risinājumus darba slodžu veidošanās pilnveidei.

 LIZDA sagatavoja priekšlikumus veiksmīgākai centralizēto eksāmenu norisei

 
Maija sākumā LIZDA saņēma daudzu pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju telefona zvanus un e-pastus
ar jautājumiem un ieteikumiem veiksmīgākai centralizēto eksāmenu norisei COVID – 19 krīzes laikā. LIZDA
birojs apkopoja priekšlikumus un nosūtīja tos  Valsts izglītības satura centram (VISC). LIZDA biedri aicināja
VISC izvērtēt iespēju atteikties no eksāmenu novērotājiem, atteikties no apvienotājiem eksāmeniem vai
samazināt eksāmenu organizēšanai nepieciešamo minimālo izglītojamo skaitu, Noteikt iespēju
pedagogiem, kuri ir Covid-19 riska grupā atteikties no dalības (vadītāja un novērotāja statusā) eksāmenu
norisē.

LIZDA aicina politiķus pildīt likumu un paaugstināt atalgojumu arī augstskolu mācībspēkiem

 

MAIJS

LIZDA nosūtīja vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai, LR Tiesībsargam Jurim Jansonam, vairākām
ministrijām, Saeimas deputātiem, augstākās izglītības profesionālajam organizācijām, aicinot atbalstīt
augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas paaugstinājumu, kā to nosaka Ministru kabinetā
apstiprinātais pedagogu atalgojuma kāpinājuma grafiks. LIZDA aicina politiķus nenovest situāciju līdz
tiesvedībai. Pateicoties LIZDA aktīvai rīcībai, IZM gatavojas paaugstināt atalgojumu arī augstskolās. 
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