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Pateicoties LIZDA aktivitātēm valdība paaugstina algas arī augstskolu pedagogiem
18. augustā LIZDA pieteica piketu, lai skaļi pieprasītu paaugstināt minimālo atalgojumu arī pedagogiem
augstskolās, sākot ar 2020. gada septembri no 750 līdz 790 eiro, kā to nosaka normatīvie akti. Lai
panāktu labvēlīgu risinājumu, vēl pirms piketa LIZDA pārstāvji tikās ar premjeru Arturu Krišjāni Kariņu,
izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku. Protesta akcijas priekšvakarā valdošie politiķi paziņoja, ka
nauda akadēmiskā personāla minimālā atalgojuma paaugstināšanai līdz šī gada beigām ir atrasta. LIZDA
piketu atcēla. "Jā, nauda tiks piešķirta četriem mēnešiem, taču LIZDA noteikti aktīvi sekos līdzi
turpmākajai pedagogu atalgojuma kāpinājuma grafika izpildei 2021. un 2022. gadā. Likumi ir un būs
jāpilda gan izglītības, gan veselības nozarē," uzsvēra LIZDA priekšsēdētāja.

LIZDA vienojas ciešāk sadarboties ar Latvijas Ārstu biedrību
Gatavojoties 18. augusta piketam, LIZDA aicināja citas nevalstiskās organizācijas paust atbalstu LIZDA prasībai
paaugstināt minimālo atalgojumu pedagogiem augstskolās. Atbalstu pauda Latvijas Rektoru padome, Latvijas
Koledžu asociācija, Latvijas Universitāšu asociācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Māsu
asociācija, Latvijas Ārstu biedrība (LĀB). "Mēs solidarizējāmies, kopā mēs panācām, ka mūs sadzird. Un kopā
mēs panāksim, ka arī turpmāk mūs sadzirdēs, " tā LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga. 
LIZDA vienojās par ciešāku sadarbību ar LĀB, kas nozīmē, ka ārstus pārstāvošā organizācija paudīs atbalstu
LIZDA prasībām pildīt pedagogu algu kāpinājuma grafiku, savukārt LIZDA paudīs atbalstu mediķu prasībai
paaugstināt atalgojumu, kā to nosaka likums. 

Arodbiedrība sagatavojusi savus priekšlikumus 2021. gada valsts budžetam
Valdība ir sākusi darbu pie 2021. gada valsts budžeta un vidēja termiņa valsts budžeta izstrādes, LIZDA
nosūtījusi savus priekšlikumus, kam būtu jāparedz finansējums valsts budžetā. "Ja vēlamies pārmaiņas,
izaugsmi izglītības un zinātnes nozarē, tad jānodrošina atbilstošs finansējums. Prioritāri jāiegulda cilvēkresursā,
nav pieļaujama normatīvo aktu nepildīšana. Jaunas iniciatīvas var atbalstīt tad, kad nauda rasta Izglītības
likuma, Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma normu izpildei.” Vairāk www.lizda.lv.

LIZDA nosoda vardarbību pret pedagogiem Baltkrievijā 
Ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju par draudiem atlaist no darba tos pedagogus Baltkrievijā, kuri
atsakās parakstīt viltotos Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu protokolus, LIZDA paziņo, ka nosoda šādu
vardarbību pret kolēģiem, pedagogiem Baltkrievijā. LIZDA atbalsta Eiropas izglītības darbinieku
arodbiedrības (ETUCE) nostāju vērsties ar paziņojumiem un prasībām  starptautiskās organizācijas –
Eiropas Padomē, ANO, Starptautiskajā Darba organizācijā, lai atbalstītu demokrātijas procesu virzību,
iestātos pret vardarbību, un pieprasītu Baltkrievijas varas iestāžu dialogu ar opozīciju un jaunu prezidenta
vēlēšanu organizēšanu Baltkrievijā. 

LIZDA pieprasa IZM skaidrot iespējamo algu samazinājumu valsts ģimnāzijās 
LIZDA aicina IZM sniegt detalizētu informāciju par to, kā izmaiņas MK noteikumos var ietekmēt katras valsts
ģimnāzijas mērķdotācijas apjomu pedagogu darba samaksai 2020./2021. mācību gadā. Ministrijai jāskaidro
iemesli, kāpēc kādai no valsts ģimnāzijām tiek plānots pedagogu darba samaksai paredzētā finansējuma
samazinājums salīdzinot ar 2019./2020. mācību gadu. Nav pieļaujama valsts ģimnāzijās, kuras veic arī
pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas plānošanas reģionā, situācijas pasliktināšanās un
pedagogi saņemtu zemāku darba algu nekā iepriekš (neskaitot plānoto paaugstinājumu pedagogu darba
samaksas grafika ietvaros).
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