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LIZDA UZVARA!!! Valdība paaugstina pedagogiem algas
LIZDA aktīvā rīcība daudzu mēnešu garumā rezultējās ar panākumu. 16. jūnijā valdība apstiprināja
grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes
paaugstināšanu par 40 eiro, sākot ar 2020.gada 1. septembri. “Paldies par pedagogu darba samaksas
paaugstināšanas grafika apstiprināšanu, jo algas palielināsies lielākajai daļai pedagogu. Tas zināmā
mērā veicina nodarbinātības stabilitāti, paļaušanos uz likumu izpildi," norāda LIZDA priekšsēdētāja Inga
Vanaga.  Atbilstoši valdības lēmumam, pamata un vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības,
interešu izglītības, tai skaitā arī profesionālās ievirzes pedagogu zemākā mēneša darba algas likme no
2020. gada 1. septembra būs 790 eiro. Valdības lēmums gan neattiecas uz augstskolu pasniedzējiem.

Augstskolu pedagogi tiek diskriminēti; LIZDA aicinās Saeimas deputātus un tiesībsargu vērsties Satversmes tiesā 

LIZDA Padomes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums aicināt Saeimas deputātus un tiesībsargu Juri Jansonu vērsties
Satversmes tiesā par Satversmes 91.pantā noteikto pamattiesību pārkāpumu, respektīvi, nevienlīdzīgu attieksmi
attiecībā pret augstākās izglītības pedagogiem, salīdzinot ar vispārējās, profesionālās un pirmsskolas izglītības
pedagogiem. LIZDA ieskatā valsts pamatlikuma 91. panta pārkāpums saskatāms valdības 16. jūnija lēmumā,
nepaaugstinot minimālo darba algas likmi pasniedzējiem augstskolās. "Nosodām diskrimināciju pret augstskolu
pedagogiem. LIZDA vienlīdzīgi aizstāvēs ikvienu savu biedru. Nav pieļaujams, ka nepiešķir naudu pedagogiem,
turklāt to naudu, kura ir Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā. Likums, MK rīkojums ir jāpilda,” tā LIZDA
priekšsēdētāja Inga Vanaga. LIZDA turpina apzināt savu biedru augstskolās viedokli, kādām protesta akcijām
viņi būtu gatavi. 

LIZDA aicina Eiropas Izglītības arodbiedrību iestāties par sociālā dialoga saglābšanu Eiropā

OECD un Starptautiskās Izglītības organizācijas (Education International – EI) organizētajā augsta līmeņa
starptautiskajā samitā “Skolotāja profesija” (International Summit Teaching Profession), kas norisinājās
tiešsaistē, dalībvalstu Izglītības ministriju un arodbiedrību pārstāvji diskutēja par Covid -19 radītās krīzes
izaicinājumiem izglītībā. Pasākumā atklājās satraucošas tendences, kas var negatīvi ietekmēt izglītības attīstību
ilgtermiņā. Vairāku dalībvalstu pārstāvji atklāja, ka Covid – 19 krīzes laikā ir pasliktinājies sociālais dialogs,
vairāki lēmumprojekti netiek pietiekami izdiskutēti un Covid – 19 krīzes aizsegā steigšus tiek virzīti
apstiprināšanai. Tas ir nepieņemami, par sociālā dialoga saglabāšanu ir jāiestājas ETUCE. 

LIZDA kategoriski pret policijas klātbūtni eksāmenos

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā  ar Valsts policiju centralizēto eksāmenu laikā skolās veica
preventīvus pasākumus ar mērķi novērst centralizēto eksāmenu uzdevumu prettiesisku izpaušanu. LIZDA
nosodīja šādu rīcību un aicināja VISC ieguldīt resursus savlaicīgai mācību programmu paraugu, kvalitatīvu
mācību līdzekļu izstrādei, pedagogu profesionālā un metodiskā atbalsta nodrošināšanai, jaunā satura
īstenošanas uzsākšanai, lai pedagogi varētu veltīt visu savu uzmanību tiešajam darbam klasē un kvalitatīvi
veikt savus darba pienākumus, nevis nelietderīgi tērēt valsts resursus un vairot spriedzi sabiedrībā un
izglītības iestādēs.

IZM jāskaidro plānotais finansējuma sadalījums krīzes pārvarēšanai izglītībā un zinātnē

JŪNIJS

Izglītības un zinātnes nozarē Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. - 2021. gadā valdība
plāno tērēt 63.5 milj. eiro. LIZDA pieprasa IZM skaidrojumu - kādiem mērķiem nauda paredzēta. Arodbiedrība arī
atgādina par primāri nepieciešamo atbalstu, kas izriet no LIZDA pētījumiem attālināto mācību laikā. Tostarp,
pedagogi jānodrošina ar portatīvajiem darba datoriem, pedagogiem jākompensē izdevumi par internetu un
elektrību, jānodrošina digitālo prasmju pilnveides pasākumi, u.c.
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