LIZDA prasība :
2. Operatīvi apzināt priekšlikumus un sniegt atgriezenisko saikni par
priekšlikumiem Covid-19 ietvaros.
IZM atbilde par LIZDA prasību:
IZM sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk – IKVD) un
Valsts izglītības satura centru (turpmāk – VISC) ik dienu apzina Covid-19 radīto
situāciju izglītības jomā, tai skaitā izglītības iestādēs, cenšoties rast pēc iespējas tūlītēju
risinājumu. Arī turpmāk plānots regulāri apzināt situāciju, kā arī veikt izglītības procesā
iesaistīto monitoringu, lai apzinātu pēc iespējas visaptverošu viedokli par
nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem un rastu kopīgus risinājumus. Aicinām arī
LIZDA uz kopīgu dialogu par nepieciešamajiem pasākumiem Covid-19 seku
mazināšanai.
LIZDA komentārs par IZM sniegto atbildi:
LIZDA uzskata, ka uz izvirzīto prasību IZM nav atbildējusi pēc būtības, jo IZM
divas reizes kopš Covid-19 izplatības ir jautājusi priekšlikumus, par kuriem nav
sniegtas atbildes.
Vēršam uzmanību, ka LIZDA Covid-19 ietvaros, vairākkārtīgi sniegusi
priekšlikumus par pirmsskolas, vispārējās izglītības, augstākās izglītības pedagogiem,
zinātniekiem:
 17.03.2020. LIZDA un Latvijas izglītības vadītāju asociācijas kopīgā vēstule
Nr. 47 “Par ierobežojumiem izglītības nozarē ārkārtējās situācijas ietvaros”;
 30.03.2020. vēstule Nr. 60 “Par piemaksu pirmsskolas izglītības iestāžu
dežūrgrupās nodarbinātajiem”;
 07.04.2020. vēstule Nr. 66 “Par priekšlikumiem attālināto mācību procesa
pilnveidošanai valsts ārkārtējās situācijas apstākļos”;
 08.04.2020. vēstule Nr. 69 “Par piemaksu pirmsskolas izglītības iestāžu
dežūrgrupās nodarbinātajiem”;
 16.04.2020. vēstule Nr. 72 “Par papildinājumiem Ministru kabineta rīkojumā
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””;
 20.04.2020. vēstule Nr. 76 “Par valsts pārbaudes darbiem”;
 23.04.2020. vēstule Nr. 79 “Par zinātnē nodarbināto problēmām COVID-19
krīzes situācijā”;
 24.04.2020. LIZDA, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Zinātnes
padomes un Latvijas Rektoru padomes atklātā vēstule “Par Valsts pētījumu
programmas izveidi COVID -19 radīto seku mazināšanai”;
 12.06.2020. vēstule Nr. 105 “Par finansējumu pasākumiem Covid-19 krīzes
pārvarēšanai”;
 19.10.2020. vēstule Nr. 188 “Par pedagogu attālinātā darbā radušos izdevumu
kompensāciju”;
 20.11.2020. vēstule Nr. 225 “LIZDA priekšlikumi par turpmāko mācību procesa
organizēšanu izglītības iestādēs”;
 01.12.2020. vēstule Nr. 228 “Par finansiāla atbalsta sniegšanu attālinātā mācību

procesa
nodrošināšanai profesionālās ievirzes pedagogiem”;
 09.12.2020. vēstule Nr. 239 “Par priekšlikumiem likumprojektam “Grozījumi
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” 864/Lp13””;
Jāatzīmē, ka lielākā daļa no LIZDA sniegtajiem priekšlikumiem netika ņemti
vērā.
LIZDA sniegtie priekšlikumi balstījušies uz LIZDA veikto aptauju rezultātiem
par problēmām un to risinājumiem attālināta izglītības ieguves procesa nodrošināšanā
valsts ārkārtējās situācijas apstākļos, par pirmsskolā nodarbināto profesionālo dzīves
kvalitāti valsts ārkārtējās situācijas apstākļos un par zinātnē nodarbināto problēmām
Covid-19 krīzes situācijā. Priekšlikumi izrietējuši no aptauju iegūtajiem rezultātiem un
no visbiežāk minētajiem pedagogu ieteikumiem. Vēršam uzmanību, ka LIZDA
priekšlikumus Covid-19 ietvaros paudusi arī mutiski MK sēdēs.
Atzinīgi vērtējam, ka piešķirti 1,1 milj. eiro pedagogiem attālināto mācību
izdevumu kompensēšanai, taču MK lēmuma projekts par finansējuma apmēru un
sadales principiem netika saskaņots ne ar LIZDA, ne Latvijas izglītības vadītāju
asociāciju, ne Latvijas Pašvaldību savienību.

