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LIZDA: Īstenojot izglītības reformu, jādomā par pedagogu apmācībām
2017-08-21 00:00, e-klase.lv, E-klase
https://www.e-klase.lv/lv/zina/zinas/aktualitates/lizda-istenojot-izglitibas-reformu-jadoma-par-pedagoguapmacibam/
Īstenojot mācību satura reformu, jādomā par pedagogiem domātām apmācībām kvalifikācijas celšanai un
iepazīstināšanai ar daudzveidīgajām mācīšanas metodēm. Tā uzskata Latvijas Izglītības
darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga. I.Vanaga sacīja, ka Izglītības un zinātnes
ministrijas un Valsts izglītības satura centra (VISC) prezentētais jaunais mācību saturs joprojām rada virkni
praktisku jautājumu.

MK komiteja atbalsta pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas jauno kārtību
2017-08-21 16:05, Lsm.lv, Arta Skuja
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/mk-komiteja-atbalsta-pedagogu-darbibas-kvalitates-novertesanaso.a90841/
Ministru kabineta komiteja pirmdien atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas jauno kārtību. Kvalitātes pakāpe ir pedagoga
profesionālās darbības novērtēšanas rezultāts un tā ir spēkā tikai tajā izglītības iestādē, kurā pedagogam
veikta novērtēšana. Novērtēšana notiks, gan vērojot mācību stundas, nodarbības, vai citus ar izglītojamā
atbalstu saistītus pasākumus.

Daudzās skolās brīvas vakances skolotājiem, vidējā alga ap 680 eiro
2017-08-22 00:00, Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, lpp.: 10, Līga Nestere
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/NeatkarigaRitaAvizeLatvijai/2017/08/22/p10.pdf?AWSAccessK
eyId=AKIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1505223290&Signature=DTp%2BX5zNJ5pq2j6zAH3WkLMYt1k%3D
Pavisam drīz klāt būs 1. septembris un sāksies jauns mācību gads, tomēr daudzām skolām joprojām nav
izdevies aizpildīt brīvās vakances. Par darbu tiek solīti vidēji nepilni 700 eiro pirms nodokļu nomaksas par
likmi. Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā šobrīd ir publicēti gandrīz 200 sludinājumu, kur
mācību iestādes, tostarp pirmsskolas, savā komandā aicina jaunus skolotājus. Pieteikumi lielākoties tiek
gaidīti līdz 31. augustam vai 1. septembrim.

Pedagoģijas doktore: skolas nav gatavas sešgadniekiem
2017-08-22 00:00, Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, lpp.: 1, 10, Līga Nestere
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/NeatkarigaRitaAvizeLatvijai/2017/08/22/p10.pdf?AWSAccessK
eyId=AKIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1505223371&Signature=fRyZHgR6Q9Dyl5ynauX4lf5GE6Q%3D
Sabiedrība dažādi uztver Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vēlmi uz skolu sūtīt sešgadniekus. Izglītības
jomas pārstāvji norāda, ka mēģinājumi ieviest šādas reformas jau ir bijuši arī agrāk, bet nesekmīgi. Liepājas
Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne, Dr.paed. Ilze Miķelsone norāda, ka idejai par
to, ka sešgadniekiem jāuzsāk skolas gaitas, katru reizi ir cits pamatojums, taču lielākoties šis jautājums
atkārtojas cikliski un tiek izmantots.
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Valdība apstiprina pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas jauno
kārtību
2017-08-22 00:00, izglitiba-kultura.lv, IK informācija
http://www.izglitiba-kultura.lv/zinas/valdiba-apstiprina-pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitatesnovertesanas-organizesanas-jauno-kartibu
Valdība apstiprina pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas jauno kārtību
22. augustā, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas jauno kārtību. Tajā kā svarīgākais pedagoga darba kvalitātes
novērtējuma kritērijs izvirzīts pedagoga ikdienas darbs mācību stundā, sadarbības prasmes un skolotāja
atbalsts skolēnu spēju attīstībā un virzībā.

LIZDA: Nākamgad par 10% sola palielināt algas augstskolās
2017-08-28 08:55, Nra.lv, Ziņu aģentūra LETA
http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/220331-lizda-nakamgad-par-10-sola-palielinat-algas-augstskolas.htm
Pedagogu atalgojums joprojām ir aktuāla problēma, tomēr pagājušajā nedēļā šajā jomā ir sperti soļi pozitīvā
virzienā, šorīt Latvijas Radio izteicās Latvijas Izglītības darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga
Vanaga. Vanaga stāstīja, ka pagājušajā nedēļā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē ticis
nolemts, ka valdībā līdz 15.oktobrim būtu jāapstiprina pedagogu algu paaugstinājuma grafiks.

Gribu būt saulīte!
2017-08-29 00:00, Privātā Dzīve, lpp.: 12, 13, Zane Piļka-Karaļeviča
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/PrivataDzive/2017/08/29/p12.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMC
AZLEYS3TMYI7Q&Expires=1505223797&Signature=CoCkOHcokJmS6A3jAetKYA6DLoI%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/PrivataDzive/2017/08/29/p13.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMC
AZLEYS3TMYI7Q&Expires=1505223797&Signature=jUX1%2BncbcwZ1sHzGZhZQ7WmHbso%3D
Piektdien sāksies jaunais mācību gads. Zinību dienas priekšvakarā uz āķīgiem jautājumiem atbildēja
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Bērniem 1. septembris ir svētku diena, un kāda šī diena ir
izglītības ministram?
Esmu skeptisks par to, vai visiem bērniem tā ir svētku diena. Tā man ir ļoti piepildīta darbdiena, jo
jāapmeklē vairākas skolas un visādi pasākumi, kas saistīti ar 1. septembri.

LIZDA: Pedagogu atalgojuma jautājumā ir pozitīvas pārmaiņas
2017-08-28 00:00, e-klase.lv, E-klase
https://www.e-klase.lv/lv/zina/zinas/aktualitates/lizda-pedagogu-atalgojuma-jautajuma-ir-pozitivasparmainas/
Pedagogu atalgojums joprojām ir aktuāla problēma, tomēr pagājušajā nedēļā šajā jomā ir sperti soļi pozitīvā
virzienā. Tā šorīt Latvijas Radio izteicās Latvijas Izglītības darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja
Inga Vanaga. I.Vanaga stāstīja, ka pagājušajā nedēļā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē ticis
nolemts, ka valdībā līdz 15.oktobrim būtu jāapstiprina pedagogu algu paaugstinājuma grafiks.

Kas notiek ar pedagogu atalgojumu?
2017-08-29 15:51, Liepajniekiem.lv, Egons Zīverts
https://www.liepajniekiem.lv/laikraksta-kurzemes-vards/kas-notiek-ar-pedagogu-atalgojumu-207889
Tuvojoties jaunajam mācību gadam, pedagogu atalgojums joprojām ir aktuāla problēma. Kas notiek ar
pedagogu atalgojumu, stāsta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Liepājas pilsētas
arodorganizācijas priekšsēdētāja Simona Petrovica.
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LIZDA: Jaunie LLU darba līgumi ar akadēmisko personālu pārkāpj normatīvo regulējumu
2017-08-30 00:00, pilseta24.lv, LETA
http://jelgava.pilseta24.lv/zina?slug=lizda-jaunie-llu-darba-ligumi-ar-akademisko-personalu-parkapjnormativo-regulejumu/1782074
Rīga, 30.aug., LETA. Jaunie Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) darba līgumi ar akadēmisko
personālu pārkāpj normatīvo regulējumu par akadēmiskā personāla darba slodzi un darba samaksu, šādu
nostāju aģentūrai LETA pauda Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja
Inga Vanaga. LIZDA LLU arodorganizācijas biedriem ir izveidojies darba strīds ar LLU vadību jautājumā par
akadēmiskā personāla darba slodzi un darba samaksu.

Panorāma / LLU jaunā atalgojuma sistēma neatbilst normatīvajiem aktiem 20:36
2017-08-30 20:36, LTV1 LIZDA
https://www.facebook.com/arodbiedribalizda/?ref=aymt_homepage_panel
Tuvojoties jaunajam mācību gadam, konflikts izcēlies Latvia University of Agriculture. Senāts apstiprinājis
jaunu atalgojuma uzskaites sistēmu, kas neapmierina Veterinārmedicīnas fakultāti. Izglītības un zinātnes
ministrija uzskata, ka bažas ir pamatotas, un aicina atalgojuma uzskaites sistēmu pārskatīt.

Izglītības iestāžu darbinieku Sporta spēlēs triumfē tīnūžnieki
2017-08-29 00:00, Ogres Vēstis Visiem (Ogre), lpp.: 3, 8, Ritvars Raits
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/OgresVestisVisiem/2017/08/29/p3.pdf?AWSAccessKeyId=AKIA
JMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1505224402&Signature=xf1Omwjc84UyE3toHWvKB7INK%2Bk%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/OgresVestisVisiem/2017/08/29/p8.pdf?AWSAccessKeyId=AKIA
JMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1505224402&Signature=WX2dizCfn%2BJkSuTfDTuppsqNGuM%3D
24.augustā jau 23.reizi norisinājās Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novada izglītības iestāžu darbinieku
Sporta spēles. Jautrajā un atraktīvajā pasākumā, ko Ogres tehnikums bija noorganizējis Zilo kalnu dabas
parkā, pārliecinoši triumfēja Tīnūžu pamatskolas komanda, otrajā vietā atstājot Ķeipenes pamatskolu, bet
godpilnajā trešajā - Ogresgala bērnudārzu «Ābelīte». Sacensību starta vieta atradās Ogres Zilajos kalnos distanču slēpošanas trases starta laukumā.

Vai izglītības reformu sagatavošana un virzība ir apmierinoša?
2017-09-01 00:00, Diena (SestDiena) , lpp.: 8
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/SestDiena/2017/09/01/p8.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCAZLE
YS3TMYI7Q&Expires=1505224484&Signature=Ck2D0PX3bicRrPVlqTNCcMzrmUE%3D
Testa režīmā daļā skolu sākas ilgi gaidītā pāreja uz tā saukto kompetencēs balstīto izglītības saturu. Galvenie
uzdevumi – samazināt mācību satura sadrumstalotību. Globālās tendences, pētījumi izglītībā un skolu
vadītāju aptaujas jau ilgāku laiku ir rādījušas, ka nepieciešamas nozīmīgas pārmaiņas mācību saturā,
mācīšanas pieejā un vērtēšanā.

LLU vadība: Diskusijas par mācībspēku atalgojuma sistēmu ir normāls process
2017-08-31 11:58, Zz.lv, zz.lv
http://zz.diena.lv/vietejas-zinas/jelgava/llu-vadiba-diskusijas-par-macibspeku-atalgojuma-sistemu-irnormals-process-231083
Latvijas
Izglītības
un
zinātnes
darbinieku
arodbiedrība
(LIZDA)
ir
saņēmusi
LLU
strādājošo arodbiedrības biedru lūgumu izvērtēt LLU Senāta sēdē 2017. gada 14. jūnijā pieņemtā
“Akadēmiskā personāla darba apjoma aprēķina nolikuma” atbilstību 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta
noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3. pielikumam. Nolikumā LLU akadēmiskā
personāla darba slodze gadā noteikta 1600 stundu apmērā atšķirībā no Ministru kabineta noteikumos
pieļautajām 600–1000 stundām.
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LIZDA: LLU darba līgumi pārkāpj normatīvus
2017-08-31 09:40, Jelgavniekiem.lv
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=83&act=10&date=1504126800&art=41079
Jaunie Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) darba līgumi ar akadēmisko personālu pārkāpj
normatīvo regulējumu par akadēmiskā personāla darba slodzi un darba samaksu, šādu nostāju aģentūrai
LETA pauda Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga.
LIZDA LLU arodorganizācijas biedriem ir izveidojies darba strīds ar LLU vadību jautājumā par akadēmiskā
personāla darba slodzi un darba samaksu. Jau šī gada aprīlī LLU arodorganizācija vērsās LIZDA ar lūgumu
izvērtēt LLU rektores rīkojuma atbilstību Ministru kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksu.
Forumā ieskicē izglītības nākotnes tendences
2017-09-01 00:00, Iecavas Ziņas (Iecava), lpp.: 1, 2, Anta Kļaveniece
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/IecavasZinas/2017/09/01/p2.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCA
ZLEYS3TMYI7Q&Expires=1505224760&Signature=NiYtFwaRc%2F%2FCiDvnckQgd9G%2FbIU%3D
Pirmdien, 28. augustā, kultūras namā uz kārtējo forumu pulcējās Iecavas novada pedagogi. Izglītības iestāžu
darbiniekus uzrunāja novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks, Izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja un
izglītības speciāliste Valda Liekne, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Bauskas
starpnovadu arodorganizācijas vadītāja Māra Graudiņa, akcentējot padarīto un jaunumus izglītības nozarē.
Izglītības iestāžu pieņemšanas komisija iepazīst situāciju Talsu skolās
2017-09-01 00:00, Talsu Vēstis (Talsi), lpp.: 1, 4, Agrita Blumberga
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/TalsuVestis/2017/09/01/p4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCAZL
EYS3TMYI7Q&Expires=1505224830&Signature=XbfiaEOQ%2FewV%2FI1KAogTH9S7%2BJ4%3D
Turpinoties izglītības iestāžu pieņemšanai, aizvadītajā nedēļā komisija viesojās Talsu Kristīgajā vidusskolā,
Talsu pamatskolā, Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu sākumskolā, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolā
un Talsu 2. vidusskolā. Lai arī situācija izglītības iestādēs ar katru gadu uzlabojas, dažviet darāmā vēl ir ļoti
daudz.
Grāmatas atvēršanas svētkos svin Madlienas vidusskolas jubileju
2017-09-04 17:30, ogrenet.lv
http://www.ogrenet.lv/ogre/izglitiba/39597/
Grāmatas atvēršanas svētkos svin Madlienas vidusskolas jubileju Zinību dienas vakarā Madlienas vidusskolā
norisinājās grāmatas "Mana Madlienas vidusskola" atvēršanas svētki, kuros piedalījās šīs izglītības iestādes
bijušie un pašreizējie pedagogi un darbinieki. Grāmatas izdošana saistīta ar nozīmīgu notikumu gan skolas,
gan Madlienas pagasta dzīvē – pirms 45 gadiem durvis skolēniem vēra jaunuzceltais skolas nams. 1972.
gada 1. septembrī Madlienas astoņgadīgā skola bija pārtapusi par vidusskolu.
Seko līdzi LIZDA aktualitātēm: mājaslapā www.lizda.lv un sociālajos tīklos!
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