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LIZDA: Ar skolu slēgšanu vien pedagogu algām nepietiks
2018-01-15 06:06, Lsm.lv, lsm.lv ziņu redakcija
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/lizda-ar-skolu-slegsanu-vien-pedagogu-algamnepietiks.a264285/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
Naudas, ko varēs ietaupīt uz skolu tīkla optimizācijas rēķina, nepietiks, lai palielinātu skolotāju algas
atbilstoši valdības apstiprinātajam grafikam, tāpēc būs jāmeklē papildu līdzekļi, uzskata Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadītāja Inga Vanaga. ĪSUMĀ: Skolotāju algu kāpumam
nepieciešami papildus 11 miljoni eiro gadā. LIZDA uzskata, ka, tikai slēdzot skolas, šo naudu iegūt
neizdosies. LIZDA gaida IZM rīcības plānu, kam jābūt gatavam aprīļa vidū.
Vēl līdz 1. februārim sabiedrība aicināta vērtēt iecerētās izmaiņas skolu mācību saturā
2018-01-15 08:53, Ziemellatvija.lv, Iveta Bojāre Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”
http://www.ziemellatvija.lv/skolu-zinas/skolas/vel-lidz-1-februarim-sabiedriba-aicinata-vertet-ieceretasizmainas-skolu-macibu-satura-134655
Līdz 2018. gada 1. februārim izglītības jomā strādājošie, vecāki, uzņēmēji un ikviens sabiedrībā var ietekmēt
to, ko un kādā veidā turpmāk mācīsies bērni un jaunieši skolās Latvijā. To var izdarīt vietnē
www.skola2030.lv/apspriesana, iesniedzot savus priekšlikumus un vērtējumu par jaunā mācību satura un
pieejas apraksta projektu “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”. Turpat iespējams iepazīties ar jau līdz šim
izteiktajiem komentāriem.
Skolotāju izglītošanā ieguldīs Eiropas miljonus, uz skolām sūtīs pārmaiņu aģentus
2018-01-13 00:00, La.lv, Ilze Kuzmina
http://www.la.lv/parstartes-skolotaju-izglitibu/
Tuvākajos gados jāpārstartē skolotāju pedagoģiskā izglītība, veidojot jaunas pedagoģiskās studiju
programmas, paredz valdībā apstiprinātais informatīvais ziņojums par pārmaiņām skolotāju sagatavošanā.
Kā norāda Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietniece Agrita Kiopa, nākotnes
skolotājam jāpiemīt šādām īpašībām: viņam jāapzinās, ka bērns ir vērtība, jābūt iniciatīvas bagātam, jāciena
valsts.
LIZDA: Nav skaidrs, cik skolas jāreorganizē, lai varētu celt pedagogu algas
2018-01-12 00:00, La.lv
http://www.la.lv/lizda-nav-skaidrs-cik-skolas-jareorganize-lai-varetu-celt-pedagogu-algas/
Nav skaidrs, cik skolas jāreorganizē, lai pietiktu naudas pedagogu algu celšanai, norādīja Latvijas Izglītības
un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadītāja Inga Vanaga. Šonedēļ apstiprinātais pedagogu darba
samaksas paaugstināšanas grafiks paredz šogad to īstenot no apstiprinātā budžeta finansējuma, tādējādi
uzsvaru liekot uz skolu tīkla sakārtošanas gaitā iegūtajiem papildu līdzekļiem.

IZM plāno sagatavot superskolotājus
2018-01-12 00:00, Izglītība un Kultūra, lpp.: 4, Daiga Kļanska
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/IzglitibaUnKultura/2018/01/12/p4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ
MCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1516622287&Signature=ycjAx1qw2BradDLsVc50v7BDGUI%3D
Valdībā 9. janvārī tika izskatīti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iesniegtie priekšlikumi konceptuāli
jaunas pedagogu izglītības sistēmas veidošanai Latvijā. Pagājušā gada 28. martā, kad valdība nolēma likvidēt
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, to pievienojot Latvijas Universitātei (LU), valdība IZM līdz
2017. gada 31. oktobrim uzdeva sagatavot priekšlikumus konceptuāli jaunas skolotāju izglītības sistēmas
izveidošanai Latvijā.
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Turpmāko piecu gadu laikā plāno pakāpeniski palielināt pedagogu zemāko darba algas likmi
2018-01-12 00:00, Izglītība un Kultūra, lpp.: 3
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/IzglitibaUnKultura/2018/01/12/p3.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ
MCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1516622310&Signature=x8NwTY3OvR%2FZsx15xOrIOHnN1VI%3D
9. janvārī valdība apstiprināja pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2018. gada
1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim. Ir paredzēts pakāpeniski palielināt pedagogu zemākās mēneša
darba algas likmes vispārējā, pirmsskolas, profesionālajā, interešu izglītībā, kā arī augstskolās un koledžās.
„Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) turpina darbu, lai celtu pedagogu darba samaksu. Skaidrs signāls par
turpmāku atalgojuma pieaugumu skolotājiem ir ļoti svarīgs.
Kāds algu palielinājums plānots pedagogiem?
2018-01-12 00:00, Lvportals.lv, LV portāls
http://www.lvportals.lv/visi/likumi-prakse/292585-kads-algu-palielinajums-planots-pedagogiem/
Valdība ir apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas veidotās darba grupas izstrādāto pedagogu darba
samaksas pieauguma grafiku laika periodam no šī gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim. Tā
ietvaros plānots pakāpeniski palielināt skolotāju zemāko mēneša darba algas likmi dažādās izglītības
pakāpēs. Jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešana tika uzsākta 2016. gada 1. septembrī.
Pedagogu izglītības sistēma – pašu pedagogu rokās
2018-01-11 10:34, Nra.lv, Aisma Orupe
http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/233907-pedagogu-izglitibas-sistema-pasu-pedagogu-rokas.htm
Lai skolās ieviestu jauno izglītības saturu, ļoti būtiska ir skolotāju prasme ar to strādāt. Tātad tas nozīmē arī
jaunas pedagogu izglītības sistēmas izveidi. Šobrīd ir tapusi koncepcija, kurā Izglītības un zinātnes ministrija
(IZM) paredzējusi uzlabot esošo sistēmu arī ar jaunas pedagogu profesionālas organizācijas palīdzību – tās
pienākumos būtu 11 funkcijas, ko šobrīd pilda citas institūcijas. Nozarei šāda ideja nākusi negaidīti, jo ar
sociālajiem partneriem tā nav pat apspriesta.
Algas cels kopā ar skolu tīkla optimizēšanu
2018-01-10 00:00, Kurzemes Vārds (Liepāja), lpp.: 5
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/KurzemesVards/2018/01/10/p5.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJM
CAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1516622563&Signature=laRifdNaC%2FxSP%2BLRmfhZ%2BDbIlwY%3D
Ministru kabinets vakar apstiprināja pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, apņemoties
pakāpeniski celt zemāko algas likmi pedagogiem, bet visu izmaiņu apmēru piesaistot skolu tīkla
sakārtošanas rezultātiem. Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais pedagogu darba samaksas grafiks
paredzēja jau no 2018. gada 1. septembra celt zemāko darba algas likmi no 680 eiro līdz 710 eiro, vienlaikus
gan paredzot, ka šogad likmes palielinājums jānodrošina no apstiprinātajiem budžeta līdzekļiem
Daļu nodokļu reformas augļu LIZDA aicinās virzīt pedagogu algām
2018-01-10 18:59, Delfi.lv, LETA
http://www.delfi.lv/news/national/politics/dalu-nodoklu-reformas-auglu-lizda-aicinas-virzit-pedagogualgam.d?id=49630481
Ja nodokļu reforma šogad nesīs papildu ieņēmumus valsts budžetā, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrība (LIZDA) uzstās uz daļas līdzekļu novirzīšanu pedagogu algām, lai nodrošinātu šonedēļ Ministru
kabinetā apstiprināta pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika īstenošanu. Kā
sacīja LIZDA vadītāja Inga Vanaga, Ministru prezidenta Māra Kučinska (ZZS) vēstījums par to, ka zemākās
darba algas likmes pieaugums cieši saistīts ar skolu tīkla sakārtošanu.
IZM vēlas, lai pedagogi paši seko līdzi savas profesijas kvalitātei
2018-01-10 10:16, e-klase.lv
https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/izm-velas-lai-pedagogi-pasi-seko-lidzi-savas-profesijaskvalitatei?id=14806
Ar ideju par pedagogu profesionālo organizāciju Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) vēlas mudināt
pedagogus apvienoties un pašiem sekot līdzi savas profesijas kvalitātei. Kā žurnālistiem otrdien pastāstīja
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, IZM vēlas stiprināt pedagogu profesionālās organizācijas, lai
tās, gluži kā citās nozarēs un jomās, pašas piedalītos savas kvalitātes latiņas definēšanā. "Sistēma nekad
nebūs stabila, ja tā tiks regulēta no ārpuses.
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Pedagogu arodbiedrība neizpratnē par IZM plānu veidot jaunu nozares nevalstisko organizāciju
2018-01-09 22:06, Skaties.lv, TV3 ziņas
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/pedagogu-arodbiedriba-neizpratne-par-izm-planu-veidot-jaununozares-nevalstisko-organizaciju/
Par vienu tematu pedagogu pārstāvjiem un valstij gan nav izdevies vienoties – tiek kritizēta Izglītības un
zinātnes ministrijas (IZM) vēlme sakārtot nozares nevalstiskās organizācijas.Pēc nozares ministra Kārļa
Šadurska teiktā, ministrija vēlas stiprināt pedagogu profesionālās organizācijas. Viņš gan vēl konkrēti
nezināja, kā šī palīdzība izpaustos, taču pedagogu arodbiedrība šajā iecerē saskata ministrijas mēģinājumu
izveidot savu kabatas nevalstisko organizāciju.
Valdība apņemas celt zemāko algas likmi pedagogiem
2018-01-09 16:05, Lsm.lv, Arta Skuja
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/valdiba-apnemas-celt-zemako-algas-likmi-pedagogiem.a97941/
Ministru kabinets 9. janvārī apstiprināja pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, apņemoties
pakāpeniski celt zemāko algas likmi pedagogiem laika periodam no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada
31.decembrim. Taču izmaiņu apmēru faktiski piesaistot skolu tīkla sakārtošanas rezultātiem. Papildus tam
izskanējis, ka Izglītības un zinātnes ministrija plānojot veidot jaunu pedagogu interešu organizāciju.
Valdība apstiprina grafiku pakāpeniskai pedagogu algu celšanai
2018-01-09 11:16, Lsm.lv, lsm.lv ziņu redakcija
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/valdiba-apstiprina-grafiku-pakapeniskai-pedagogu-algucelsanai.a263615/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
Ministru kabinets sēdē otrdien, 9. janvārī, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzīto
pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada
31.decembrim.Grafiks paredz skolotāju algu pakāpenisku pieaugumu ik gadu. Zemāko mēneša darba algas
likmi pedagogiem no pašreizējiem 680 eiro plānots celt līdz 710 eiro šā gada 1.septembrī,līdz 750 eiro –
2019. gada septembrī, 790 eiro – 2020. gada septembrī, 830 eiro – 2021. gada septembrī un 900 - 2022.
gada septembrī.
LIZDA neizpratnē par IZM plānu veidot jaunu nozares nevalstisko organizāciju
2018-01-09 07:23, Lsm.lv, lsm.lv ziņu redakcija
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/lizda-neizpratne-par-izm-planu-veidot-jaunu-nozares-nevalstiskoorganizaciju.a263585/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir neizpratnē par Izglītības un zinātnes
ministrija (IZM) plānu veidot jaunu nacionāla līmeņa nozares nevalstisko organizāciju. To intervijā Latvijas
Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" atzina LIZDA vadītāja Inga Vanaga. "Šodien būs diemžēl, iespējams,
arī asāka vārdu pārmaiņa, jo mēs redzam, ka ministrija grib koordinēt, lai tiek veidota jauna nacionāla
nevalstiskā organizācija.
Seko līdzi LIZDA aktualitātēm: mājaslapā www.lizda.lv un sociālajos tīklos!
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