ARODBIEDRĪBAS MEDIJU MONITORINGS
03.04.2018

IKVD: Galvenais instruments ir skolu akreditācijas process
2018-03-29 00:00, Irliepaja.lv
https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/ikvd-galvenais-instruments-ir-skolu-akreditacijas-process/
Viedokli par skolu reitingiem un centralizēto eksāmenu rezultātiem kā mācību kvalitātes kritēriju portālam
irliepaja.lv pauž Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD). Atbildē, ko sagatavojusi Izglītības kvalitātes valsts
dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Veinberga, teikts: "Izglītības kvalitātes valsts dienests
(kvalitātes dienests) neatbalsta izglītības iestāžu reitingu veidošanu vai sabiedrības viedokļa veidošanu par
izglītības kvalitāti kādā izglītības iestādē.
Saeimas komisijā pārrunā internātskolu likvidācijas jautājumus
2018-03-28 10:14, Bdaugava.lv, Ilze Bičevska
http://www.bdaugava.lv/zinas/saeimas-komisija-parruna-internatskolu-likvidacijas-jautajumus/
20. martā Salas novada pašvaldības vadītāja Irēna Sproģe un Biržu internātpamatskolas direktore Svetlana
Andruškeviča bija uzaicinātas uz Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdi, lai kopā ar šīs
komisijas un to Latvijas pašvaldību pārstāvjiem, kuru pārziņā patlaban atrodas internātskolas, pārrunātu
aktualitātes par to gaidāmo slēgšanu vai reorganizāciju. Sadaļa par internātskolām no Izglītības likuma tiek
izņemta.
Izmaiņas likumdošanā ļaus nodrošināt mūsdienām atbilstošas izglītības iespējas ikvienam bērnam
2018-03-26 00:00, Lvportals.lv, Izglītības un zinātnes ministrija, LIZDA
http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/294432-izmainas-likumdosana-laus-nodrosinat-musdienamatbilstosas-izglitibas-iespejas-ikvienam-bernam/
Izglītības un zinātnes ministrija mērķtiecīgi turpina uzsākto darbu, lai panāktu kvalitatīvas pārmaiņas
izglītībā, sākot no pirmsskolas līdz pat augstākajai izglītībai. Šodien Ministru kabineta komitejas sēdē tika
izskatīti ministrijas rosinātie grozījumi Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas ļaus nodrošināt
21. gadsimta prasībām atbilstošas, kvalitatīvas un modernas izglītības iespējas ikvienam bērnam.
LPS priekšsēža dalība LIZDA Padomes sēdē
2018-03-23 08:41, Reitingi.lv
http://www.reitingi.lv/lv/news/izglitiba/121324-lps-prieksseza-daliba-lizda-padomes-sede.html 21. martā
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis un padomniece izglītības un kultūras jautājumos
Ināra Dundure piedalījās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes sēdē.
Sēdē tika apspriestas turpmākās sadarbības iespējas, LIZDA pārstāvju iesaiste skolu reorganizācijas un
likvidācijas procesā (komisijās, sanāksmēs), kā uzlabot LIZDA dalīborganizāciju priekšsēdētāju informēšanu
par pašvaldību plāniem skolu tīkla optimizācijā.
Saindētās augstskolas
2018-03-26 07:22, Nra.lv, Māris Krautmanis
http://nra.lv/viedokli/maris-krautmanis-3/240556-saindetas-augstskolas.htm
Ar dziļu nožēlu bija jānoskatās, kā kaimiņvalstī Krievijā daudzi izcili mākslinieki bija parakstījuši vēstījumu,
ka atbalsta prezidenta Vladimira Putina politiku. Dažiem tā bija spiesta lieta, jo, ja viņi nepaustu kvēlu
atbalstu, varētu sanākt lielas ziepes – nāktos sēdēt uz apsūdzēto sola par valsts naudas iztērēšanu
nepareizā veidā, būtu krimināllieta par to, ka teātrim dotā nauda aizgājusi kaut kādus neceļus.
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Pedagogu metodiskā darba konference
2018-03-21 00:00, Stars, lpp.: 1, 6, Inese Elsiņa
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/Stars/2018/03/21/p1.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCAZLEYS3
TMYI7Q&Expires=1523367231&Signature=NjC5xatoifIEf9M3%2FoL%2FKdtbepE%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/Stars/2018/03/21/p6.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCAZLEYS3
TMYI7Q&Expires=1523367231&Signature=%2FV1VIIvNXAgt5QhJ4ZzZ9M8zgh4%3D
Pagājušās nedēļas nogalē, kad skolēni vēl baudīja pavasara brīvlaika pēdējās dienas, skolotāji pulcējās
Madonas kultūras namā, kur notika Madonas novada pedagogu metodiskā darba konference „Sadarbība
izglītībā”. Konferenci trešo gadu organizēja novada pašvaldības izglītības nodaļas darbinieki, secinot, ka
darbu kvalitāte gadu no gada aug. tie kļūst arvien spēcīgāki un līdzvērtīgāki. Jaunas mācību metodes un
gadu desmitos pārbaudīti paņēmieni — par šīm un daudzām citām pedagoģiskām nostājām metodisko
izstrādņu dienā tika rosināti domāt Madonas novada skolotāji.

Pedagogi arodbiedrības sēdē runā par aktuālo
2018-03-21 00:00, Liesma, lpp.: 5, Monika Sproģe
http://www.eliesma.lv/pedagogi-arodbiedribas-sede-runa-par-aktualo
Aizvadītajā nedēja Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra aktu zālē notika Latvijas Izglītības
un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Valmieras starpnovadu arodorganizācijas padomes sēde
pedagogiem. Sēdēs laikā arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga, juriskonsulte Brigita Fricsone, kā arī
Valmieras starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Zinta Irbe runāja par svarīgo nozarē.

Šadurskis par izglītības reformu kritiku: Vaidēšanas ir par daudz
2018-03-20 10:15, e-klase.lv
https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/sadurskis-par-izglitibas-reformu-kritiku-vaidesanas-ir-pardaudz?id=15184
Kritizējot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvājumu pāriet uz skolas gaitu sākšanu no sešu gadu
vecuma un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai (LIZDA) apgalvojot, ka skolotāji nav
sagatavoti šai reformai, vaidēšanas ir drusku par daudz, šorīt LTV "Rīta panorāmā" izteicās izglītības
ministrs Kārlis Šadurskis. Par LIZDA pārmetumiem K.Šadurskis ironizēja, ka skolotāji tiekot pasniegti kā
dumjāki nekā patiesībā ir, skandējot mantru "viss tik slikti, viss tik slikti", bet gan jau viņi ar pārmaiņām
tikšot galā. Jaunā mācību satura materiāli jau esot gandrīz gatavi un daudzi skolotāji esot ar tiem
iepazinušies, lai arī metodiskie materiāli vēl nav pabeigti.

Izmaiņas Izglītības likumā: Vai skolas gaitas būs jāuzsāk 6 gadu vecumā
2018-03-19 17:05, Lsm.lv, Arta Skuja
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/izmainas-izglitibas-likuma-vai-skolas-gaitas-bus-jauzsak-6-gadu.a101334/
Ministru kabineta komitejas sēde 19. martā diskutēja par izmaiņām izglītības likumā, vienlaikus paredzot,
ka 1.klasē mācības bērni uzsāks sešu gadu vecumā. Tomēr nolēma šo jautājumu skatīt pēc nedēļas, jo
saņemts Veselības ministrijas atzinums par izmaiņu ietekmi uz bērnu veselību.Savukārt izskatīšanai Saeimas
Prezidijā nonākusi iedzīvotāju iniciatīva saglabāt esošo regulējumu, kas paredz skolas gaitu sākšanu no
septiņu gadu vecuma, kuras atbalstam portālā "Manabalss.lv" savākti vairāk nekā 10 000 parakstu. Viedokli
izsaka Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga.
Arodbiedrības mediju monitorings

www.LIZDA.lv

2

Pēc BKA ikgadējā atvaļinājuma aprēķinam ņem vērā periodu, kad bija darba samaksa
2018-03-19 10:54, Lvportals.lv
http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas/14049-pec-bka-ikgadeja-atvalinajuma-aprekinam-nem-veraperiodu-kad-bija-darba-samaksa/
Jautā: Inese | 13.03.2018Labdien! Es strādāju par skolotāju, dekrēta atvaļinājumā došos 2018. gada 25.
maijā, bet atvaļinājumu pirms tam nevaru izņemt, lai nobeigtu semestri, jo esmu 1. klases audzinātāja. Vai
es atvaļinājumu drīkstu izņemt pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, kas varētu beigties 2020. gada 26.
janvārī. Kādā apmērā man to izmaksās? Vai nepastāv iespēja man zaudēt atvaļinājumu un atalgojumu par
to? Darba likumā paredzētais ikgadējais apmaksātais atvaļinājums (pedagogam – astoņas nedēļas gadā
saskaņā ar Izglītības likumu), ja to neizmanto, nepazūd. To var izmantot arī pēc atgriešanās no bērna
kopšanas atvaļinājuma. Jālūdz darba devējam piešķirt ikgadējo atvaļinājumu par periodu, par kuru tas nav
izmantots. To LV portālam e-konsultācijā “Skolotājai ir tiesības uz pilnu atvaļinājumu pirms dzemdību
atvaļinājuma” ir norādījusi Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības juriskonsulte Brigita
Fricsone.

Par aktuālo Jēkabpils starpnovadu arodbiedrības organizācijā
2018-03-15 00:00, Brīvā Daugava, lpp.: 3, projekta koordinatore
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/BrivaDaugava/2018/03/15/p3.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMC
AZLEYS3TMYI7Q&Expires=1523367814&Signature=p94cU4UTiHNAIqMkFbTriqKYR60%3D
Ir pirmdiena, 12. marts, sākušās skolēnu brīvdienas, bet viņu pedagogiem rit intensīva darba dienas, gan
nodrošinot ar olimpiādēm, eksāmeniem, konkursiem, sacensībām saistītās aktivitātes, gan izglītojoties un
tiekoties ar nozares speciālistiem. Uz padomes sēdi Jēkabpils Valsts ģimnāzijā pulcējās Latvijas Izglītības un
zinātnes arodbiedrības Jēkabpils starpnovadu arodorganizācijas pirmorganizāciju priekšsēdētāji. ieradušies
arī uzaicinātie LIZDA biroja darbinieki: LIZDA priekšsēdētājas vietniece Ilze Priževoite, LIZDA juriste Brigita
Fricsone un sabiedrisko attiecību speciālists Juris Aksels Cīrulis.

Mana balss / "Mana balss": Mācību uzsākšana no 6 gadu vecuma 18:00
2018-03-18 18:00, Riga TV24
http://play24.lv/video/11824/mana-balss-18032018
Publiska diskusija Rīgatv24 raidījumā “Mana Balss” par aktuālo tēmu - "Par skolas gaitu uzsākšanu no 7
gadu vecuma". Runāsim par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) plānotajām reformām, kas paredz
būtiskas izmaiņas ierastajā kārtībā, tostarp ieviest skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma. Apskatīta
esošā situācija, rosinātās izmaiņām likumā - vai tās vispār ir vajadzīgas? No Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības piedalās priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Arī pedagogi varēs saņemt pabalstus
2018-03-15 12:00, Nra.lv, Aisma Orupe
http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/239712-ari-pedagogi-vares-sanemt-pabalstus.htm
Pedagogi no 2019. gada 1. septembra varēs saņemt pabalstu tuvinieka zaudējuma gadījumā, kā arī citas
sociālās garantijas, kas līdz šim viņiem bija liegtas, bet kuras tiek nodrošinātas pārējiem valsts un
pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Šādi Izglītības likumā iesniegtie grozījumi novērsīs gadiem ilgušo
nevienlīdzību, uzskata nozares arodbiedrība, bet pašvaldības gan uz šīm izmaiņām raugās bez entuziasma
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Skolēni atpūšas vai kārto eksāmenus, pedagogi mācās
2018-03-13 09:42, ogrenet.lv
http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/41015/
Skolēni atpūšas vai kārto eksāmenus, pedagogi mācās Šonedēļ visu Latvijas vispārizglītojošo skolu
skolēniem ir brīvlaiks – skolēni atpūšas, tomēr, ne visi. Pedagogi šajā nedēļā var izglītoties, apmeklējot
dažādus seminārus un kursus. Vidusskolu izlaiduma klašu audzēkņiem brīvlaika nedēļa ir saspringta – sācies
izlaiduma eksāmenu laiks, jākārto obligātais centralizētie eksāmens vienā no svešvalodām (pēc izglītojamā
izvēles). Skolēnu brīvlaika nedēļa seminārā pulcēsies arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrības Ogres starpnovadu arodorganizācijas pirmorganizāciju priekšsēdētāji.
Sociālie pedagogi skolās ir vajadzīgi
2018-03-12 10:00, Nra.lv, Aisma Orupe
http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/239375-socialie-pedagogi-skolas-ir-vajadzigi.htm
Jaunā pedagogu izglītības koncepcija neparedz sociālo pedagogu sagatavošanu – šīs funkcijas varēs pildīt
sociālie darbinieki. Nozares arodbiedrība un Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret šādām izmaiņām,
uzskatot, ka bez īpaši apmācītiem speciālistiem izglītības iestādēs neiztikt, it sevišķi tāpēc, ka arvien vairāk
ir bērnu ar dažādām problēmām. Jaunajā pedagogu sagatavošanas koncepcijā šādi speciālisti, ko šobrīd
akadēmiski sagatavo, vairs neparādās.
Aizvien iebilst pret ieceri likvidēt sociālās korekcijas programmas
2018-03-09 11:34, Lsm.lv, Vita Anstrate (Latvijas Radio Ziņu dienesta korespondente)
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/aizvien-iebilst-pret-ieceri-likvidet-socialas-korekcijasprogrammas.a270789/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
Valdības darba kārtībā beidzot nonākuši vasarā pieteiktie un ļoti apjomīgie grozījumi Izglītības un Vispārējās
izglītības likumā. Vasarā vēstīts, ka tie paredz vērienīgas izmaiņas skolu tīklā un tipoloģijā, attiecībā,
piemēram, uz ģimnāzijām un internātskolām. 19.martā Ministru kabineta komitejā gaidāms balsojums par
likuma grozījumu virzīšanu skatīšanai valdībā un vēlāk – Saeimā.
LIZDA diskutē par jaunā mācību satura ieviešanu
2018-03-09 00:00, Skolas vārds, lpp.: 15, 16, 17, Andra Ozola, LIZDA
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/SkolasVards/2018/03/09/p15.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMC
AZLEYS3TMYI7Q&Expires=1523368510&Signature=zn788T6r75%2BOQPx40knqTU8b8HI%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/SkolasVards/2018/03/09/p16.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMC
AZLEYS3TMYI7Q&Expires=1523368510&Signature=GcNtNroH5R1KpRJb98s66tFZyzk%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/SkolasVards/2018/03/09/p17.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMC
AZLEYS3TMYI7Q&Expires=1523368510&Signature=sFPx8EiDpYUUcsiXj5u0C3bd%2FOA%3D
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) 21. februāra padomes sēdē tika diskutēts
par kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācijas ieviešanas gaitu, kurā tiks precizēti
vairāki pedagogiem aktuāli jautājumi. Diskusijā piedalījās Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs
Guntars Catlaks un projekta Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa. LIZDA diskusijā
pievērsās vairākiem pedagogus interesējošiem jautājumiem: kad pedagogiem būs pieejami mācību
priekšmetu programmu paraugi un mācību līdzekļu komplekti katrā tematā, vadlīnijas un ieteikumi mācību
un vērtēšanas plānošanai, mācību vides un līdzekļu nodrošinājums mācību procesa īstenošanai, ilgtspējīga
un mērķtiecīga skolotāju profesionālās pilnveides infrastruktūra un slodzei atbilstoša samaksa, kad tiek
plānots analizēt pilotskolu aprobācijas rezultātus u.c.
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Aicina skolēnus piedalīties viktorīnā European Моnеу Quiz
2018-03-07 00:00, Auseklis (Limbaži), lpp.: 8, Kristīne Mennika
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/Auseklis/2018/03/07/p8.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCAZLEY
S3TMYI7Q&Expires=1523368646&Signature=Sm3sSpzh5Ndexb8ETFK8pCdJrj8%3D
Lai uzlabotu finanšu pratību jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem (7.—9. kl.), Latvijas Komercbanku
asociācija (LKA), Junior Achievement Latvija (JAL) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
(LIZDA) organizē viktorīnu European Money Quiz. Tā paredzēta divos posmos un notiks bezmaksas mācību
platformā Kahoot!. Aicinām klases līdz 10. martam www.ej.uz/LKA_EMQ pieteikt savu dalību viktorīnā!
Skolās būs jāspēj sniegt atbalstu bērniem ar mācīšanās vai uzvedības problēmām
2018-03-06 09:25, Diena.lv, Anna Strapcāne Diena
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/skolas-bus-jaspej-sniegt-atbalstu-berniem-ar-macisanas-vaiuzvedibas-problemam-14192595
Diskusija par sešgadniekiem 1. klasē turpmākos mēnešus būs visskaļākā, taču Izglītības un zinātnes
ministrija (IZM) iecerējusi arī citas izmaiņas, kas skar virkni skolu, tajā skaitā ģimnāzijas, vakarskolas un
speciālās skolas. Šo pārmaiņu kontekstā izskan pārmetumi, ka reformas tiek virzītas vēl pirms problēmas
izvērtējuma. Piemēram, plānots pārtraukt pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmas, taču, likvidējot
internātskolas, var nākties secināt, ka šiem bērniem trūks atbalsta.

Seko līdzi LIZDA aktualitātēm: mājaslapā www.lizda.lv un sociālajos tīklos!
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