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Jau šogad lielai daļa sešgadnieku būs jāsāk mācības pirmajā klasē
2018-03-05 19:43, Skaties.lv, Aigars Lazdiņš
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/jau-sogad-lielai-dala-sesgadnieku-bus-jasak-macibaspirmaja-klase/
Jau šogad mācības pirmajā klasē sāks daļa sešgadnieku. Pašlaik 92% bērnu Latvijā divus gadus pēc
kārtas apgūst gandrīz vai vienu un to pašu vielu – vispirms bērnudārza pēdējā gadā un tad skolas
pirmajā klasē. Savukārt skolu daudzi beidz pārlieku vēlu – dažs divdesmit gadu vecumā. Tā
Izglītības ministrija pamato pāreju uz mācībām skolā jau no sešu gadu vecuma. Tikmēr pret
reformas plāniem iebilst daudzi skolotāji un vecāki.
Sešgadnieku likteni lems vecāki
2018-03-05 00:00, Latvijas Avīze, lpp.: 1, 5, Ilze Kuzmina
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/LatvijasAvize/2018/03/06/p1.pdf?AWSAccessKeyId=A
KIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1520951541&Signature=2scZr6414MVsrlbSnxkel7wTKNE%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/LatvijasAvize/2018/03/06/p5.pdf?AWSAccessKeyId=A
KIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1520951541&Signature=666K99AiHxX2Oc46vv8dTyvmErA%3D
Ministrs uzskata, ka reformu visvairāk bremzē mīti un stereotipi. Likumprojektā ierakstīs, ka skolas
gaitas bērniem būtu jāsāk sešos gados, tomēr, ja vecāki tā vēlēsies, sešgadnieks varēs vēl gadu
palikt pirmsskolas sagatavošanas grupā un uz skolu iet tikai septiņu gadu vecumā. Tādu Zālamana
lēmumu pieņēmusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), kuras sagatavotos grozījumus Izglītības
likumā un Vispārējās izglītības likumā vakar apsprieda valdības komitejā.
Bērns bez atbalsta palikt nedrīkst
2018-03-06 00:00, Diena, lpp.: 6, Anna Strapcāne
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/skolas-bus-jaspej-sniegt-atbalstu-berniem-ar-macisanasvai-uzvedibas-problemam-14192595
Skolās būs jāspēj sniegt atbalstu bērniem ar mācīšanās vai uzvedības problēmām. 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.

Svētku diena jeb Sēru diena?
2018-03-06 00:00, Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, lpp.: 11
http://nra.lv/viedokli/latvijas-visparizglitojosas-internatskolas/238876-svetku-diena-jeb-serudiena.htm
Atklāta vēstule sabiedrībai un valdībai no Latvijas vispārizglītojošo internātskolu direktoriem,
pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, skolēnu vecākiem. Ir pienācis 2018. gada 1. marts, un
daudzas pašvaldības ir pieņēmušas lēmumu par vispārizglītojošo internātskolu slēgšanu vai
reorganizāciju ar 2018. gada 31. augustu, Pieprasām izglītības un zinātnes ministra K. Šadurska
demisiju, jo Izglītības un zinātnes ministrijas darbība ir pretrunā Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai.
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Aicina skolēnus uzlabot finanšu prasmes
2018-03-02 00:00, Brīvā Daugava (Jēkabpils), lpp.: 4, J. Apīnis
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/BrivaDaugava/2018/03/02/p4.pdf?AWSAccessKeyId=
AKIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1520951759&Signature=XGVWz9H0ygUDMdyNLtT%2F3UKOIl
w%3D
Lai uzlabotu finanšu pratību jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem (7.- 9.k1.), Latvijas
Komercbanku asociācija, Junior Achievement Latvija un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrība organizē «European Мопеу Quiz» viktorīnu. Viktorīna ir Eiropas Bankas federācijas
iniciatīva, kas tiek īstenota sadarbībā ar banku asociācijām 30 Eiropas valstīs. Viktorīnu spēlē
bezmaksas mācību platformā Kahooti, un tā ietver jautājumus par finansēm, matemātiku un
kiberdrošību.
Neatbildētu jautājumu dēļ LIZDA iebilst pret skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma
2018-03-02 09:05, e-klase.lv
https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/lizda-iebilst-pret-skolas-gaitu-saksanu-no-sesu-gaduvecuma?id=15086
Tā kā aizvien nav izdevies gūt atbildes uz vairākiem jautājumiem, kas attiecas uz skolas gaitu
sākšanu no sešu gadu vecuma, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)
iebilst pret šādu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvājumu. Arodbiedrībā norādīja, ka
likumprojekta par grozījumiem Vispārējās izglītības likumā anotācijā ne tikai trūkstot
konsekvences, bet arī nav norādīta atsauce uz anotācijā pieminēto jaunāko pasaules zinātnieku
attīstības psiholoģijas pētījumu.
Rietumeiropas algu līmeni sasniegsim pēc 307 gadiem. Saruna ar Egilu Baldzēnu
2018-03-02 00:00, La.lv, Ģirts Zvirbulis
http://www.la.lv/rietumeiropas-algu-limeni-sasniegsim-pec-307-gadiem/
Pagājis nedaudz vairāk kā gads, kopš 2016. gada decembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
(LBAS) vadību no ilggadējā priekšsēdētāja Pētera Krīgera rokām pārņēma EGILS BALDZĒNS. Mūsu
saruna par to, kāds šis periods bijis no darba ņēmēju skatpunkta un kādi izaicinājumi sagaidāmi
nākotnē. Kāds arodbiedrībām ir bijis pirmais gads ar jauno LBAS vadību E. Baldzēns: No padarītā
rezultāta viedokļa tas bijis veiksmīgs.
Arodbiedrība: Pedagogi nav gatavi jaunā satura ieviešanai
2018-02-26 18:08, Skaties.lv, Skirmante Balčute
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/arodbiedriba-pedagogi-nav-gatavi-jauna-saturaieviesanai/
Jaunā kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešana notiekot pārāk ātri un varot izgāzties.
Skolotāji un mācību iestāžu vadītāji jau šogad realizējamā reformā saredz vairākus riskus. Izglītības
darbinieku arodbiedrība norāda, ka lielākā daļa pedagogu jaunajam mācību saturam neesot gatavi.
Trūkstot metodoloģisko materiālu un mācību līdzekļu, kā arī neesot skaidrības par skolotāju
papildus slodžu apmaksu. Pilotskolu piemērs rādot, ka jaunā satura ieviešana prasa lielāku laiku
individuālai sagatavošanai un savstarpējai sadarbībai. Piemēram, vairāku priekšmetu skolotājiem
vajadzēs kopīgi plānot integrētās stundas un caurviju prasmju saturu.
Sabiedrībai jāzina Latvijas Bankas prezidenta un skolotāju atalgojums
2018-02-26 05:30, Nra.lv, Ilze Šteinfelde
http://nra.lv/latvija/238126-sabiedribai-jazina-latvijas-bankas-prezidenta-un-skolotajuatalgojums.htm
Saeimas deputātu vairākums, otrajā lasījumā lemjot par grozījumiem Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, atbalstīja ideju par valsts un pašvaldību
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kapitālsabiedrību, izglītības iestāžu un Latvijas Bankas darbinieku algu publiskošanu. Stājoties
spēkā šīm izmaiņām, visticamāk, sabiedrību gaida pārsteigums par algas lielumu šajās iestādēs.
Valsts un pašvaldību iestādēs strādājošo algas lielumu un to, kuru amatpersonu algas ir
publiskojamas, nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likums.
Pedagogu algas: vai tūkstošiem skolotāju pēdējos gados saņēmuši nepamatoti samazinātu
atalgojumu?
2018-02-24 10:17, Skaties.lv, LNT Ziņas
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/pedagogu-algas-vai-tukstosiem-skolotaju-pedejosgados-sanemusi-nepamatoti-samazinatu-atalgojumu/
Vai tūkstošiem skolotāju pēdējos gados saņēmuši nepamatoti samazinātu atalgojumu? Satversmes
tiesa par neatbilstošām atzinusi valdības noteikumu nostādnes par kvalitātes piemaksām.
Pedagogu arodbiedrība tagad pieprasīs, lai Izglītības ministrija veic pārrēķinu un šiem skolotājiem
samaksā nepamatoti ieturēto piemaksu. Taču ministrs uzskata, ka valsts skolotājiem neko nav
parādā. Satversmes tiesa ir secinājusi, ka 2016. gadā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi par
pedagoga tiesībām pieteikties profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai un par piemaksu
noteikšanas kārtību izdoti, pārkāpjot varas dalīšanas principu.
Straujuma: Pedagogu izglītība jāpielāgo laikmeta prasībām
2018-02-23 12:21, Bnn.lv, BNN
http://bnn.lv/straujuma-pedagogu-izglitiba-japielago-laikmeta-prasibam-271617
Saeimas deputāte Laimdota Straujuma «Ļoti svarīga loma izglītības reformā ir augstskolām, jo to
īstenotās izglītības programmas pedagogiem ir jāpielāgo laikmeta prasībām,» uzsver Saeimas
Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma piektdien, 23.februārī,
parlamentā atklājot konferenci par augstskolu plānotajiem pasākumiem pedagogu izglītības
modernizācijai. Viņa atzīmē, ka izglītības sistēmas reformas mērķis ir pasaulē konkurētspējīga
Latvijas jaunā paaudze.
Intervija ar Ingu Vanagu
2018-02-23 08:05, Ltv.lv
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/23.02.2018-intervija-ar-ingu-vanagu.id122580/
Valdība šonedēļ atbalstījusi Ekonomikas ministrijas izstrādāto sarakstu ar profesijām, kurās varētu
Latvijā piesaistīt ārzemniekus. Viens no mērķiem - neierobežot augsti kvalificēta darbaspēka
piedāvājumu atsevišķās profesijās, kas svarīgas tautsaimniecības izaugsmei (piemēram, zinātnieki).
Tiesa, pret zinātnieku iekļaušanu sarakstā iebilda Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrība. Atšķirībā no ārvalstu mediķiem, kuri no 237-u profesiju saraksta svītroti, zinātniekus
Latvijā būs iespējams uzaicināt. Par šo un citiem tematiem izvaicāsim pedagogu arodbiedrības
līderi Ingu Vanagu.
Pārmaiņas pedagogu izglītošanā
2018-02-21 00:00, Skolas vārds, lpp.: 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ilze Pole
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/SkolasVards/2018/02/21/p17.pdf?AWSAccessKeyId=A
KIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1520952640&Signature=a%2FHbBROwI6imNWJX2tq8uLQB1xM
%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/SkolasVards/2018/02/21/p18.pdf?AWSAccessKeyId=A
KIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1520952640&Signature=d2Prhf4rYWL2FnmXAaYHI5TXjU0%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/SkolasVards/2018/02/21/p19.pdf?AWSAccessKeyId=A
KIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1520952640&Signature=xi7PaQw7bf8i3Kx8adH1N44HdTk%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/SkolasVards/2018/02/21/p20.pdf?AWSAccessKeyId=A
KIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1520952640&Signature=hDDJJ65KcmLQ7toxKBPaQCHsHBM%3D
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http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/SkolasVards/2018/02/21/p21.pdf?AWSAccessKeyId=A
KIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1520952640&Signature=i9tTCM0NyUzlYS7Qd5wDMqECxW0%3
D
Valdībā apstiprināts informatīvais ziņojums par izmaiņām skolotāju sagatavošanā. Plānots izstrādāt
jaunas pedagoģiskās izglītības studiju programmas. Priekšlikumu, kā turpmāk izglītojami pedagogi,
sagatavojusi darba grupa, kurā aptuveni pusgadu strādāja dažādu ministriju, augstskolu un citu
organizāciju pārstāvji. Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA)
priekšsēdētāja: „LIZDA darba grupā, kas apsprieda Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)
informatīvajā ziņojumā ietvertos jautājumus, netika aicināta - arī pēc vairākkārtējiem organizācijas
lūgumiem un pieprasījumiem. Kaut gan ministrijas un arodbiedrības starpā ir vienošanās par
sadarbību. Tāpēc varam vērtēt tikai gala rezultātu.
Izvērtējot ziņojumu, LIZDA uzskata, ka konceptuāla virzība uz pedagogu studiju programmu
sagatavošanas uzlabošanu ir vērtējama pozitīvi, tomēr ir būtiski jautājumi, par kuriem ir jādiskutē,
un ir arī iebildes un kritika pret ministrijas deklarēto, jo tas nav pieņemami.
Vai ārvalstu zinātniekus Latvijā pielīdzinās viesstrādnieku statusam?
2018-02-20 13:00, Nra.lv, Aisma Orupe
http://nra.lv/latvija/237607-vai-arvalstu-zinatniekus-latvija-pielidzinas-viesstradniekustatusam.htm
Vairākās nozarēs Latvijā pētnieki prognozē arvien lielāku darbaspēka trūkumu, tāpēc Ekonomikas
ministrija ir izstrādājusi sarakstu tām profesijām, kurās varētu piesaistīt viesstrādniekus. Tajā ir arī
zinātnieki, kurus rosinājuši iekļaut ķīmijas nozares uzņēmēji, jo eksaktajā jomā pietrūkst ap 16 000
darbinieku ar augstāko izglītību. Tam gan iebilst Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrība (LIZDA), bet Latvijas Zinātņu akadēmija šādu rosinājumu vērtē ļoti piesardzīgi.

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