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LIZDA iebilst augsti kvalificētu viesstrādnieku sarakstā iekļaut zinātniekus
2018-02-18 14:25, Diena.lv
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/lizda-iebilst-augsti-kvalificetu-viesstradnieku-saraksta-ieklautzinatniekus-14191438
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) iesniegusi Ministru kabinetam iebildumus par
zinātnieku iekļaušanu sarakstā ar profesijām, kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā
Latvijā var tikt uzaicināti ārzemnieki. Diskusijas par Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto profesiju
sarakstu norit kopš 2017.gada vasaras. Iekļaut zinātniekus šajā profesiju sarakstā rosināja Latvijas Ķīmijas un
farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA).
Noslēdzot sabiedrisko apspriešanu, mudina ņemt vērā šogad skolu kompetenču izglītības pieredzi
2018-02-19 10:23, Lsm.lv, Vita Anstrate (Latvijas Radio Ziņu dienesta korespondente)
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/nosledzot-sabiedrisko-apspriesanu-mudina-nemt-vera-sogad-skolukompetencu-izglitibas-pieredzi.a268509/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
Noslēgusies sabiedriskā apspriešana par jauno kompetencēs balstīto mācību saturu, un pašlaik tiekot
apkopti izteiktie priekšlikumi un veikta padziļināta analīze, jo atsaucība un interese par jauno modeli esot
bijusi ļoti liela. Tikmēr reformas īstenotāji, skolu direktori un mācībspēki, atkārtoti norāda uz
nepieciešamību analizēt to, kā šajā mācību gadā veicies tām 100 Latvijas skolām, kas kopš septembra
izmēģina jauno saturu.
Šadurskis: Skolu reformu dēļ atlaistajiem pedagogiem būs speciāls pabalsts
2018-02-20 06:00, Nra.lv
http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/237587-sadurskis-skolu-reformu-del-atlaistajiem-pedagogiem-busspecials-pabalsts.htm
Uz Neatkarīgās jautājumiem atbild izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.- Jau šoruden skolās un
pirmsskolās tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un mācīšanas pieeju. Pārmaiņas
pirmās uz savas ādas izjutīs pirmsskolas. Vecāku un pedagogu lielais jautājums - kas mainīsies?- Pirmsskolu
galvenais uzdevums ir vispusīgi attīstīt bērnu un sagatavot viņu skolai. Principā pirmsskolas laiks ir
visaktīvākais bērna attīstības laiks.
Gan darba devēji, gan arodbiedrības dialogu ar valdību vērtē kā veiksmīgu
2018-02-15 00:00
https://www.plz.lv/gan-darba-deveji-gan-arodbiedribas-dialogu-ar-valdibu-verte-ka-veiksmigu/
Gan Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), gan Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) pēdējās
dienās izplatītajos paziņojumos dialogu ar valdību Nacionālās trīspusējās sadarbības ietvaros novērtējusi kā
veiksmīgu. Īpaši atzinīgi tiek vērtēta iedibinātā tradīcija pirms kopīgajām sēdēm satikties jau iepriekšējā
vakarā, tādējādi laicīgi gūstot ieskatu partneru viedokļos un sākot meklēt kompromisu nākamās dienas
oficiālajām sarunām.
Pēc garām diskusijām atbalsta pāreju uz mācībām latviski
2018-02-14 13:33
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/773388-pec_garam_diskusijam_atbalsta_pareju_uz_macibam_latviski
Pēc teju divu stundu garām diskusijām, galvenokārt uzklausot krievu skolu un bilingvālās izglītības aizstāvju
iebildumus, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija šodien lēma izskatīšanai pirmajā lasījumā
Saeimā virzīt likumprojektus par pakāpenisku pāreju uz mācībām latviešu valodā vidusskolā. Iepazīstinot ar
likumprojektiem par grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas paredz no 2019.gada
sākt pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā.
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LABS neatbalsta EM ieceri atvieglot ārvalstnieku piesaistīšanu darbam Latvijā
2018-02-13 10:12
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/lbas-neatbalsta-em-ieceri-atvieglot-arvalstnieku-piesaistisanudarbam-latvija.d?id=49738345
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) neatbalsta Ekonomikas ministrijas (EM) plānu atvieglot
uzņēmēju iespējas darbam Latvijā piesaistīt ārzemniekus, par kuru otrdien spriedīs Ministru kabinets (MK),
portālu "Delfi" informēja LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Birkenfelde. Otrdien valdība spriedīs
par EM izstrādāto sarakstu ar profesijām, kurās prognozēts būtisks darbaspēka trūkums un kurās darbā
Latvijā var tikt uzaicināti ārzemnieki.
Valdība pieņem Kučinska ziņojumu par padarīto un nākotnes plāniem
2018-02-12 16:21
http://nra.lv/politika/236840-valdiba-pienem-kucinska-zinojumu-par-padarito-un-nakotnes-planiem.htm
Valdība šodien atbalstīja Ministru prezidenta Māra Kučinska (ZZS) ikgadējo ziņojumu Saeimai par Ministru
kabineta paveikto un iecerēto darbību. Ziņojumā norādīts, ka valdības vēlme ir panākt sabalansētu 5%
iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugumu ik gadu vidējā termiņā, Latvijas ekonomikas konkurētspēju balstot
uz tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitāti un inovācijām. Premjers uzsvēra, ka, lai arī
tautsaimniecība sekmīgi attīstās, tomēr uzdevums ir neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt iesākto.
Ludmila Beļikova saņem Eiropas Vieglatlētikas asociācijas apbalvojumu
2018-02-08 00:00, www.balvi.lv
http://www.balvi.lv/lv/izglitibas-iestades/profesionalas-ievirzes-skolas/balvu-sporta-skola/16693-ludmilabelikova-sanem-eiropas-vieglatletikas-asociacijas-apbalvojumu
7. februārī kultūras pilī Ziemeļblāzma norisinājās “Gada balvas vieglatlētikā 2017” balvu pasniegšanas
ceremonija, kurā tika pasniegti apbalvojumi 17 nominācijās, kā arī Eiropas Vieglatlētikas asociācijas
speciālbalvas, un vienu no tām - Sieviešu līderības apbalvojumu – saņēma Balvu Sporta skolas direktore un
Latvijas Vieglatlētikas savienības valdes locekle Ludmila Beļikova. Eiropas Vieglatlētikas asociācija ir
izveidojusi Sieviešu Līderības apbalvojumu ar nolūku novērtēt un atbalstīt sieviešu aktivitātes vieglatlētikas
labā. Darbojas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības ekspertu komisijā. 2017.gadā saņēma
Latvijas Vieglatlētikas savienības apbalvojumu par ieguldījumu vieglatlētikas attīstībā, popularizēšanā un
veicināšanā savā reģionā.
14 miljonu eiro vērtais projekts velk akacī: pastāv risks izglītības ieguves nevienlīdzībai
2018-02-08 00:00, Izglītība un Kultūra, lpp.: 1, 4, Daiga Kļanska
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/IzglitibaUnKultura/2018/02/08/p1.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ
MCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1519743740&Signature=%2FmjOc0KpWf6DM8T0SU2mnhpFJ3k%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/IzglitibaUnKultura/2018/02/08/p4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ
MCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1519743740&Signature=o%2Bbz8EC4JXTX4yBhtLfR20OZCyE%3D
6. februārī notika Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas, Ilgtspējīgas
attīstības komisijas, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas kopsēde, uz kuru bija aicināti Valsts izglītības
satura centra (VISC) pārstāvji, lai diskutētu par VISC īstenoto projektu „Kompetenču pieeja mācību saturā”,
kura rezultātā ir plānots ieviest jaunu mācību saturu un pieeju no pirmskolas līdz 12. klasei. Tiek plānots, ka
jauno mācību saturu ieviesīs pakāpeniski – no pirmskolām šā gada rudenī līdz pat 2021./2022. mācību
gadam, kad jauno saturu ieviesīs arī 3., 6., 9. un 12. klases skolēniem.
LIZDA uzsver nepieciešamību apspriest jaunā mācību satura aprobācijas rezultātus
2018-02-07 09:09, e-klase.lv
https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/lizda-uzsver-nepieciesamibu-apspriest-jauna-macibu-saturaaprobacijas-rezultatus?id=14960
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina ar iesaistītajām pusēm apspriest jaunā
mācību satura aprobācijas rezultātus, lai lemtu par normatīvo aktu nepieciešamajiem grozījumiem un
jaunajiem standartiem. Arodbiedrība vērsusies pie Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska, Valsts
izglītības satura centra vadītāja Guntara Catlaka un projekta "Skola2030" mācību satura ieviešanas vadītājas
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Zanes Oliņas, uzsverot, ka, lai varētu nodrošināt jaunā satura kvalitatīvāku ieviešanu, nepieciešams domāt
par vairākiem apstākļiem.
Arodbiedrībā ir tikai labākie
2018-02-06 00:00, Kuldīgas Novada Vēstis, lpp.: 8 LIZDA, Arodbiedrība, LBAS
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/KuldigasNovadaVestis/2018/02/06/p8.pdf?AWSAccessKeyId=A
KIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1519743865&Signature=6MihKmefm5qevysJdlFSqnS9Myc%3D
AIGA ŠĒNBERGA,LIZDA Kuldīgas starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja. Ar baltu sniegu un gaišām
domām atnācis 2018. gads. Kā jau katru jauno gadu sagaidot, esam apņēmības pilni, gribam būt labāki,
vēlamies paveikt daudz svarīgu darbu, sagādāt prieku sev tuvajiem cilvēkiem un no sirds palīdzēt tiem.
kuriem mūsu palīdzība visvairāk nepieciešama. Ja vēlmes nāk no sirds, tad parasti tās piepildās. 2018. gads
ir mūsu Latvijas simtgades gads, kad sveiksim mūsu mīļo Latviju, uzgavilēsim lai un dāvināsim savas
skanīgās dziesmas. Tikai dažbrīd ikdienā piemirstam godāt un cienīt savu valsti. Kā saka kādā televīzijas
reklāmā. Latvija esam mēs visi, katrs no mums. Lai katram ir lepnums un prieks, ka dzīvojam neatkarīgā un
skaistā zemē.
Vai var pastāvēt skola ar četrpadsmit skolēniem?
2018-01-26 00:00, Dzirkstele (Gulbene) , lpp.: 2, Pārsla Konrāde
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/Dzirkstele/2018/01/26/p2.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCAZLE
YS3TMYI7Q&Expires=1519744052&Signature=5AHvSd42lEt%2Fv0B2UOUP4bQEcQw%3D
RASMA VANAGA, LIZDA GULBENES NOVADA PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA. Skola var pastāvēt arī ar diviem,
četriem, sešiem, četrpadsmit bērniem. Es zinu tādas skolas. Bet tas ir skolas pašas redzējums. Vai pastāvēt
Druvienas sākumskolai, tas arī jāizlemj viņiem pašiem. Viņiem ir tik daudz plusu, tāpēc tas jālemj tiem, kas
tur dzīvo. Otrs ir viņu finansējuma jautājums. Bet cilvēks jau nav vainīgs, ka viņš dzīvo tādā vidē. Arī Igaunijā
Reugē meklē risinājumu, kā saglabāt to vietu.

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