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Infografika: 5 mīti par Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu
2018-05-21 08:22, Ir.lv
https://irir.lv/2018/05/21/infografika-5-miti-par-visparigas-datu-aizsardzibas-regulas-piemerosanu
Gatavošanās 25. maijam, kad stājas spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR), atklāj ne vienu vien
“robu” uzņēmēju zināšanās par personas datu apstrādi. Aptauja, kas veikta pēc zvērinātu advokātu biroja
“Sorainen” un IT uzņēmuma “Squalio” pasūtījuma, liek secināt, ka trūkst izpratnes par ļoti svarīgiem GDPR
aspektiem. Tādēļ “Sorainen” un “Squalio” sagatavoja apkopojumu par izplatītākajiem mītiem, kas saistās ar
Vispārīgo datu aizsardzības regulu un personas datu apstrādi.
Ministrs izvairās tikties ar pedagogu arodbiedrību
2018-05-17 11:09, Nra.lv, Aisma Orupe
http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/245160-ministrs-izvairas-tikties-ar-pedagogu-arodbiedribu.htm
Pedagogu arodbiedrības padome vakar bija plānojusi pārrunāt nozares aktualitātes ar izglītības un zinātnes
ministru Kārli Šadurski, taču viņš atteica tikšanos. Tā viņš rīkojas ne pirmo reizi un divu gadu laikā tā arī nav
uzskatījis par vajadzīgu komunicēt klātienē ar vienu no lielākajiem sociālajiem partneriem, sašutumu
neslēpj arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga. Tā ir jau septītā reize, kad K. Šadurskis atsaka tikšanos
ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA), lai gan ar ministra biroju tā bija jau laikus
saskaņota. Saņēmusi tikai īsziņu iepriekšējā vakarā, ka ministra nebūs, sanākušajiem LIZDA padomes
locekļiem sacīja I. Vanaga, piebilstot, ka tas laikam liecina - no atklātas demokrātijas esam pārgājuši uz
ierobežotu. Tā vietā uz sēdi bija atsūtīti četri Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ierēdņi, kuru
kompetencē nav izglītības politikas veidošana, tāpēc LIZDA vadītāja pat šaubījās, vai ir vērts viņus uzklausīt,
varbūt labāk tā vietā skatīt «savas aktualitātes». Jo arodbiedrība vēlējusies pārrunāt «globālākus»
jautājumus, piemēram, par pedagogu algu grafiku un skolas gaitu sākšanu sešgadīgajiem. Tā kā sanākušie
tomēr bija ar mieru IZM pārstāvjus uzklausīt, katrs īsi informēja par savu atbildības jomu.
LIZDA runās ar "Vienotību" par ministra nevēlēšanos sarunāties ar arodbiedrību
2018-05-17 09:10, e-klase.lv
https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/lizda-runas-ar-vienotibu-par-ministra-nevelesanos-sarunaties-ararodbiedribu?id=15473
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērsīsies partijas "Vienotība" valdē un
Saeimas frakcijā, aicinot izvērtēt izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska nevēlēšanos sarunāties
ar arodbiedrību, kā arī aicinās šo jautājumu pārrunāt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē,
pastāstīja organizācijas vadītāja Inga Vanaga. LIZDA Padomē šodien tika gaidīts K.Šadurskis, taču viņš
neieradās, pastāstīja I.Vanaga.
Noslēpumainais ministra Šadurska kalendārs
2018-05-17 00:00, La.lv, Ilze Kuzmina, LIZDA
http://www.la.lv/noslepumainais-ministra-sadurska-kalendars/
Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski trešdienas rītā gaidīja gan Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības (LIZDA) padomes sēdē, gan Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sēdē.
Ministrs neieradās nevienā no šīm sanāksmēm, tādējādi nokaitinot LIZDU. Kur K. Šadurskis bijis patiesībā,
netiek atklāts. Kā stāsta LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga, ministrs bijis aicināts jau uz padomes sēdi aprīlī.
Kad viņš nav ieradies, I.Vanaga sazvanījusies ar K.Šadurski.
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LIZDA sūdzēsies 'Vienotībai' par Šadurska nevēlēšanos sarunāties ar arodbiedrību
2018-05-16 21:36, Delfi.lv
http://www.delfi.lv/news/national/politics/lizda-sudzesies-vienotibai-par-sadurska-nevelesanossarunaties-ar-arodbiedribu.d?id=50036169
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērsīsies partijas "Vienotība" valdē un
Saeimas frakcijā, aicinot izvērtēt izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska (V) nevēlēšanos sarunāties
ar arodbiedrību, kā arī aicinās šo jautājumu pārrunāt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē,
pastāstīja organizācijas vadītāja Inga Vanaga. LIZDA Padomē šodien tika gaidīts Šadurskis, taču viņš
neieradās, pastāstīja Vanaga.
Pedagogu arodbiedrība aicina Izglītības ministriju vēl neieviest kompetencēs balstītu apmācību
pirmsskolā
2018-05-16 19:43, Skaties.lv, Monta Jakovela
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/pedagogu-arodbiedriba-aicina-izglitibas-ministriju-vel-neieviestkompetences-balstitu-apmacibu-pirmsskola/ Pedagogu arodbiedrība kārtējo reizi kritizē izglītības ministru
par attiekšanos tikties ar skolotājiem un skaidrot lēmumus. Īpaši tas attiecoties uz jautājumiem, kas saistīti
ar pedagogu atalgojumu un plānoto skolas gaitu uzsākšanu bērniem jau no sešu gadu vecuma. Arī trešdien,
16. maijā, uz arodbiedrības padomes sēdi ministrs bija aicināts, taču neieradās, jo esot aizņemts un
ministrijas viedokli pārstāvēt varot arī citas amatpersonas. Pāreja uz kompetencēs balstītu mācību saturu
bija viena no centrālajām tēmām Pedagogu arodbiedrības padomes sēdē. Neesot saprotams, kāpēc šo
pārēju pirmsskolās nevar ieviest kopā ar sešgadnieku skolas gaitu uzsākšanu, kas plānota nākamgad. Nav
skaidrs arī, vai skolotājiem, kuri strādās ar sešgadniekiem, maksās pirmsskolas vai pamatskolas pedagogu
algu. Arodbiedrība baidās, ka pa vasaru steigā tiks pieņemtas būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos,
septembrī jau tās būs spēkā, bet skolotāji nespēs pārmaiņām sagatavoties.
Ziņas vieglajā valodā 16.maijā
2018-05-16 17:34, Lsm.lv, Ģirts Auzāns (Latvijas Radio)
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinas-vieglaja-valoda/zinas-vieglaja-valoda16.maija.a278628/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
Ziņas vieglajā valodā 16.maijā. Ziņas vieglajā valodā 16.maijā Latvijas Radio00:00 / 00:00Ēnu ekonomika
Latvijā turpina pieaugt Valdības mēģinājumi cīnīties pret izvairīšanos no nodokļiem nenes augļus. Tā
saucamā ēnu ekonomika Latvijā turpina pieaugt. Pērn ēnu ekonomika pieauga no 20,7 līdz 22 procentiem.
Tā secināts jaunākajā ēnu ekonomikas pētnieka Arņa Saukas pētījumā. Ēnu ekonomika ir augusi arī pārējās
Baltijas valstīs. Tomēr Latvijā izvairīšanās no nodokļiem joprojām ir visizplatītākā. Izglītības un zinātnes
darbinieki sūdzēsies partijai "Vienotība" par Šadurski. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
vērsīsies partijas "Vienotība" valdē un Saeimas frakcijā. Arodbiedrība aicinās izvērtēt izglītības un zinātnes
ministra Kārļa Šadurska nevēlēšanos sarunāties ar arodbiedrību. LIZDA aicinās šo jautājumu pārrunāt arī
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē. Kā norāda organizācijas vadītāja Inga Vanaga, Šadurskis
septiņas reizes aicināts uz tikšanos, bet nav atradis tam laiku.
LIZDA ar Šadurski apspriedīs līdzšinējo sadarbību un aktualitātes jaunajā mācību gadā
2018-05-15 16:36, Tvnet.lv, LETA
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/786694lizda_ar_sadurski_apspriedis_lidzsinejo_sadarbibu_un_aktualitates_jaunaja_macibu_gada
Rīt, 16.maijā, Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā, notiks Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības
(LIZDA) Padomes sēde, kurā ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski (V) tiks spriests par līdzšinējo
sadarbību un aktualitātes jaunajā mācību gadā. Kā aģentūru LETA informēja arodbiedrībā, LIZDA Padomes
sēdes sēdē ir plānots aktualizēt jautājumus par: pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku,
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtības īstenošanu, grozījumiem normatīvajos
aktos jaunajā 2018./2019. mācību gadā. Tāpat paredzēts runāt par valdības rīcības plāna un IZM noslēgtās
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vienošanās par sadarbību ar LIZDA izpildi, IZM plānotajiem prioritārajiem pasākumiem 2019.gada valsta
budžetā un citiem jautājumiem.
Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju
2018-05-11 00:00, Vestnesis.lv
https://www.vestnesis.lv/op/2018/92.4
Ministru kabineta rīkojums Nr. 209 Rīgā 2018. gada 10. maijā (prot. Nr. 23 10. §)Par pretendentu un
ierēdņu vērtēšanas komisiju1. Lai saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu
izvērtētu pretendentu atbilstību Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra amatam un Izglītības un
zinātnes ministrijas padotībā esošo iestāžu vadītāju amatiem un saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 35.
panta otro daļu novērtētu Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra un Izglītības un zinātnes
ministrijas padotībā esošo iestāžu vadītāju darbību un tās rezultātus, pēc izglītības un zinātnes ministra
ieteikuma apstiprināt to personu sarakstu, kuras var iekļaut pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisijā:
I. Vanagu – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja
LIZDA rosina zinātnes finansēšanai novirzīt daļu valsts uzņēmumu peļņas
2018-05-10 06:05, e-klase.lv
https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/lizda-rosina-zinatnes-finansesanai-novirzit-dalu-valstsuznemumu-pelnas?id=15434
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rosina zinātnes finansēšanai novirzīt daļu
valsts uzņēmumu peļņas, liecina arodbiedrības sagatavotā informācija izskatīšanai trešdien notiekošajā
Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē. LIZDA norāda, ka Latvijā ir viens no zemākajiem
finansējumiem pētniecība Eiropas Savienībā (ES). Pēc "Eurostat" datiem, 2016.gadā tie bija 0,58% no valsts
budžeta, lai gan vidēji ES tie ir 1,38%.
LIZDA rosina zinātnes finansēšanai novirzīt daļu valsts uzņēmumu peļņas
2018-05-09 10:43, Tvnet.lv, TVNET/LETA
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/785754lizda_rosina_zinatnes_finansesanai_novirzit_dalu_valsts_uznemumu_pelnas
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rosina zinātnes finansēšanai novirzīt daļu
valsts uzņēmumu peļņas, liecina arodbiedrības sagatavotā informācija izskatīšanai trešdien notiekošajā
Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē. LIZDA norāda, ka Latvijā ir viens no zemākajiem
finansējumiem pētniecība Eiropas Savienībā (ES). Pēc «Eurostat» datiem, 2016.gadā tie bija 0,58% no valsts
budžeta, lai gan vidēji ES tie ir 1,38%.
Pašvaldība pirmo reizi vērtēs direktorus
2018-05-03 00:00, Dzirkstele, lpp.: 4, 5, Diāna Odumiņa
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/Dzirkstele/2018/05/03/p4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCAZL
EYS3TMYI7Q&Expires=1527519109&Signature=c06jF4T1Yxb3PNFlc1hboax3xAg%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/Dzirkstele/2018/05/03/p5.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCAZL
EYS3TMYI7Q&Expires=1527519109&Signature=VUQ2BvJtBd4%2Fs0fNwVy9VTQb6sQ%3D
Vai Gulbenes novadā ir paredzēta vispārizglītojošo skolu direktoru kā vadītāju un pedagogu izvērtēšana?
Vai tiks risināts jautājums sakarā ar to, ka novadā ir skolu direktori, kuri jau sasnieguši pensijas vecumu? Kā
tiks risināta dilemma - saglabāt amatus pensionāriem vai tomēr meklēt vietā jaunus speciālistus?
Šādus un līdzīgus jautājumus pirms 26.aprlļa novada domes sēdes publiski uzdeva deputāti Andris Vējiņš
(ZZS) un Mārtiņš Bogdans ("No sirds Latvijai”).
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Šadurskis: Valsts finansiāli atbalstīs pedagogu algu celšanu tikai tajās pašvaldībās, kas sakārtos skolu
tīklu
2018-05-03 00:00, Skolas vārds, lpp.: 26, 27
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/SkolasVards/2018/05/03/p26.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMC
AZLEYS3TMYI7Q&Expires=1527519332&Signature=vbH5V%2FqaokdHdyDWxPUoFdL1SvQ%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/SkolasVards/2018/05/03/p27.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMC
AZLEYS3TMYI7Q&Expires=1527519332&Signature=gm2XgwHOTWjQSvWWZo7TpdhZiAA%3D
Šadurskis: Valsts finansiāli atbalstīs pedagogu algu celšanu tikai tajās pašvaldībās, kas sakārtos skolu tīklu.
Valsts finansiāli atbalstīs pedagogu algu celšanu tikai tajās pašvaldībās, kas sakārtos skolu tīklu, uzsvēra
izglītības ministrs Kārlis Šadurskis. Viņš atgādināja, ka valdība ir apsolījusi un pildīs solījumu - ja pašvaldības
būs ietaupījušas līdzekļus ar skolu tīkla reformēšanu, tad valdība pretī liks līdzvērtīgu summu, lai varētu
nodrošināt skolotāju algu palielināšanu.
Rosina atzīmējamo dienu sarakstu papildināt ar Sporta un Zinātnes dienām
2018-05-01 12:43, Diena.lv
https://www.diena.lv/raksts/sports/citi/rosina-atzimejamo-dienu-sarakstu-papildinat-ar-sporta-unzinatnes-dienam-14196470
Saeimas deputāti atzīmējamo dienu sarakstu rosina papildināt ar Sporta un un Zinātnes dienām. Partijas
Saskaņa deputāti Ivans Klementjevs, Jeļena Lazareva, Andris Morozovs un Vitālijs Orlovs rosina likumā
noteikt, ka septembra trešajā sestdienā tiek atzīmēta Sporta diena. Savukārt deputāti Inguna Sudraba (NSL)
un Gunārs Kūtris (NSL) rosina 5. oktobri noteikt par Skolotāju (pedagogu) dienu, aizstājot pašlaik noteikto,
ka Skolotāju diena tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā. Abi parlamentārieši arī aicina 10. novembri
noteikt kā Zinātnes dienu. Ar lūgumu nākt klajā ar abiem šiem rosinājumiem pie visu Saeimas frakciju
politiķiem vērsusies Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība.

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