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Augstākās izglītības finansējums. Cik efektīvi pārdalīts?
2018-01-29 00:00, Lvportals.lv, LV portāls
http://www.lvportals.lv/visi/likumi-prakse/292928-augstakas-izglitibas-finansejums-cik-efektivi-pardalits/
Lai noskaidrotu, vai augstākās izglītības politikas plānošana, ieviešanas uzraudzība un finanšu kārtība Latvijā
atbilst izvirzītajiem mērķiem, Valsts kontrole veikusi likumības un lietderības revīziju “Vai augstākās
izglītības finansēšanas sistēma ir efektīva?”. Tajā secināts, ka izglītības politikai pietrūkst ambiciozu mērķu,
kā arī valsts budžeta finanšu pārdale nenotiek pietiekami efektīvi. Ziņojumu Valsts kontrole (VK) prezentēja
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā.
Skolotājiem nepaguva pajautāt…IZM mērķis esot izveidot organizāciju, kas tai “ēdīs no rokas”
2018-01-24 00:00, La.lv, Ilze Kuzmina
http://www.la.lv/skolotajiem-nepaguva-pajautat/
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) iecerējusi stiprināt profesionālās skolotāju organizācijas, lai ar laiku tās
spētu izveidot jumta organizāciju, kas uzņemtos dažādus pienākumus. Taču, kā vajadzētu notikt šai
stiprināšanai un vai vispār šāda jumta organizācija vajadzīga, IZM ar skolotājiem nav apspriedusi. Pirms
dažām nedēļām, kad valdība apstiprināja IZM plānu par skolotāju izglītības restartu, cita starpā izskanēja, ka
Latvijā būtu jābūt spēcīgai skolotāju profesionālajai organizācijai.
Vidusskolas pagaidām nelikvidēs
2018-01-23 00:00, Latgaleslaiks.lv
http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-01-23-vidusskolas-pagaidam-nelikvides
Aldis Adamovičs, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs, pagājušā gada nogalē
daudz diskutēja par gaidāmajām izglītības reformām, tostarp par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)
pētījumu, kurā prognozēta desmitiem lauku vidusskolu reorganizēšana. Sarunā ar „Latgales Laiku” viņš
uzsver, ka vidusskolas netiks slēgtas nedz šogad, nedz arī nākamgad. Cik vidusskolu saglabāt, būs katras
pašvaldības ziņā, bet galvenais kritērijs būs izglītības kvalitāte.
Ko nevar celt, to nevar nest
2018-01-23 09:53, Nra.lv, Baiba Lulle
http://nra.lv/viedokli/baiba-lulle/234971-ko-nevar-celt-to-nevar-nest.htm
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) atklāj arvien jaunas reformu frontes līnijas – māc bažas, vai spēs tikt
galā. Valdības jau pērn konceptuāli akceptēto pāreju uz mācībām latviešu valodā mazākumtautību skolās
šodien vērtēs Ministru kabinets. Savukārt, Saeimā vakar iesniegti portālā Manabalss.lv savāktie vairāk nekā
14 000 cilvēku paraksti bilingvālās izglītības saglabāšanai. Iniciatīvas autori, vismaz savā argumentācijā,
nepretendē uz reformas atcelšanu.

Domāt pašiem ar savu galvu
2018-01-22 10:09, Anglobalticnews.co.uk
https://www.anglobalticnews.co.uk/domat-pasiem-ar-savu-galvu/
Saruna ar domnīcas Certus pētniecības direktoru un Latvijas Universitātes (LU) asociēto profesoru, LU
Sociālo un polītisko Pētījumu institūta (SPPI) vadošo pētnieku Dauni Aueru.D. Auers ir studējis Londonas
Ekonomikas augstskolā (LSE) un Londonas universitātes kolledžā (UCL) Apvienotajā Karalistē. 2005.-2006.
gadā bijis ASV Fulbraita programmas pētnieks Kalifornijas universitātē Berklijā un 2014. gadā – BaltijasAmerikas Brīvības fonda pētnieks Wayne State universitātē Detroitā.
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Aktuālās izglītības ziņas
2018-01-18 00:00, Skolas vārds, lpp.: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/SkolasVards/2018/01/18/p19.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCA
ZLEYS3TMYI7Q&Expires=1517839336&Signature=BgEmYARiFKni8BEQIfB9H3Uo%2FeE%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/SkolasVards/2018/01/18/p20.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCA
ZLEYS3TMYI7Q&Expires=1517839336&Signature=UVPhzcUb8J9BMF3qvRr37GeFWzk%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/SkolasVards/2018/01/18/p21.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCA
ZLEYS3TMYI7Q&Expires=1517839336&Signature=N1mQBsQhOb7OGCFiksooML77rTs%3D
Valdība apņemas celt zemāko algas likmi pedagogiem, izmaiņu apmēru piesaistot skolu tīkla sakārtošanas
rezultātiem Ministru kabinets 9. janvārī apstiprināja pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku,
apņemoties pakāpeniski celt zemāko algas likmi pedagogiem, taču izmaiņu apmēru faktiski piesaistot skolu
tīkla sakārtošanas rezultātiem.
Ik gadu - gaišā noskaņojumā
2018-01-17 00:00, Liesma (Valmiera), lpp.: 5, Valentīna Golovņa
http://www.eliesma.lv/ik-gadu-gaisa-noskanojuma
Nepielūdzami cita pēc citas krīt kalendāra lapas. Steidz dienas, nedēļas, mēneši, un atkal nemanot paskrien
gads. Šķiet, ka īpaši ātri dienas skrien skolā — tikko mācīji pirmklasnieku, jau redzi solā līdzīgu seju, izrādās,
paaudze nomaina paaudzi. Aizsteidzas darba gadi, un pienāk pelnītā atpūta — pensija. Katrs veic savu
ikdienas soli, iesaistās sabiedriskajā dzīvē, pievēršas vaļaspriekam, atbalsta savējos, ceļo, bet reizi gadā visi
bijušie kolēģi tiek aicināti uz pensionēto skolotāju Ziemassvēku pasākumu.
Līdz 1. februārim sabiedrība aicināta vērtēt iecerētās izmaiņas mācību saturā
2018-01-17 13:32, La.lv
http://www.la.lv/lidz-1-februarim-sabiedriba-var-vertet-ieceretas-izmainas-skolu-macibu-satura/
http://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/vel-lidz-1.februarim-sabiedriba-aicinata-vertetieceretas-izmainas-skolu-macibusatura.a264300/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
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/apspriešana, 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.
Sola celt pedagogu algas
2018-01-16 00:00, Ventas Balss (Ventspils), lpp.: 4, Līga Tīrmane
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/VentasBalss/2018/01/16/p4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCAZ
LEYS3TMYI7Q&Expires=1517839878&Signature=1j39qkghWUj%2BAXulUF2AcBpooKc%3D
Ministru kabinets apstiprinājis pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku. Taču to iecerēts darīt uz
skolu tīkla optimizācijas rēķina. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iesniegtais pedagogu darba samaksas
paaugstināšanas grafiks paredzēja jau no 2018. gada 1. septembra celt zemāko darba algas likmi no 680
eiro līdz 710 eiro. Pagājušajā nedēļā Ministru kabinets apstiprinājis pedagogu algu paaugstināšanas grafiku,
kas paredz pakāpeniski celt zemāko algas likmi.
LIZDA: Ar skolu tīkla optimizāciju nepietiks, lai palielinātu pedagogu algas līdz 900 eiro mēnesī
2018-01-15 12:06, Bizness.lv, Zane Grodiņa/ BIZNESS.LV
http://www.bizness.lv/sabiedriba/id/34402/lizda-ar-skolu-tikla-optimizaciju-nepietiks-lai-palielinatupedagogu-algas-lidz-900-eiro-menesi
Ar skolu slēgšanu un apvienošanu 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. Intervijā Latvijas Radio Vanaga norādīja, ka skolu tīkla optimizācija, kas paredz
skolu slēgšanu un apvienošanu, nespēs nodrošināt pedagogu algu palielināšanu līdz minimālajai likmei 900
eiro mēnesī 2022.gada septembrī.
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LIZDA norāda, ka ar skolu tīkla sakārtošanu vien nepietiks pedagogu algu palielināšanai
2018-01-15 09:04, Tvnet.lv, TVNET/LETA
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/768885lizda_norada_ka_ar_skolu_tikla_sakartosanu_vien_nepietiks_pedagogu_algu_palielinasanai
Ar skolu tīkla sakārtošanu vien nebūs iespējams rast līdzekļus plānotajai pedagogu algu palielināšanai, šorīt
Latvijas Radio uzsvēra Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadītāja Inga Vanaga.
Vanaga vērtēja, ka pedagogu algu palielināšanas grafika apstiprināšana valdībā ir solis uz priekšu, lai arī tajā
ir virkne atrunu, lai to vispār varētu ieviest, turklāt pati Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi, ka finanšu
avoti ir nepietiekami.
Skolotāju vidū ir satraukums par mācību satura un pieejas ieviešanu
2018-01-15 08:37, ekonomika.lv
http://www.ekonomika.lv/skolotaju-vidu-ir-satraukums-par-macibu-satura-un-pieejas-ieviesanu/
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 šeit, 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.

Turpmāko piecu gadu laikā plānots pakāpeniski palielināt pedagogu zemāko darba algas likmi
2018-01-12 00:00, Jaunais vēstnesis (Jēkabpils), lpp.: 5
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lv/JaunaisVestnesis/2018/01/12/p5.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ
MCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1517840250&Signature=Yx7nd1JnC17PBABJuw9ZAAS%2B7eg%3D
9.janvārī valdība apstiprināja pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2018.gada
1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim. Grafiks paredz pakāpeniski palielināt pedagogu zemākās
mēneša darba algas likmes vispārējā izglītībā, pirmsskolā, profesionālajā izglītībā, interešu izglītībā kā arī
augstskolās un koledžās. “Izglītības un zinātnes ministrija mērķtiecīgi turpina darbu, lai celtu pedagogu
darba samaksu. Skaidrs signāls par turpmāku atalgojuma pieaugumu skolotājiem ir svarīgs signāls.

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