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Kritizē pedagogu algu iesaldēšanu
Latvijas Izglītības un zināt-

nes darbinieku arodbiedrības 
(LIZDA) vadītāja Inga Vanaga 
paudusi, ka līdz 2025. gadam 
valdībai nav plānots palie-
lināt mērķdotācijas pedago-
giem, tāpēc daudziem peda-
gogiem, kuriem tika solīta 
algas pakāpeniskā palielinā-
šanās, noteikto mērķdotāci-
jas griestu dēļ šis solījums 
netiks izpildīts.

Vanaga atzina, ka skolo-
tājiem tiek piedāvāti dažādi 
koeficienti un paaugstinājums 
zināmā mērā ir noticis, bet LIZ-
DA joprojām uzskata, ka tas nav 
korekti, jo līdztekus vairākām 
izglītības iestādēm ir uzlikti 
mērķdotāciju griesti.

Apkopojot datus, Vanaga 
secinājusi, ka 16 pašvaldībām 
ir samazinātas mērķdotācijas, 
pārejot uz jauno mācību sistēmu, 
savukārt 27 pašvaldībām alga ir 
palielinājusies, tomēr palielinā-
jums joprojām ir zemāks, nekā 
bija solīts.

Latvijas Pašvaldību savie-
nības pārstāve Ināra Dundure 
atzina, ka sākumā pašvaldību 
savienība kopumā atbalstīja 
modeli, bet tā rezultāti radījuši 
lielu vilšanos. Dundure uzsvēra, 
ka, neplānojot pedagogu atalgo-
juma palielināšanos nākamos 
trīs gadus, valdība šo atbildību 
uzliek uz pašvaldības pleciem, it 
kā sakārtojot skolu tīklu.

Viņa uzskata, ka, ja tiek veik-

ta izglītības reforma, tad būtu 
nepieciešams pāriet uz sistēmu, 
kur pedagogu slodzi aprēķina, 
balstoties uz skolēnu skaitu, kā 
arī būtu nepieciešams mainīt 
mācību stundu plānojumu tā, 
lai skolēniem vienā dienā viens 
mācību priekšmets tiek mācīts 
vidēji četras nodarbības un atli-
kušo nedēļu šis priekšmets nav 
jāmācās.

Iepriekšējā nedēļā netika pa-
nākta vienošanās starp pedago-
giem un Izglītības un zinātnes 
ministriju (IZM) par pedagogu 
algu palielināšanu. Kā pauda 
Vanaga, “algas tiks praktiski 
iesaldētas gandrīz visiem pe-
dagogiem uz vairākiem gadiem”.

Savukārt izglītības un zināt-

nes ministres padomnieks Jānis 
Ozols (K) skaidroja, ka pedagogu 
algu palielināšana nerisinās va-
kanču problēmu, tā vietā ir jāceļ 
izglītības iestāžu prestižs. Viņš 
uzsver, ka pedagogu vakanču 
problēma pastāv arī Somijā un 
Vācijā, kur pedagogu algas ir 
augstas. Tādēļ IZM plāno paaug-
stināt pedagogu darba minimālo 
likmi, bet citu atalgojuma celša-
nas plānu tuvākajam laikam nav.

Turklāt skolotājiem vēl visu 
nākamo mācību gadu būs jā-
rēķinās ar ierobežotu mācību 
līdzekļu nodrošinājumu jaunā 
mācību satura ieviešanā, Izglī-
tības, kultūras un zinātnes ko-
misijas sēdē deputātiem atzina 
J. Ozols.w

2022. gada sākumā Latvijā 
dzīvoja 1,876 miljoni iedzīvotāju 
– par 17 500 mazāk nekā pirms 
gada, liecina Centrālās statisti-
kas pārvaldes (CSP) dati.

CSP Sociālās statistikas de-
partamenta direktore Baiba Zu-
kula norāda, ka iedzīvotāju skai-
ta samazinājums pēdējā gada 
laikā pielīdzināms pašreizējam 
Salaspils iedzīvotāju skaitam, un 
tas saistīts ar negatīvu da-
bisko pieaugumu, mirstībai 
divreiz pārsniedzot dzimstī-
bu, un ne vairs ar migrāciju, ie-
dzīvotājiem izbraucot no valsts.

Iedzīvotāju skaits pērn saru-
ka straujāk – par 0,92% salīdzi-

nājumā ar 0,76% gadu iepriekš, 
tajā skaitā negatīva dabiskā 
pieauguma ietekmē tas sama-
zinājās par 0,91% un migrācijas 
dēļ – par 0,01%. Līdz ar Ukrainas 
pilsoņu, kuri pieprasījuši Latvi-
jas valsts pagaidu aizsardzību, 
skaita pieaugumu prognozē-
jams, ka pozitīva migrācijas di-
namika varētu turpināties.

Pēdējos piecos gados negatī-
vais dabiskais pieaugums būtiski 
pārsniedza negatīvo migrācijas 
plūsmu starpību. Šī tendence 
pieauga pērn, Covid-19 pandē-
mijas laikā, mirstībai palieli-
noties, īpaši janvārī un rudens 
mēnešos.w

Latgales reģionā maija bei-
gās reģistrēti trīs jauni krāp-
šanas gadījumi, kad krāpnieki, 
izmantojot tādus krāpšanas vei-
dus kā apšaubāmas investīciju 
platformas un telefonkrāpšanas, 
uzdodoties par bankas darbi-
niekiem, izkrāpuši no iedzī-
votājiem naudas līdzekļus, 
kopumā 53 751 eiro apmērā.

Kādai 1992. gadā dzimušai 
sievietei izkrāpti 42 870 eiro. Iz-
mantojot attālināto programma-
tūru, būdama maldināta, sieviete 
veica maksājumus uz blockchain.
com virtuālo maku. Valsts po-
licijas rīcībā ir informācija, ka 
sieviete arī iepriekš bija uzticē-

jusies dažādām apšaubāmām 
investīciju platformu shēmām.

Kāds 1972. gadā dzimis vī-
rietis no šī gada janvāra līdz 
24. maijam, būdams maldināts, 
pārskaitīja naudas līdzekļus uz 
kriptovalūtas platformu kon-
tiem. Rezultātā vīrietim bija iz-
krāpti 6881 eiro, kā arī pazudusi 
nauda no kriptovalūtas konta, 
kuras apmērs vēl tiek precizēts.

Arī Daugavpils iecirknī fik-
sēts gadījums, kad kāds krievu 
valodā runājošs vīrietis telefo-
niski, uzdodoties par “Luminor” 
bankas darbinieku, no 1957. 
gadā dzimušas sievietes izkrā-
pis naudu 4000 eiro apmērā.w

Arvien skaļāk izskanot 
kritikai par Olafa Šolca 
vilcināšanos nodot Ukrainai 
smago bruņojumu, kas 
tai nepieciešams, lai 
varētu atvairīt krievu 
agresiju, Berlīne beidzot 
izšķīrusies nosūtīt 
ukraiņiem pretraķešu 
aizsardzības sistēmu un 
agrās brīdināšanas radaru 
sistēmu.

Savukārt Šveices 
valdība uzlikusi veto 
Dānijas iecerei nosūtīt uz 
Ukrainu Šveicē ražotos 
bruņutransportierus, 
norādot uz Bernes ievēroto 
neitralitātes politiku, kas 
liedz ieroču piegādes uz 
konflikta zonām. Šveice 
pieprasīja citām valstīm lūgt 
Bernes atļauju, ja tās vēlas 
reeksportēt no šveiciešiem 
iepirkto bruņojumu.w

Itālija atceļ prasību tūristiem 
uzrādīt Covid-19 testus un 
potēšanās sertifikātus. Kopš 
marta valdība ir pakāpeniski 
atcēlusi ierobežojumus, kas bija 
ieviesti cīņā ar koronavīrusu. 
Piemēram, restorānos un tūrisma 
objektos cilvēkiem vairs netiek 
pieprasīts uzrādīt sertifikātu. 
Pēdējo nedēļu laikā Itālijā 
samazinājies jaunu Covid-19 
gadījumu skaits. Pirmdien 
varasiestādes ziņoja tikai par 
aptuveni 7500 jauniem Covid-19 
gadījumiem dienas laikā un 
aptuveni 60 nāves gadījumiem.

Meksika aizliegusi 
elektronisko cigarešu un citu 
veipošanas ierīču tirdzniecību. 
Tie ir meli, ka e-cigaretes ir 
droša alternatīva tabakas dūmu 
ieelpošanai, norādīja Meksikas 
prezidents Andress Manuels 
Lopess Obradors. Mehiko pilsētas 
vadība savukārt paziņoja, ka 
jebkāda smēķēšana turpmāk 
būs aizliegta pilsētas galvenajā 
laukumā Sokalo un apkārtējos 
rajonos pilsētas vēsturiskajā daļā. 
Kā skaidro dome, šāds lēmums 
pieņemts, lai vērstu uzmanību uz 
riskiem veselībai.

Vācijā notiesāti pieci 
tadžiki par piederību teroristu 
organizācijas “Islāma valsts” 
šūniņai, kas plānoja uzbrukumus 
Vācijā un ārvalstīs. Apsūdzētajiem, 
kuri ir vecumā no 25 līdz 34 
gadiem, piespriesti cietumsodi 
no 3 gadiem un 8 mēnešiem 
līdz 9 gadiem un 6 mēnešiem. 
Visgarākais cietumsods 
piespriests 26 gadus vecajam 
apsūdzētajam, kurš plānojis 
nošaut kādu YouTube personību, 
kas kritizējusi islāmu. Policijai 
izdevās šo uzbrukumu novērst. 
Visi pieci tadžiki ieradās Vācijā kā 
bēgļi un kopš 2019. gada uzturēja 
sakarus ar augsta ranga “Islāma 
valsts” kaujinieku Afganistānā, 
kurš iepazīstināja viņus ar radikālo 
džihādistu ideoloģiju.

Mātes dienas atzīmēšanas datums un tradīcijas pasaulē mēdz atšķirties. Piemēram, Nika-
ragvas pilsētā Managvā šajā dienā notiek konkurss “La Madre Panza” (Mātes vēders), 
kurā balva tiek piešķirta grūtniecei ar lielāko vēderu.

MĀTES VĒDERS

Vācija 
saņēmusies

Latgaliešiem izkrāpti 
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Latvijā sarucis  
iedzīvotāju skaits


