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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Kritizē pedagogu algu iesaldēšanu
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības
(LIZDA) vadītāja Inga Vanaga
paudusi, ka līdz 2025. gadam
valdībai nav plānots palielināt mērķdotācijas pedagogiem, tāpēc daudziem pedagogiem, kuriem tika solīta
algas pakāpeniskā palielināšanās, noteikto mērķdotācijas griestu dēļ šis solījums
netiks izpildīts.
Vanaga atzina, ka skolotājiem tiek piedāvāti dažādi
koeficienti un paaugstinājums
zināmā mērā ir noticis, bet LIZDA 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 palielinājums joprojām ir zemāks, nekā
bija solīts.
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve Ināra Dundure
atzina, ka sākumā pašvaldību
savienība kopumā atbalstīja
modeli, bet tā rezultāti radījuši
lielu vilšanos. Dundure uzsvēra,
ka, neplānojot pedagogu atalgojuma 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 atlikušo nedēļu šis priekšmets nav
jāmācās.
Iepriekšējā nedēļā netika panākta vienošanās starp pedagogiem un Izglītības un zinātnes
ministriju (IZM) par pedagogu
algu palielināšanu. Kā pauda
Vanaga, “algas tiks praktiski
iesaldētas gandrīz visiem pedagogiem uz vairākiem gadiem”.
Savukārt izglītības un zināt-

nes ministres padomnieks Jānis
Ozols (K) skaidroja, ka pedagogu
algu palielināšana nerisinās vakanču 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 paaugstināt pedagogu darba minimālo
likmi, bet citu atalgojuma celšanas plānu tuvākajam laikam nav.
Turklāt skolotājiem vēl visu
nākamo mācību gadu būs jārēķinās ar ierobežotu mācību
līdzekļu nodrošinājumu jaunā
mācību satura ieviešanā, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē deputātiem atzina
J. Ozols.w

Latgaliešiem izkrāpti Latvijā sarucis
ap 54 000 eiro
iedzīvotāju skaits
Latgales reģionā maija beigās reģistrēti trīs jauni krāpšanas gadījumi, kad krāpnieki,
izmantojot tādus krāpšanas veidus kā apšaubāmas investīciju
platformas un telefonkrāpšanas,
uzdodoties par bankas darbiniekiem, izkrāpuši no iedzīvotājiem naudas līdzekļus,
kopumā 53 751 eiro apmērā.
Kādai 1992. gadā dzimušai
sievietei izkrāpti 42 870 eiro. Izmantojot attālināto programmatūru, būdama maldināta, sieviete
veica maksājumus uz blockchain.
com virtuālo maku. Valsts policijas rīcībā ir informācija, ka
sieviete arī iepriekš bija uzticē-

jusies dažādām apšaubāmām
investīciju platformu shēmām.
Kāds 1972. gadā dzimis vīrietis no šī gada janvāra līdz
24. maijam, būdams maldināts,
pārskaitīja naudas līdzekļus uz
kriptovalūtas platformu kontiem. Rezultātā vīrietim bija izkrāpti 6881 eiro, kā arī pazudusi
nauda no kriptovalūtas konta,
kuras apmērs vēl tiek precizēts.
Arī Daugavpils iecirknī fiksēts gadījums, kad kāds krievu
valodā runājošs vīrietis telefoniski, uzdodoties par “Luminor”
bankas darbinieku, no 1957.
gadā dzimušas sievietes izkrāpis naudu 4000 eiro apmērā.w

2022. gada sākumā Latvijā
dzīvoja 1,876 miljoni iedzīvotāju
– par 17 500 mazāk nekā pirms
gada, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.
CSP Sociālās statistikas departamenta direktore Baiba Zukula norāda, ka iedzīvotāju skaita samazinājums pēdējā gada
laikā pielīdzināms pašreizējam
Salaspils iedzīvotāju skaitam, un
tas saistīts ar negatīvu dabisko pieaugumu, mirstībai
divreiz pārsniedzot dzimstību, un ne vairs ar migrāciju, iedzīvotājiem izbraucot no valsts.
Iedzīvotāju skaits pērn saruka straujāk – par 0,92% salīdzi-
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nājumā ar 0,76% gadu iepriekš,
tajā skaitā negatīva dabiskā
pieauguma ietekmē tas samazinājās par 0,91% un migrācijas
dēļ – par 0,01%. Līdz ar Ukrainas
pilsoņu, kuri pieprasījuši Latvijas valsts pagaidu aizsardzību,
skaita pieaugumu prognozējams, ka pozitīva migrācijas dinamika varētu turpināties.
Pēdējos piecos gados negatīvais dabiskais pieaugums būtiski
pārsniedza negatīvo migrācijas
plūsmu starpību. Šī tendence
pieauga pērn, Covid-19 pandēmijas laikā, mirstībai palielinoties, īpaši janvārī un rudens
mēnešos.w

Vācija
saņēmusies
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
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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.

ŠAJĀ DIENĀ

2. jūnijā
1731. Dzimusi pirmā
ASV pirmā lēdija Marta
Vašingtone.

1896. Itāļu zinātnieks

Giljelmo Markoni saņēma
patentu savam jaunākajam
izgudrojumam – radio.

1953. Vestminsteres

abatijā Londonā kronēja
Lielbritānijas karalieni
Elizabeti II.

1998. Ministru kabinets

pieņēma lēmumu par
Latvijas Zinātņu akadēmijas
kodolpētniecības centra
– kodolreaktora Salaspilī –
darbības apturēšanu.

2011. Par Latvijas

Valsts prezidentu kļuva
eksbaņķieris, Zaļo un
zemnieku savienības (ZZS)
deputāts Andris Bērziņš.
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