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N.p.k. Pasākums
1.

Laiks

Atbildīgais

Piezīmes

LIZDA prasību skaidrojums dalīborganizāciju biedriem

1.1 līdz š.g.29.decembrim sasaukt LIZDA dalīborganizāciju Padomes 2013.novembris
un Padomes tiešā uzskaitē esošo arodbiedrības pirmorganizāciju AK decembris
sēdes, kurās skaidrot esošo situāciju LIZDA prasību sakarā un izveidot
dalīborganizāciju un Padomes tiešā uzskaitē esošo arodbiedrības
pirmorganizāciju darba plānu izvirzīto prasību sasniegšanai;

1.2 laika posmā no 2014.gada janvāra līdz 1.aprīlim ieplānot 2014.janvāris –
dalīborganizāciju Padomes sēdes ar LIZDA vadības dalību, lai marts
pārrunātu situāciju izglītības (t.sk. augstākās izglītības) un zinātnes
nozarē
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1.3 līdz 2014.gada 1.aprīlim organizēt dalīborganizāciju un
pirmorganizāciju tikšanos ar sava novada un Saeimas deputātiem, kā 2014.janvāris –
nodrošināt izglītības kvalitāti un pedagogu darbam atbilstošu marts
atalgojumu novadā.
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I.Mikiško, I.Tamane
1.4 LIZDA un LIVA kopīga valdes sēde.
2014.8.janvāris
1.5
Rektoru Padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas
Zinātnieku savienības, Latvijas jauno zinātnieku apvienības un LIZDA
kopīga sēde par Augstskolu un zinātnes finansējumu
2014.gada februāris
2.

Izveidot LIZDA pārstāvju un izglītības nozares ekspertu darba grupu 2013.decembris
alternatīvu finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” variantu 2014.janvāris
izstrādei
2.1 alternatīvo modeļu izstrāde

2014.marts

2.2 arodbiedru līdzdalība modeļu apspriešanā un izvērtēšanā
3.

Reorganizēt LIZDA mājas lapu

2013.decembris
2014.februāris

I.Mikiško,
I.Trapenciere

– I.Mikiško

Darba grupa,
I.Priževoite
– E.Grigorjevs,
I.Mikiško

2.1 iekļaut jaunu sadaļu, kurā ievietot statistikas datus, kas ataino
finansiālo nodrošinājumu izglītības nozarei un pedagogu, akadēmiskā
personāla un zinātnieku darba atalgojumu

I.Priževoite

2.2 nodrošināt regulāru informāciju par akcijas „Vienoti kvalitatīvai

I.Trapenciere
2

izglītībai” norisi citās valstīs
4.

5.

Organizēt dalīborganizāciju priekšsēdētāju komunikāciju prasmju
uzlabošanai veltītus seminārus

I.Mikiško

4.1 metodes un paņēmieni darbā ar auditoriju un masu mēdijiem

2014.gada16.janvāris Visi dalīborganizāciju
pr-ji

4.2 argumentācija un sarunu veidošanas tehnika

2014.februāris

12-15 cilvēku grupa

Visu periodu

5 cilvēku grupa
I.Mikiško, J.Krastiņš

4.3 intervijas masu mēdijiem
Veidot izglītības nozares lobiju Saeimā un pilsētu, novadu domēs.

Dalīborganizāciju pr-ji
5.1. organizēt tikšanos ar Saeimas partiju frakciju pārstāvjiem,
informējot par situāciju izglītības nozarē.
5.2. organizēt tikšanās ar Saeimas deputātiem, kas saistīti ar izglītības
un zinātnes nozari.
5.3. starpnovadu organizācijām informēt pilsētu/novadu deputātus par
kopējo situāciju valstī izglītības nozarē un kopīgi veidot izglītības
stratēģiju uz vietām.
5.4 sadarboties ar Rektoru padomi, LPS, AIP, LSA, LPD un citām
organizācijām izglītības finansējuma paaugstināšanas jautājumos
5.5. aicināt uz diskusiju, slēgt vienošanās ar partijām pirmsvēlēšanu
periodā
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6.

Organizēt diskusijas laikrakstā „Izglītība un kultūra” par aktuālām Visu periodu
izglītības un zinātnes nozares problēmām, pieaicinot nozares ekspertus.

7.

Izmantot starptautisko izglītības darbinieku arodbiedrības akciju 2013.oktobris
„Vienoti kvalitatīvai izglītībai”
2014.oktobris
7.1. Informēt IZM, IZM pakļautības iestādes, Saeimas izglītības un
kultūras komisiju, MK, masu mēdijus par akcijas mērķiem un norisi.
7.1.1. Organizēt tikšanos ar izglītības un zinātnes ministru
Vj.Dombrovski.
7.2. Informāciju ievietot www.lizda.lv
7.3. Informēt arodorganizācijas.

8.

E.Grigorjevs
– LIZDA birojs

I.Trapenciere
I.Mikiško
E.Grigorjevs

I.Mikiško
I.Trapenciere

2013.novembris decembris

7.4. Dalīborganizācijām ieplānot savus pasākumus izglītības kvalitātes
nodrošināšanā izglītības iestādēs.
7.5. Veidot sadarbību un diskusijas ar Vecāku organizācijām,
jautājumā par izglītības kvalitātes nodrošināšanu.
Izmantot Eiropas Parlamenta deputātu vēlēšanu kampaņu un LR 2014.marts-maijs
Saeimas priekšvēlēšanu periodu savu prasību īstenošanai (EP
vēlēšanas 22.-25.maijs, LR Saeimas vēlēšanas – 2014.oktobris)

E.Grigorjevs

Dalīborganizācijas
LIZDA,
dalīborganizācijas
LIZDA birojs

8.1. Organizēt tikšanos ar EP deputātu kandidātiem, informējot par 2014.aprīlis
situāciju izglītības un zinātnes nozarē.
8.2. Organizēt diskusiju ar deputātu kandidātiem par izglītības un
zinātnes nozares tālāku attīstību pēckrīzes periodā un EP ietekmi
finansējuma sadalē par labu izglītības un zinātnes nozarēm.
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9.

Uzlabot sadarbību ar IZM un tās pakļautības iestādēm, lai nodrošinātu Visu periodu
pedagogiem un zinātnē nodarbinātajiem kvalitatīvus darba apstākļus un
atalgojumu.

LIZDA birojs

Augstākās izglītības un zinātnes jomā:
9.1. Veikt pētījumu par augstākās izglītības personāla darba vidi
9.2. Organizēt diskusiju laikrakstā „Izglītība un kultūra” par pētījuma
rezultātiem
9.3. Organizēt konferenci par pētījuma rezultātiem
9.4. Parakstīt vienošanos ar IZM par akadēmiskā un zinātniskā
personāla darba samaksas pārskatīšanu
10.

Protesta akcijas (gājiens, vēstuļu akcijas, streiks u.c.)
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