Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
ardbiedrības (LIZDA)
Aktualitātes 2017.gada martā

Martā LIZDA:
 Organizē profesionālās izglītības
ekspertu un profesionālo
izglītības iestāžu
arodorganizāciju priekšsēdētāju
sanāksmi, lai apzinātu risināmos
problēmjautājumus.
 Panāk, ka nākamo gadu valsts
budžeta likumprojektā, tiek
iekļauti vairāki nozarei aktuāli
jautājumi.

1.03. - NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēde
- LIZDA profesionālās izglītības ekspertu un profesionālo izglītības iestāžu arodorganizāciju priekšsēdētāju sanāksme
- Akreditācijas komisijas sēde Izglītības kvalitātes valsts dienestā
6.03. - LBAS juristu sanāksme
7.03. - LBAS diskusija "Dzimumu līdztiesība - izaicinājumi un atšķirības"
8.03. - Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēde
13.03. - Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas (PPDKN) daba grupas sanāksme
14.03. - Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas sēde
vvvpar valsts iestāžu un pedagogu komunikācijas uzlabošanas iespējām
- Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no
vvv2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim” saskaņošanas sanāksme
- Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības Augstākās izglītības un pētniecības pastāvīgās komitejas
- (ETUCE The Higher Education and Research Standing Committee) sanāksme Briselē
15.03. - LIZDA Padomes sēde
21.03. - Saskaņošanas sanāksmes par Labklājības ministrijas izteiktajiem iebildumiem attiecībā uz likumprojekta
vvv„Grozījumi Izglītības likumā” papildināšanu ar pantu, kas paredz administratīvo atbildību par bērnu nometņu
vvvorganizēšanas un darbības noteikumu pārkāpšanu
- Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde par iecerētajām pārmaiņām vispārējā izglītībā saistībā ar
vvvkompetenču pieejā balstītā satura apguvi
22.03. - LBAS Padomes un Valdes sēdes
23.03. - Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes (BNPTSA) sēde
- Ministru kabineta ārkārtas sēde
- Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas (PPDKN) daba grupas sanāksme
- Projekta noslēguma seminārs „Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra profesionālajā izglītībā un
vvprofesionālajā tālākizglītībā indikatori un to ieviešana”
24.03. - Darba grupas sanāksme “Par darba grupas izveidi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām sniedzamo
vvpakalpojumu izmaksu modeļa izstrādei”
28.03. – Ministru kabineta sēde "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju
- LIZDA kooperatīvās sabiedrības "Skolu krājaizdevu sabiedrība" kopsapulce
29.03. - Starptautiskais izglītības līderu samits (ISTP) Edinburgā, Skotijā
- Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijas sēde
30.03. - LIZDA sadarbības līguma parakstīšana ar Sociāldemokrātisko partiju "SASKAŅA"
- Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas (PPDKN) daba grupas sanāksme
- NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde par nodokļu reformas finanšu ietekmi
- Augstākās izglītības padomes sēde
31.03. - Eiropas nozaru sociālā dialoga izglītībā (ESSDE) komitejas Augstākās izglītības un pētniecības darba grupas
vvvsanāksme Briselē

 Neatbalsta iecerētos grozījumus Augstskolu likumā, kas ļautu nozares ministram pieņemt vienpersoniskus lēmumus.
 Panāca, ka 21 Saeimas deputāts parakstīja un iesniedza kopīgu pieteikumu Latvijas Republikas Satversmes tiesai par
kvalitātes pakāpju piešķiršanas kārtības noteikumu neatbilstību Satversmei.
 Augstākās izglītības un pētniecības pastāvīgās komitejas (HERSC) sanāksmē aktualizē Latvijas zinātnieku problēmas,
aicināja dalīties pieredzē citu valstu pārstāvjus par to, kā nacionālajā likumdošanā tiek risināti pētnieku algu un sociālo
garantiju jautājumi.
 Aicina konkursā "Atspēriens" piedalīties akreditētu valsts augstākās izglītības iestāžu studentus, kuri izstrādājuši savus
bakalaura, maģistra un doktora darbus par konkrētiem tematiem izglītības sistēmas pilnveidei.
 Valmieras starpnovadu arodbiedrības organizācijas biedri satikās muzikāli radošo pedagogu saietā "Pirms daudziem,
daudziem gadiem..".
 Starptautiskā izglītības līderu samitā (ISTP) Skotijā noslēdz vienošanos par sadarbību sociālā dialoga veicināšanai ar
Izglītības un zinātnes ministriju.

Ja Tu gribi aiziet ātri, ej viens. Ja Tu gribi aiziet tālu, ej kopā! (Afrikāņu sakāmvārds)
Uzzināt vairāk: www.lizda.lv

Lai uzzinātu vairāk par savām iespējām arodbiedrībā raksti: lizda@lizda.lv

