
 
 
 
Sveicināts, jaunieti! 
 
Vēlamies Tev dot iespēju gūt pieredzi, noderīgu informāciju un koleģiālu atbalstu, satikt 
domubiedrus, kā arī iespēju radoši izpausties dažādās aktivitātēs. Aicinām Tevi aktīvi 
iesaistīties topošajā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības jauniešu padomē! 
 
Arodbiedrība šobrīd visā Latvijā apvieno vairāk nekā 32 tūkstošus izglītības un zinātnes 
darbiniekus, no kuriem 1537 biedri ir vecumā no 19 – 30 gadiem. Mēs vēlamies aktivizēt 
jauniešus un ceram arī uz Tavu interesi un līdzdalību. 
 
Šogad LIZDA jauniešu pirmā sanāksme būs apvienota ar pieredzes apmaiņu Vangažu 
pirmsskolas izglītības iestādē „Jancis”, kas notiks 2014.gada 21.janvārī (izbraucam no Rīgas). 
 
Topošās Jauniešu padomes uzdevums būs apvienot arodbiedrības jauniešus, lai aizstāvētu viņu 
tiesības un intereses, izglītotu un popularizētu arodbiedrību darbību jauniešu vidū, kā arī 
veicinātu jauniešu iesaisti arodbiedrības darba kvalitātes uzlabošanā. 
 
Ja esam Tevi ieinteresējuši un vēlies iesaistīties LIZDA jauniešu padomē, tad būsim priecīgi 
saņemt atbildi un Tavu kontaktinformāciju uz e-pastu edgars@lizda.lv vai pa tālruni 220 17 920. 
 
Uzzini vairāk http://ej.uz/LIZDAyouth 
 
 
Ar laba vēlējumiem, 
Edgars Grigorjevs 
Sabiedrisko attiecību speciālists 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 
Mob. 22017920 
E-pasts: edgars@lizda.lv 
www.lizda.lv 
 

mailto:edgars@lizda.lv
http://ej.uz/LIZDAyouth
http://www.lizda.lv/


 
 

LIZDA jauniešu aktivitātes 2013.gadā 
 

Janvāris E – aptauja par grūtībām darbā un nepieciešamajām LIZDA atbalsta aktivitātēm 
15.februāris Pirmā informatīvā tikšanās Rīgā ar LIZDA un LBAS speciālistu līdzdalību 
23. – 24.februāris Arodbiedrības jauniešu komandas veidošanas seminārs viesu namā „Mauriņi” 

Marts 
Seminārā izstrādāto priekšlikumu jauno pedagogu darba apstākļu uzlabošanai 
iesniegšana LIZDA nacionālajai vadībai 

Aprīlis 
LIZDA un laikraksta „Izglītība un Kultūra” rīkots rakstu konkurss „Jauno pedagogu 
skolas diena” par atbalsta nepieciešamību jaunajiem pedagogiem 

23. – 27.aprīlis 
Dalība Eiropas Parlamenta rīkotā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu jauniešu forumā 
„Jaunatnes bezdarbs un ekonomiskā krīze” Stokholmā, LBAS JP sastāvā 

26. – 27.aprīlis Dalība LBAS jauniešu padomes komunikācijas un sadarbības treniņā Bērzaunē 

30.aprīlis 
Jauniešu vingrošanas akcija pie MK, lai atgādinātu par darbinieku tiesībām 
strādāt veselīgos darba apstākļos un saņemt taisnīgu darba samaksu 

Maijs Jauno pedagogu konkursa labāko rakstu publicēšana laikrakstā un www.lizda.lv 

8. – 9.jūnijs 
Dalība Baltijas arodbiedrību jauniešu seminārā par sarunu vadību ar darba 
devēju un praktisko komunikāciju Pērnavā, Igaunijā 

16. – 22.jūnijs Dalība Baltijas reģiona arodbiedrību jauniešu vasaras skola Palangā, Lietuvā 
12. – 14.jūlijs Jauniešu komandas dalība Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sporta spēlēs 
23.jūnijs – 6.jūlijs Jauniešu delegācijas dalība jauno pedagogu vasaras nometnē Anapā, Krievijā 
30.augusts Jauniešu sanāksme Rīgā un neformālais pasākums – pikniks pie jūras 
13. – 15.septembris Jauniešu dalība 14. Baltijas arodbiedrību jauniešu forumā Šauļos, Lietuvā 
16.oktobris Starpnozaru jauniešu diskusijas un mācības par darba tiesībām un drošību 

24.oktobris 
Jauniešu dalība piketā Rīgā; sanāksme par jauno pedagogu darba samaksas 
veidošanos un arodbiedrības pasākumiem; diskusija ar RP Saeimas deputātiem 

Oktobris – 
novembris 

Starpnozaru konkurss arodbiedrības jauniešu aktivizēšanai 
„Foršākais arodbiedrību jaunietis 2013” 

12. – 16.decembris Baltijas arodbiedrību jauniešu ziemas skola (mediju treniņš) Kaļiņingradā, Krievijā 

Pēc LBAS grafika 
Jauniešu pārstāvju dalība Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 
Jauniešu padomē (JP) un tās īstenotajās aktivitātēs 

 
 

Arodbiedrības jauniešu koordinatori LIZDA birojā: 
 

Ilze Priževoite – 27857525, ilze.prizevoite@lizda.lv 
Edgars Grigorjevs – 22017920, edgars@lizda.lv 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saskaņā ar LIZDA V Kongresa 22.05.2010. 
lēmuma 4.10. punktu un LIZDA darbības 
pamatvirzieniem 2010. – 2015.gadam 



Kāpēc jaunietim iesaistīties arodbiedrībā? 
 

 

 
 

Pievienojies aktīvajiem arodbiedrības jauniešiem!  
 
Sazinies ar jauniešu koordinatoriem LIZDA birojā: 
 

Ilze Priževoite – 27857525, ilze.prizevoite@lizda.lv  
Edgars Grigorjevs – 22017920, edgars@lizda.lv 


