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Par biedru piesaistes akcijas “1+1 = stiprāks kā 1” 

nolikuma projektu 

 
 

Iepazīstoties ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (turpmāk - LIZDA) 

biroja izstrādāto un LIZDA Valdes 08.05.2020. apstiprināto biedru piesaistes akcijas “1+1 = stiprāks 

kā 1” nolikuma projektu, LIZDA Padome 

 
 

n o l e m j: 

 

apstiprināt biedru piesaistes akcijas “1+1 = stiprāks kā 1” nolikuma projektu un organizēt akciju 

LIZDA biedriem līdz 2020. gada 1. novembrim. 

 
 

Pielikumā: biedru piesaistes akcijas “1+1 = stiprāks kā 1” nolikums. 

 

 

 

Priekšsēdētāja I. Vanaga 



Apstiprināts LIZDA Valdes 08.05.2020. 

ārkārtas attālinātajā sēdē 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrības (LIZDA) Akcija 

1+1 = stiprāks kā  1 

NOLIKUMS 

Mērķis 

Aicināt izglītības un zinātnes nozarē strādājošos pievienoties LIZDA, lai palielinātu 

savstarpējo solidaritāti, vēl aktīvāk pārstāvētu nozarēs strādājošo tiesības un intereses, 

panāktu kopā ātrāku aktuālo jautājumu risināšanu, nodrošinot cienīgāku darba vidi un 

samaksu. Tikai kopā to varam panākt un kopā varam paaugstināt profesijas prestižu! 

 

Dalībnieki 

Ikviens LIZDA biedrs. 
 

Uzdevums un dalības pieteikums 

 Līdz 2020. gada 1. novembrim katrs LIZDA biedrs ir aicināts iesaistīt LIZDA 

vismaz vienu jaunu biedru, kurš strādā izglītības un zinātnes nozarē. Ja biedrs 

iesaistījis vairāk kā vienu biedru, tad par katru tiek iesniegts atsevišķs 

pieteikums. 

 Jaunais biedrs var būt ikviens izglītība un zinātnes nozarē strādājošais, kurš nav 

LIZDA biedrs - kolēģis, ar kuru strādā vienā darba vietā; bijušais vai esošais 

skolas, studiju biedrs, kurš strādā citā darba vietā, citā pašvaldībā. 

 Aicinām izmantot LIZDA mājaslapā pieejamo informāciju, lai pārliecinātu par 

ieguvumiem, kļūstot par LIZDA biedru. Pielikumā – informatīvs materiāls par 

būtiskākajiem LIZDA panākumiem un priekšrocībām LIZDA biedriem, 

iesniegums par iestāšanos LIZDA. 

 Līdz 2020. gada 1. novembrim jānosūta uz e-pastu akcija@lizda.lv pieteikums 

dalībai, obligāti minot: 

1. konkursa dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pastu, mobilā telefona numuru, lai varam 

sazināties; 
2. iesaistītā biedra vārdu, uzvārdu, darba vietas nosaukumu, e-pastu, telefona nr., 

lai varam sazināties; 

3. ieskenētu vai nofotografētu iesaistītā biedra iestāšanās iesniegumu ar parakstu 

par iestāšanos. 

 

Vērtēšana un balvu fonds 

LIZDA Valde noteiks vairākus uzvarētājus, pārbaudot iesniegto sarakstu atbilstību 

LIZDA biedru datu bāzei, ņemot vērā piesaistīto jauno biedru skaitu. Kopējais balvu 

fonds: 1000 EUR , kā arī papildus citas LIZDA sarūpētas pārsteiguma dāvanas gan 

konkursa dalībniekiem, kas iesniedz pieteikumu, gan iesaistītajiem biedriem. LIZDA 

Padome lems par specbalvām biedriem, kuri piesaistīs visvairāk jaunus biedrus LIZDA. 
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