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LIVA PREZIDENTA R.KALVĀNA ZIŅOJUMS

Darbības kopsavilkums
• Sniegti 30 atzinumi (t.sk. elektroniski) valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām u.c.
sadarbības partneriem.
• Organizētas 14 Valdes sēdes (t.sk. 2 paplašinātās).
• Valdes tikšanās ar valsts prezidentu E.Levitu
• Organizēti 3 semināri kopā ar VISC un skola2030 jauno standartu izstrādes pilnveidei.
• Nodrošināta dalība 25 Saeimas atbildīgās komisijas sēdēs un 4 MK sēdēs.
• Nodrošināta dalība 21 saskaņošanas sanāksmēs IZM.
• Sniegtas 36 intervijas medijiem – LR, LR4, LNT, NRA, Diena, Izglītības un kultūra, LTV, LTV7.
• Nodrošināts regulārs un kvalitatīvs aktivitāšu atspoguļojums LIVA FB kontā un mājaslapā.
• Dalība LIZDA, LPS, Edurio, IKVD, LAMPA u.c. sadarbības partneru konferencēs, darba grupās
un semināros.
• Dalība OECD darba grupās.
• Iesniegts pieteikums sociālā dialoga ārvalstu sadarbības projektam kopā ar LIZDA.
• Dalība dažādās IZM, VISC, IKVD u.c. darba sanāksmēs un konsultācijās.
• Sniegts atbalsts LIVA kompetences ietvaros LU u.c. pētniekiem

LIVA valdes līdzdalība un kompetence I
• Vispārējās izglītības iestāžu tīklu sakārtošana.
• Jaunā mācību satura un pieejas ieviešana
• Noteikumu projekts par kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem
kritērijiem vidusskolām.
• Profesionālās izglītības iestāžu tīkls.
• Satura reformas profesionālajā izglītībā.
• Profesionālās izglītības finansēšanas modeļa izstrāde.
• Profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēma.
• Pedagogu atalgojuma palielināšana
• Darba tiesību kompetences stiprināšana vadītājiem

LIVA valdes līdzdalība un kompetence II
• Pedagoģijas programmu pilnveide augstskolās.
• Pāreja uz latviešu valodu kā vienīgo mācību valodu.
• Jaunas prasības pedagogu izglītībai un kvalifikācijai.
• Izglītības kvalitātes monitoringa izstrāde.
• Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas
uzsākšana.
• Izglītības iestāžu akreditācijas procesa maiņa.
• Valdības rīcības plāns
• Padziļinātās programmas koef.

LIVA pastāvīgā pārstāvniecība
 UNESCO Izglītības visiem
 Augstākās izglītības padome

R.Kalvāns
A.Mednis

 Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvā padome J.Jansone
 Akreditācijas komisija (līdz 21.09.2018)

I.Kalniņa

 IZM ID direktora, direktora vietnieka atlases komisija R.Kalvāns
 Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides UP R.Kalvāns
 VISC konsultatīvā padome

R.Kalvāns

 VISC procedūru komisija

R.Kalvāns

 Pedagoģiskā procesa organizēšanai obligāto dok.
 Valsts pārbaudījumu organizēšanas pilnveides UP

J.Jansone
R.Kalvāns

Tālākie darbi un izaicinājumi
 Jaunais vispārējās vidējās izglītības standarts
 Pedagogu darba samaksas grafiks
 MK 445. un 447. pilnveide – direktori, vietnieki
 Bērnu pienākumu un vecāku pienākumu atbildība
 VPD sistēmas pilnveide
 Direktoru profesionālā pilnveide darba tiesībās - IKVD
 OCE indeksa un ar to saistītā regulējuma pilnveide
 Skolu tīkla kritēriji
 Turpināt profesionālo skolu sekmīgo iesaisti
----------------------------------------------------------- Janās valdes sēdes formāti un papalšinātās sēdes reģionos

