
24.05.2015.-31.12.2016.

LIZDA
darbības pārskats

Šis pārskats ir informatīvs materiāls arodbiedrības biedriem, 
kuru drīkst brīvi kopēt un pārpublicēt nekomerciāliem 
nolūkiem, skaidri norādot atsauci uz LIZDA (www.lizda.lv). 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
Pārskata salikums: Ilze Priževoite

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)
Bruņinieku iela 29/31, 5. stāvs, Rīga, LV-1001
Tālrunis: 672 702 73
E-pasts: lizda@lizda.lv
www.lizda.lv



















8

Tiek rosināts izdienas pensiju aprēķināt no personas vidējās mēneša darba samaksas par 
pēdējiem pieciem gadiem pirms izdienas pensijas pieprasīšanas. Pastāv dažādi viedokļi par 
izdienas pensijas apmēru. Iesniegtajā likumprojektā tie ir 80% no mēneša vidējās darba samaksas, taču 
Labklājības ministrijas priekšlikums ir noteikt izdienas pensiju 65% apmērā no mēneša vidējās darba 
samaksas. Likumprojektā iestrādāta norma, ka minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt 
mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

Šobrīd ir nepieciešams K.Šadurska viedoklis izdienas pensiju jautājumā. Sākotnēji tas bija negatīvs, 
jo likuma pieņemšanas gadījumā izdienas pensija tiktu izmaksātas no IZM budžeta, un tāpēc būtu 
jāpieprasa papildu finansējums no valsts pamatbudžeta. Problēma šī jautājuma tālākā virzīšanā ir arī 
juridiskais pamatojums par triju konkrēto pedagogu amatu virzīšanu izdienas pensiju piešķiršanai, jo 
priekšlaicīgs darba spēju zudums un izdegšanas sindroms raksturīgs pedagoga profesijai kopumā. Tāpēc 
LIZDA gaida IZM viedokli šī jautājuma tālākā virzīšanā.

Saeimā tiek virzīts jautājums par pedagogu sociālajām garantijām
LIZDA pastāv uz to, ka pedagogiem būtu jānosaka sociālās garantijas, kas būtu līdzvērtīgas 

valsts un pašvaldību institūcijās strādājošo sociālajām garantijām, kuras noteiktas Valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un Ministru kabineta 2010.gada 
21.jūnija noteikumos Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
sociālajām garantijām”. Šobrīd minētajos normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas valsts tiešajā 
pārvaldē strādājošajiem tiek laikus paredzētas šo iestāžu budžetos, bet izglītības iestādēs strādājošajiem 
(īpaši IZM padotības) netiek ne plānotas, ne izmaksātas. Šobrīd atsevišķas pašvaldības nodrošina  sociālās 
garantijas pedagogiem, kuri strādā pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs.

LIZDA rosināja grozīt Izglītības likumu, nosakot visiem pedagogiem, neatkarīgi no izglītības 
iestādes pakļautības vismaz sekojošas sociālās garantijas:

darba devēja pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās 
mēneša algas apmērā;

kompensāciju mācību kursu un profesionālās pilnveides un ar to saistīto izdevumu apmaksai;
pabalstu līdz 50% no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā atvaļinājumā veselības 

nostiprināšanai;
izdienas pensiju atsevišķiem pedagogu amatiem.
IZM padotības iestādēs neapmaksā obligātās veselības pārbaudes, briļļu (lēcu) iegādi un tml. kā 

to nosaka t.s. Atlīdzības likuma 3.panta piektās daļas 5.punkta d) apakšpunkts. Pēc LIZDA iniciatīvas, 
vēršoties pie Saeimas deputātiem, priekšlikumu papildināt Izglītības likuma 17.panta trešo daļu ar jaunu 
punktu iesniedza Latvijas Reģionu apvienības deputāti. Jaunā norma būtu šāda:

“29) [pašvaldības] var nodrošināt pedagogiem sociālās garantijas, kas noteiktas Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”.

Priekšlikums tika atbalstīts LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, taču netika atbalstīts 
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā. Plenārsēdē deputāti nobalsoja pret šo priekšlikumu.
















































