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Izglītības iestāžu darbinieku – pedagogu, atbalsta personāla, tehnisko darbinieku – sociālo 
garantiju jautājums nav sakārtots, tas sekmē nevienlīdzīgas attieksmes pastāvēšanu izglītības 
iestāžu kolektīvos. Sarunās ar iestāžu dibinātājiem arodbiedrība saskaras ar norādi, ka 
likumdošana neparedz vienlīdzīgas sociālās garantijas un, ka nav līdzekļu to īstenošanai. 
 
Uzskatām, ka nav pieļaujama tāda situācija, kad valstī kopumā, kā arī vienas pašvaldības 
robežās vai vienas iestādes ietvaros veidojas būtiski atšķirīga sociālo garantiju sistēma 
izglītības iestādēs strādājošajiem. 
 
Aicinām jautājumu par sociālajām garantijām risināt steidzami, paredzot izglītības iestāžu 
darbiniekiem līdzīgas garantijas, kādas noteiktas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likumā, proti, pabalsts nelaimes gadījumā, pabalsts ģimenes locekļa 
vai apgādājamā nāves gadījumā, kompensācijas mācību izdevumu un kvalifikācijas 
paaugstināšanas izdevumu segšanai, darbinieku veselības apdrošināšana, bērna piedzimšanas 
pabalsts, pārcelšanās pabalsts, atvaļinājuma pabalsts veselības uzlabošanai un citas sociālās 
garantijas. 
 
Ja pašvaldības vairumā gadījumu attiecībā uz pašu dibinātajām izglītības iestādēm savu 
finansiālo iespēju robežās attiecina saistošo noteikumu un atlīdzības nolikumu normas arī uz 
pedagogiem, tad īpaši saasināti šis jautājums tiek uztverts Izglītības un zinātnes ministrijas 
padotības izglītības iestādēs, kur ministrijas noraidošās attieksmes, kā arī Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normu interpretācijas dēļ veidojas 
diskriminējoša attieksme pret ministrijas padotībā esošo izglītības iestāžu pedagogiem. 
 
Lai novērstu situāciju, kas saistīta ar izglītības iestāžu sociālo garantiju jautājuma atšķirīgu 
interpretāciju, prasām sakārtot normatīvo regulējumu, nosakot Izglītības likumā konkrētu 
sociālo garantiju loku pedagogiem. 
 
Aicinām Izglītības un zinātnes ministriju, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, 
Ministru kabinetu, Pašvaldību Savienību, pašvaldības iesaistīties izglītības darbinieku sociālo 
garantiju regulējuma izstrādē, iesaistot apspriešanas procesā arodbiedrību. 
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