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Pēc pievienotā adresātu saraksta  

 

  

Par papildinājumiem Ministru kabineta rīkojumā 

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LIZDA) novērtē līdz 

šim Ministru kabinetā pieņemtos lēmumus par rīcību izglītības nozarē ārkārtējās situācijas 

ietvaros, tomēr uzskatām, ka izglītības iestāžu darbiniekiem ir nepieciešami papildus pasākumi 

risku mazināšanai un atbalstam. 

LIZDA aicina: 

 papildināt lēmumu par jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 testēšanas grupā 

iekļautajām profesiju grupām, ja parādās akūtas elpceļu saslimšanas simptomi, veikt 

valsts apmaksātas analīzes pirmsskolas izglītības iestādēs dežūrgrupās strādājošiem 

pedagogiem, skolotāju palīgiem, tehniskajiem darbiniekiem, kuriem nav iespējams 

strādāt attālināti. Būtiski, lai pieteikties analīzēm var caur savu darba devēju, kurš 

informāciju iesniegs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam; 

 papildināt lēmumu par jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 testēšanas grupā 

iekļautajām profesiju grupām, ja parādās akūtas elpceļu saslimšanas simptomi, veikt 

valsts apmaksātas analīzes izglītības un zinātniskajās iestādēs strādājošajiem, jo ne visi 

strādā attālināti un daudzi uz darbu dodas ar sabiedrisko transportu, kas palielina 

saslimšanas risku. Būtiski, lai pieteikties analīzēm var caur savu darba devēju, kurš 

informāciju iesniegs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. 

Vēršam uzmanību, ka daļa pedagogu un tehnisko darbinieku ir Covid-19 vīrusa vecuma 

riska grupā, jo Latvijā pedagogu vidējais vecums ir 48 gadi, turklāt 51 % ir vecumā virs 

50 gadiem; 

 nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošos darbiniekus ar dezinfekcijas 

līdzekļiem, cimdiem un sejas maskām. LIZDA veiktajā aptaujā par pirmsskolā 

nodarbināto profesionālo dzīves kvalitāti  valsts ārkārtējās situācijas apstākļos tika 

konstatēts, ka riska mazināšanas nolūkos, saslimšanai ar Covid-19 tikai 79% no 

aptaujātajiem darbam izglītības iestādē ir nodrošināti ar dezinfekcijas līdzekļiem, 30% 

ar cimdiem un 12% ar sejas maskām; 

 noteikt, ka bezdarbnieka statusā, dīkstāvē un bērnu kopšanas atvaļinājumā esošajiem 

vecākiem pirmsskolas izglītības iestādei ir tiesības atteikt bērnu uzņemšanu dežūrgrupā. 

Uzskatām, ka pirmsskolas izglītības iestāžu dežūrgrupu pakalpojumi, prioritāri, 

jānodrošina nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 preventīvajos, 

organizatoriskajos vai seku likvidācijas pasākumos, tirdzniecības un ražošanas jomā 

nodarbināti;  

 piešķirt pedagogiem vienreizēju finansiālu pabalstu, lai daļēji kompensētu interneta, 

telefona, datortehnikas, elektrības, printera ekspluatācija izdevumus, kas radušies 
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attālināta darba veikšanas laikā. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar 

pašvaldībām apzināt pedagogus, kuriem nepieciešams vienreizējs finansiālais pabalsts; 

 rast iespēju no valsts budžeta līdzekļiem veikt piemaksu 20% apmērā pirmsskolas 

izglītības iestādēs nodarbinātajiem pedagogiem, viņu palīgiem un tehniskajam 

personālam, kurās ar Ministru kabineta rīkojumu ārkārtējās situācijas laikā tiek 

nodrošināta dežūrgrupu darbība.  

 

Informējam, ka pie LIZDA arvien vairāk vēršas izglītības nozarē strādājošie par Darba likuma 

normu atšķirīgo interpretāciju no darba devēju puses. Lūdzam Ministru kabineta pārstāvjus rasts 

iespēju publiski paust viedokli, ka Darba likuma normas par dīkstāvi attiecas arī uz publiskā sektorā 

strādājošajiem un nav pieļaujama normu interpretēšana, kas pasliktina izglītības iestādēs un 

zinātniskajos institūtos strādājošo situāciju.  

 

Priekšsēdētāja           I. Vanaga 

 

 

Avdejeva 27897771  

irina.avdejeva@lizda.lv  
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Pielikums LIZDA 16.04.2020. vēstulei Nr. 72 “Par papildinājumiem Ministru kabineta 

rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 

 

 

Adresātu saraksts  

 

1. Latvijas Republikas Ministru kabinetam 

 

Informācijai: 

2. Izglītības un zinātnes ministrijai   

3. Jauno konservatīvo frakcijai 

4. Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijai 

5. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijai 

6. Frakcijai “JAUNĀ VIENOTĪBA” 

7. Frakcijai “KPV LV” 

8. Frakcijai “Attīstībai/Par!” 

9. Frakcijai “SASKAŅA” 

10. Pie Saeimas frakcijām nepiederošai deputātei Andai Čakšai 

11. Pie Saeimas frakcijām nepiederošam deputātam Aldim Gobzemam 

12. Pie Saeimas frakcijām nepiederošai deputātei Lindai Liepiņai 

13. Pie Saeimas frakcijām nepiederošai deputātei Ingunai Rībenai 

14. Pie Saeimas frakcijām nepiederošai deputātei Karinai Sprūdei 

15. Pie Saeimas frakcijām nepiederošai deputātei Jūlijai Stepaņenko 

16. Pie Saeimas frakcijām nepiederošam deputātam Didzim ŠmitamSaeimas frakcijām 

17. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai 

18. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai 

19. Latvijas Pašvaldību savienībai 

 


