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Par priekšlikumiem likumprojektam
“Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības
seku pārvarēšanas likumā” 864/Lp13
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LIZDA) ir iepazinusies ar
likumprojektu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”
(Nr. 864/Lp13) (turpmāk – Likumprojekts) un lūdz iesniegt LIZDA pedagogu izvirzītos
priekšlikumus:
1. LIZDA ierosina nodrošināt piemaksas pirmsskolas izglītības iestāžu, sākumskolu,
profesionālās ievirzes pedagogiem un augstākās izglītības iestāžu, koledžu augstāko
izglītību īstenojošajiem mācībspēkiem, kuri īsteno attālināto mācību procesu.
Pamatojums: LIZDA vērš uzmanību, ka atsaucoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likuma 25. pantu, Ministru kabinets pieņēma 2020.gada 24.novembra rīkojumu Nr.680
“Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai
vispārējās izglītības iestāžu, izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu, un profesionālās izglītības iestāžu
pedagogiem” (turpmāk - MK rīkojums). MK rīkojumā nav iekļauts finansiālais atbalsts pirmsskolas,
sākumskolu, profesionālās ievirzes pedagogiem un augstākās izglītības iestāžu, koledžu augstāko
izglītību īstenojošajiem mācībspēkiem. Attālinātā mācību un studiju procesa nodrošināšanai
pedagogu un mācībspēku darba slodze ir palielinājusies, gan izstrādājot jaunus mācību un studiju
materiālus, gan integrējot jaunas darba metodes, gan sniedzot (attālināti) atgriezenisko saiti ar
izglītojamajiem. Nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visiem pedagogiem, LIZDA lūdz atbalstīt
augstskolu mācībspēkus ar vienreizēju finansiālu atbalstu, līdzīgi kā MK rīkojumā (bruto 88 euro;
neto ~50 euro), lai novērtētu pirmsskolas, sākumskolu, profesionālās ievirzes pedagogu un
augstskolu mācībspēku veikto ieguldījumu un kompensētu darba slodzes palielināšanos, kā arī
kompensētu privāto līdzekļu izmantošanu attālinātā darba veikšanai no mājām.
2. LIZDA rosina valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs,

kura 2020.gadā netiek piešķirtajā apjomā izlietota izglītības iestāžu pedagogu
atalgojumam, atļaut izmantot pedagogu darba piemaksām par papildus pienākumu
veikšanu mācību procesa nodrošināšanai Covid – 19 apstākļos.
Pamatojums: 2016. gada 5. jūlijā Ministru kabineta noteikumi Nr. 447 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs” ir noteikts: “17.1 Ja novadu un republikas pilsētu pašvaldību
pārskatos, kas iesniedzami līdz 20. janvārim, uzrādītais atlikums (atbilstoši 1.pielikuma ailei
"Atlikums uz pārskata perioda beigām") pārsniedz vienu procentu no pašvaldībai piešķirtās
mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā, ministrija samazina mērķdotāciju pārsniegtās summas
apmērā laika periodam no kārtējā budžeta gada 1. septembra līdz 31. decembrim.
3. LIZDA ierosina noteikt papildus piemaksu līdz 30 procentiem no pedagogam
tarifikācijā aprēķinātās darba algas, kuri strādā ar izglītojamajiem klātienē,
paaugstināta riska apstākļos.
Pamatojums: LIZDA norāda, ka darba slodzes pieaugums, nedrošība un neskaidrība Covid-19
pandēmijas dēļ daļai pedagogu ir papildu iemesls, lai pieņemtu lēmumu pārtraukt darba gaitas.
Spriedze vīrusa Covid-19 laikā skar izglītības iestāžu vadību, skolotājus, kā arī ģimenes, kas ir
satrauktas par mācību procesu un drošību. Pedagogiem, kontaktējoties ar izglītojamajiem un
kolēģiem, izglītības iestādēs palielinās risks saslimt ar Covid – 19 vīrusu. Ņemot vērā, ka palielinās
pedagogu saslimšana ar Covid-19 un arī citām slimībām, palielinās darba apjoms pedagogiem, kuri
strādā, tāpēc lūdzam nodrošināt papildus piemaksas par darbu paaugstināta riska un paaugstinātas
darba intensitātes apstākļos. Daļa pedagogu ir spiesti būt pašizolācijā un turpināt darbu attālināti,
kas rada lielāku spriedzi un slodzi pārējiem kolēģiem. Uzsveram, ka lielākā daļa pedagogu var
īstenot mācību procesu attālināti, taču pirmsskolas pedagogiem nav tādas iespējas, jo pirmsskolas
izglītības iestādes nodrošina darbību, lai citu profesiju pārstāvji var pildīt savus pienākumus un viņu
bērni tajā laikā tiktu izglītoti un pieskatīti. Liela daļa pedagogu darba vietā – izglītības iestādē,
nokļūst izmantojot sabiedrisko transportu, kas arī palielina saslimšanas risku.
4. LIZDA rosina noteikt, ka no Covid-19 seku novēršanas finansējuma vai valsts budžeta
būtu jānodrošina finansējums Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā paredzēto darba
devēja darbinieka izdevumu, kuri darbiniekam radušies saistībā ar attālināto darbu
(nepārsniedzot 30 euro mēnesī) kompensēšanai.
Pamatojums: Ņemot vērā, ka Covid – 19 laikā aktuālas kļuvusi attālinātā darba iespēju izmantošana
pedagogiem un citiem darba ņēmējiem, ar grozījumiem Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā
(turpmāk - IIN) paredzēts noteikt darba devēja kompensācijas normas attālinātā darba veicējiem. Ar
IIN neapliek darba devēja segtos darbinieka izdevumus, kuri darbiniekam radušies saistībā ar
attālināto darbu, nepārsniedzot 30 euro mēnesī. Grozījumi IIN ir apstiprināti un stājas spēkā ar
2021.gada 1.janvāri, tāpēc izglītības iestāžu dibinātājiem radīsies papildus finansējuma
nepieciešamība IIN likuma normas izpildei. Tas rada papildus izdevumu slogu dibinātājam jeb darba
devējam, līdz ar to ir apdraudētāka jau tā zemo sociālo garantiju, cienīgāka atalgojuma pirmsskolas
pedagogiem, skolotāju palīgiem, tehniskajiem darbiniekiem nodrošināšana no pašvaldību budžeta.
5. LIZDA rosina nodrošināt sejas maskas pedagogiem un skolēniem laicīgi un pietiekamā
daudzumā, sedzot izdevumus no valsts budžeta vai Covid-19 seku novēršanas
finansējuma.
Pamatojums: pieņemti normatīvie akti, kas uzliek par pienākumu pedagogiem valkāt maskas
darba vietā, kā arī nodrošināt atbilstošu masku lietošanu skolēniem. Nav pieļaujams
paaugstinātāks stress pedagoga darba ikdienā un sadarbībā ar skolēniem, ja netiks laicīgi un
pietiekamā daudzumā nodrošinātas sejas maskas. Pedagogam tiek uzlikti papildus pienākumi,
palielināta atbildība Covid-19 izplatības mazināšanā, tāpēc jānodrošina nepieciešamie resursi
šo pienākumu veikšanai. Jāņem vērā pedagoga darba specifika, pedagogu palīgu trūkums lielajās
klasēs un mazāko klašu skolēnu vecuma īpatnības, tāpēc maskām jābūt neierobežotā daudzumā,
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lai tās var lietot gan pedagogi, gan skolēni pēc nepieciešamības. Skaitliski tik daudzu masku
iegāde rada papildus izdevumus darba devējiem, taču LIZDA prioritāte ir ieguldījums
cilvēkresursos, darba devēju sociālo garantiju nodrošināšana nozarē strādājošajiem no darba
devēja budžeta.
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