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Eiropas Savienības, Saeimas,
Valdības, Izglītības un zinātnes
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Iespēja ar izdevīgām procentu
likmēm saņemt īstermiņa patēriņa
kredītus – nenodrošinātos izdevumus
un aizdevumu pret galvojumu

par juridiskajiem, vispārējās,
profesionālās un augstākās
izglītības, sociāli ekonomiskajiem
un citiem jautājumiem
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Iespēja strādājošajiem
arodbiedrības biedriem gūt
materiālo palīdzību līdz 2500 eiro

Pedagogiem, kuri skolu tīkla
pārskatīšanas rezultātā
zaudējuši darbu
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biedru interešu
pārstāvību tiesā darba
strīdu gadījumos

LIZDA Vēstnesis, ikmēneša
LIZDA aktualitāšu lapa,
www.lizda.lv u.c.
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kolēģu lokā kultūras un
sporta pasākumos
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streiku un citu akciju
gadījumā
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Atbalsts neapskaužamās
dzīves situācijās

Izdevīgas atlaides
pie vairāk nekā 130
partneriem visā Latvijā
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NOTEIKUMI
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)
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Tālrunis: 672 702 73
E-pasts: lizda@lizda.lv
www.lizda.lv

www.facebook.com/arodbiedribalizda
www.twitter.com/lizda_lv
www.youtube.com/LIZDAarodbiedriba
www.draugiem.lv/lizda/
ej.uz/LIZDA_picasa
www.slideshare.net/arodbiedriba
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