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Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) precizēto Informatīvo ziņojumu par sociālā atbalsta sistēmas 
izveidi vispārīgās izglītības pedagogiem, kuri pašvaldību dibināto izglītības iestāžu 
likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā zaudē darbu un kuriem līdz pensionēšanās 
vecuma sasniegšanai ir palikuši ne vairāk kā trīs gadi (informatīvais ziņojums) un 
nesaskaņo un izsaka šādus priekšlikumus: 

1. Informatīvā ziņojuma trešajā sadaļā “Sociālā atbalsta sistēmas īstenošanas 
mehānisms” 1. punktu izteikt šādā redakcijā: 

1) pašvaldība vismaz vienu mēnesi pirms izglītības iestādes reorganizācijas vai 
likvidācijas pabeigšanas nosūta IZM to pedagogu, kuriem izglītības iestādes 
reorganizācijas vai likvidācijas brīdī pedagoģiskais stāžs ir vismaz 20 gadi un līdz 
vecuma pensijas pieprasīšanai ir atlikuši ne vairāk kā trīs gadi, sarakstu un sociālā 
atbalsta izmaksas lielumu trīs mēnešu apmērā un pa atlikušajiem trīs mēnešiem 
atsevišķi; 

2. Informatīvā ziņojuma sadaļas “Sociālajam atbalstam kvalificējas pedagogi, 
kuri atbilst šādiem kritērijiem” trešo punktu izteikt šādā redakcijā: 

“3. Līdz izglītības iestādes reorganizēšanas vai likvidācijas brīdim pedagoga 
kopējais darba stāžs vispārizglītojošajās izglītības iestādēs ir vismaz 20 gadi, no 
kuriem pēdējie 5 gadi pirms skolas reorganizācijas vai likvidācijas dienas 
nostrādāti vispārizglītojošajās izglītības iestādēs”; 

3. Informatīvā ziņojuma secinājumu sadaļā otro punktu izteikt šādā redakcijā: 
2) Sociālo atbalstu saņem pedagogi, kuriem pedagoģiskais stāžs ir vismaz 20 
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gadi un izglītības iestāžu reorganizācijas vai slēgšanas gadījumā ir grūtības 
atrast darbu. 

4. Informatīvajā ziņojumā ir jāiekļauj pirmsskolas izglītības iestāžu un 
pašvaldību dibināto profesionālās izglītības iestāžu pedagogi. 

5. Vēršam uzmanību, ka likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 18. panta 
pirmā daļa noteic, ka obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek 
apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 34,09%, no kuriem 
23,59 procentus maksā darba devējs un 10,50 procentus — darba ņēmējs. 
Savukārt minētā panta otrā daļa noteic, ka obligāto iemaksu likmi obligāti 
sociāli apdrošināmajām personām un tās sadalījumu pa sociālās 
apdrošināšanas veidiem nosaka Ministru kabinets. 

Lai izpildītu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 18. panta otro daļu, ir 
pieņemti Ministru kabineta 2016. gada 6. decembra noteikumi nr. 759 “Noteikumi 
par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās 
apdrošināšanas veidiem”. 

Ņemot vērā minēto, LPS iebilst pret informatīvajā ziņojumā un 
protokollēmuma 4. punktā noteikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru 
(21,90%), jo minētā likme neatbilst spēkā esošajam regulējumam, proti, noteiktais 
iemaksas apmērs nesatur visus sociālās apdrošināšanas veidus, turklāt, lai piemērotu 
informatīvajā ziņojumā un protokollēmuma 4. punktā minēto likmi, jāveic minēto 
Ministru kabineta noteikumu grozījumi. 

6. Veikt pārrēķinu informatīvā ziņojuma ceturtajā sadaļā “Sociālā atbalsta 
saņemšanas grafiks”, ņemot vērā LPS izteiktos iebildumus. 
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