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Pamatojums sociālā atbalsta 
nepieciešamībai
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• Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju,

Labklājības ministriju Latvijas pašvaldību savienību un Latvijas Izglītības

un zinātnes darbinieku arodbiedrību ir jāsagatavo pedagogu sociālā

atbalsta sistēmas mehānismu (Ministru kabineta 2016. gada 5.jūlija sēdes

protokollēmuma Nr.33, 35§, 14.punkts).

• Valdības rīcības plāna Deklarācijas par M.Kučinska vadītā Ministru kabineta

iecerēto darbību īstenošanas 106.4. punktu ,,Izstrādāt risinājumu to skolu, kuras

varētu skart likvidācija vai reorganizācija, pedagogu atbalstam darba zaudēšanas

gadījumos vecumā no 60 līdz 63 gadiem’’.

• Vienošanās ar Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Izglītības un zinātnes

ministru K. Šadurski un ministru prezidentu M. Kučinski (2016.gada 30.jūnijs).

• Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību

protokols.



Esošās tiesiskajā regulējumā noteiktās 
garantijas darba ienākumu zaudēšanas 
gadījumā

• Likuma ,,Par valsts sociālo apdrošināšanu’’ noteiktās garantijas;

• Likuma ,,Par valsts pensijām’’ noteiktās garantijas par priekšlaicīgu 
pensionēšanos;

• Likuma ,,Par sociālo drošību’’ un Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma noteiktās tiesības saņemt pašvaldības atbalstu;

• Darba likuma 112.pantā noteiktais atlaišanas pabalsts.

Papildus tiek noteikts vispārējās izglītības pedagogiem, kuri trīs gadus pirms 
pensionēšanās vecuma sasniegšanas un līdz priekšlaicīgas pensionēšanās 
vecumam pašvaldību dibināto skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā 
zaudē darbu, izmaksāt sociālo atbalstu, kura apjoms ir seši mēneši. Vienreizēja 
izmaksa trīs mēnešu apmērā un, sākot ar ceturto mēnesi, vēl trīs mēnešus katru 
mēnesi. 
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Kritēriji sociālā atbalsta saņemšanai
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Sociālajam atbalstam kvalificējas pedagogi, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

• skolas likvidācijas vai reorganizācijas uzsākšanas laikā pedagogam būs atlicis 
ne vairāk kā trīs gadi līdz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma 
sasniegšanai atbilstoši likumam „Par valsts pensijām”; 

• pedagogs negūst ienākumus kā darba ņēmējs citā izglītības iestādē vai nav 
pašnodarbinātais izglītības nozarē; 

• līdz izglītības iestādes reorganizēšanas vai slēgšanas brīdim pedagoga kopējais 
darba  stāžs izglītības iestādēs ir vismaz 30 gadi, no kuriem pēdējie 5 gadi 
pirms skolas likvidācijas vai reorganizācijas dienas nostrādāti 
vispārizglītojošajās izglītības iestādēs;

• strādā izglītības iestādē, par kuru attiecīgajā gadā ne vēlāk kā sešus mēnešus 
iepriekš ir pieņemts lēmums par izglītības iestādes slēgšanu vai reorganizāciju 
(piem., vidusskolu par pamatskolu vai pamatskolu par sākumskolu, vai 
vidusskolu par sākumskolu, divu vai vairāku izglītības iestāžu apvienošana);

• nav piešķirta vecuma pensija vai nav priekšlaicīgi pensionējies.



Likvidējamās vai reorganizējamās 
izglītības iestādes dibinātāja -
pašvaldības funkcijas

• Pēc lēmuma pieņemšanas par izglītības iestādes reorganizēšanu vai slēgšanu 

apzina pedagogus, kuri izglītības iestādes likvidācijas vai reorganizācijas 

uzsākšanas laikā atbildīs kritērijiem pretendēšanai uz sociālo atbalstu.

• Vienu mēnesi pirms izglītības iestādes likvidācijas vai reorganizācijas 

pabeigšanas aprēķina sociālā atbalsta apjomu pedagogam un izmaksā  

sociālo atbalstu trīs mēnešu apmērā.

• Iesniedz  Izglītības un zinātnes ministrijai pamatojuma dokumentus sociālā 

atbalsta saņemšanai, ievērojot apmaksas principu - trīs mēnešu apmērā un pa 

atlikušajiem trīs mēnešiem atsevišķi.

• Iesniedz ministrijai atskaiti par izlietoto finansējumu viena mēneša laikā pēc 

sociālā atbalsta izmaksu pabeigšanas.
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Izglītības un zinātnes ministrijas  
funkcijas

• Izveido šim mērķim valsts budžeta apakšprogrammu;

• Plāno nepieciešamo finansējuma apjomu;

• Viena mēneša laikā no pašvaldības lēmuma par reorganizāciju vai slēgšanu 
saņem no pašvaldībām informāciju par pedagogiem, kuri attiecīgajā gadā ir 
sasnieguši vai sasniegs vecumu, kas atbilst pretendēšanai uz sociālo 
atbalstu;

• Vienu mēnesi pirms izglītības iestādes likvidēšanas vai reorganizācijas 
pabeigšanas saņem pamatojuma dokumentu no likvidējamās vai 
reorganizējamās izglītības iestādes dibinātāja – pašvaldības par  kopējo 
nepieciešamo finansējumu;

• Pārbauda iestādes dibinātāja iesniegto informāciju un saskaņo to ar  VIIS 
iegūstamajiem pedagoga datiem un atbilstoši pamatojuma dokumentā 
norādītajam finanšu apjomam, pārskaita to likvidējamās vai 
reorganizējamās izglītības iestādes dibinātājam – pašvaldībai trīs mēnešiem 
un, (ja pedagogs nav atjaunojies darbā) vēl trīs mēnešus katru mēnesi.
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Pašvaldības lēmums 

par izglītības iestādes 

reorganizāciju/ 

likvidāciju

Skola pēc 

pašvaldības 

pieprasījuma 

apkopo 

informāciju par 

pedagogiem, 

kas atbilst 

sociālā atbalsta 

saņemšanas 

kritērijiem 

Mēnesi pirms 

reorganizācijas/ 

likvidācijas 

pabeigšanas veic 

aprēķinus par 

sociālajam atbalstam 

nepieciešamajiem 

līdzekļiem

Pašvaldība (no saviem 

līdzekļiem) izmaksā sociālo 

atbalstu par pirmajiem 3 

mēnešiem un nosūta IZM 5 

darba dienu laikā 

pieprasījuma dokumentu par 

izmaksāto un atlikušajiem 3 

mēnešiem nepieciešamo 

finansējumu

IZM pēc pieprasījuma dokumenta 

saņemšanas 10 darba dienu laikā 

pārbauda VIIS skolotāja 

nodarbinātību un pārskaita 

pašvaldībai finansējumu par 3 

mēnešiem

IZM finansējumu par 

atlikušajiem 3 mēnešiem 

pārskaita katru mēnesi 

atsevišķi, pirms tam 

pārbaudot VIIS, vai 

pedagogs nav atsācis 

darbu kādā izglītības 

iestādē

Pašvaldība 

skolotājam katru 

mēnesi izmaksā 

sociālo atbalstu par 

atlikušajiem 3 

mēnešiem

1.

2. 3.
4.

5.
6.

7.



Paldies!
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