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Valsts kancelejai
Finanšu ministrei D. Reizniecei-Ozolai
Izglītības un zinātnes ministram K.Šadurskim
Labklājības ministram J.Reiram
Informācijai: Latvijas Pašvaldību savienībai

Par sociālā atbalsta programmas pedagogiem 60+ normatīvo aktu izstrādi
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir iepazinusies Valsts
izglītības informācijas sistēmā ar pašvaldību apstiprinātajiem datiem par izglītojamo skaitu uz š.g.
1.septembri, kas liecina, ka Latvijā šajā mācību gadā ir 163 izglītības iestādes, kurās izglītojamo
skaits mazāks par 70. LIZDA secina, ka skolu tīkla optimizācija tuvākajā nākotnē ir neizbēgama kā rezultātā daļa pedagogu zaudēs darbu, tāpēc būtiski savlaicīga kompensējoša sociālā atbalsta
sniegšana.
LIZDA izsaka pateicību, ka arī valdības pārstāvji izprot šo problēmu, ko apliecina:
-

Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto
darbību īstenošanas 106.4. punkts – “Izstrādāt risinājumus to skolu, kuras varētu skart
likvidācija vai reorganizācija, pedagogu atbalstam darba zaudēšanas gadījumos vecumā no
60 līdz 63 gadiem”;

-

2016.gada. 5.jūlijā Ministru kabineta sēdē (protokollēmums Nr.33, 35§, punkts 14) lemtais,
ka Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju,
Ministru prezidenta biroju, Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un LIZDA, izvērtējot LPS
un LIZDA priekšlikumus, ir jāsagatavo un izglītības un zinātnes ministram jāiesniedz
izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar budžeta likumprojektu paketi, pedagogu darba

samaksas paaugstināšanas grafiku un pedagogu sociālā atbalsta sistēmas īstenošanas
mehānismu un grafiku.
-

2016.gada 30.jūnijā LIZDA pārstāvju tikšanās ar Ministru prezidentu M.Kučinski un
izglītības un zinātnes ministru K.Šadurski panāktā vienošanās, ka no 2017.gada 1.janvāra
tiks nodrošināta sociālā atbalsta programma pedagogiem 60+, kuri skolas tīkla optimizācijas
rezultātā zaudēs darbu.
Ņemot vērā, ka sociālā atbalsta programmas īstenošanai nepieciešams finansējums 2017.gadā

un, ka valdībā notiek intensīvs darbs pie likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” un
likumprojekta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam”, LIZDA atgādina
par valdībā pieņemtiem lēmumiem un lūdz, lai savlaicīgi tiktu izstrādāti normatīvie akti, kas
nodrošinātu sociālo atbalstu pedagogiem.
LIZDA biedriem ir svarīga šāda sociālā atbalsta programma, tāpēc par to paredzēts sniegt
informāciju 19.10.2016. LIZDA Padomes sēdē. Lūdzam Izglītības un zinātnes ministriju informēt
līdz 17.10.2016. par normatīvā akta projekta izstrādes gaitu un, kad varēs iepazīties ar normatīvā
akta projektu, kā arī to, kad plānots to apstiprināt Ministru kabinetā.

