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               Izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai   

 

Par pedagogu sociālajām garantijām 

 

 Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā vērsušās vairākas Izglītības un zinātnes 

ministrijas padotības izglītības iestādes jautājumā par iespējām saņemt Izglītības likumā noteiktās 

sociālās garantijas. 

Kā zināms, ar 2018.gada 16.aprīli stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, ar kuriem noteiktas 

sociālās garantijas pedagogiem.  

Likuma 52.panta pirmā daļa  papildināta ar 7.punktu, kas nosaka, ka pedagogam ir tiesības no 

izglītības iestādes dibinātāja finanšu līdzekļiem saņemt pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, 

bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk 

kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā.  

Izglītības likuma 52.pants papildināts ar 1.¹ daļu šādā redakcijā: 

“(1¹) Valsts, pašvaldību un valsts augstskolu izglītības iestādes, ja citos ārējos normatīvajos 

aktos nav noteikts citādi, no izglītības iestādes dibinātāja un šā likuma 59.panta ceturtajā daļā 

minētajiem finanšu līdzekļiem var noteikt pedagogam šādu papildu atlīdzību: 

1) pabalstu līdz 50  procentiem no mēnešalgas reizi kalendārajā gadā par katru apgādībā 

esošu bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam; 

2) veselības apdrošināšanu. Veselības apdrošināšanas prēmija nedrīkst pārsniegt pusi no 

normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteiktā apmērā. Ja apdrošināšanas 

prēmija pārsniedz minēto apmēru, pedagogs sedz prēmijas starpību.” 

Augstākminētais apmērs ir 426,86 euro, un tas noteikts Ministru kabineta 2010.gada 

21.septembra noteikumos Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas 

kārtība” 34.punktā. Tas nozīmē, ka izglītības iestāde var apmaksāt polisi līdz 213,43 euro. Pārējais 

jāapmaksā pašiem pedagogiem, ja polises cena ir augstāka. 

 

Ministriju padotībā esošo izglītības iestāžu pedagogiem var noteikt sociālās garantijas 

izglītības iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros. 

Lūdzam Jūs ņemt vērā Izglītības likumā noteikto, un, lemjot par nākošā gada finansējuma 

piešķiršanu ministrijas padotības izglītības iestādēm, rast iespēju attiecīgi palielināt to budžetus. 

 

Priekšsēdētāja           I. Vanaga 
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