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Par sociālā atbalsta programmas 

pieejamību sporta skolotājiem 

 

 Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība  ir iesniegusi Saeimas Izglītības, 

kultūras un zinātnes komisijā priekšlikumu par pedagogu sociālā atbalsta programmas termiņa 

pagarināšanu un programmas saņēmēju loka paplašināšanu. Komisija ir lēmusi šo jautājumu izskatīt 

atsevišķi. Priekšlikuma būtība ir atbalstīt grozījumus Izglītības likumā, kas pašlaik pieņemto sociālā 

atbalsta programmu pirmspensijas vecuma pedagogiem skolu likvidācijas vai reorganizācijas 

gadījumā attiecinātu arī uz speciālās izglītības, pirmsskolas izglītības un sporta skolotājiem. Esam 

lūguši atbalstīt šādus grozījumus Izglītības likumā: 

1. Papildināt 14. pantu ar 40.1 punktu šādā redakcijā: 

“401) nosaka kārtību, kādā piešķir valsts sociālo atbalstu speciālās izglītības pedagogiem, 

pirmsskolas izglītības pedagogiem un sporta pedagogiem (vidējās un pamatizglītības pedagogiem), 

kuriem līdz pensijas vecuma sasniegšanai atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” ir mazāk nekā 

trīs gadi un kopējais pedagoga darba stāžs šajos amatos valsts vai pašvaldības izglītības iestādēs, 

kas īsteno vispārējās un profesionālās izglītības programmas, ir vismaz 25 gadi, kā arī nosaka 

institūciju, kas administrē valsts sociālā atbalsta izmaksu un tās pārtraukšanu”; 

 

2. Papildināt 52.pantu ar jaunu 2.¹ daļu šādā redakcijā: 
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“(2¹) Speciālās izglītības pedagogi, pirmsskolas izglītības pedagogi un sporta pedagogi (vidējās un 

pamatizglītības pedagogi), kuriem līdz pensijas vecuma sasniegšanai atbilstoši likumam “Par valsts 

pensijām” ir mazāk nekā trīs gadi un kopējais pedagoga darba stāžs šajos amatos valsts un 

pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās un profesionālās izglītības programmas, ir 

vismaz 25 gadi, tai skaitā pēdējie pieci gadi, ir tiesīgi uz personiska uzteikuma pamata izbeigt darba 

tiesiskās attiecības un, turpmāk negūstot ienākumus no algota darba, komercdarbības vai 

saimnieciskās darbības, neatkarīgi no viņu mantiskā stāvokļa, saņemt valsts sociālo atbalstu līdz 

sešu mēnešu vidējās izpeļņas apmēram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”; 

 

3. Izteikt 52.panta trešo daļu šādā redakcijā: 

“(3) Šā panta (2) un (2¹)  daļā minēto valsts sociālo atbalstu nesaņem pedagogs, kuram piešķirta 

valsts vecuma pensija vai kurš saņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu 

bezdarba gadījumam””. 

 

 Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība daudzus gadus risina jautājumu par 

izdienas pensiju atjaunošanu trīs pedagogu grupām, tai skaitā sporta skolotājiem. Speciālās 

izglītības, sporta un pirmsskolas izglītības skolotāju izdienas pensiju likumprojekts tika pieņemts 

Saeimā pirmajā lasījumā 2015. gada 17. septembrī, taču tā tālāka virzība nav notikusi. Izdienas 

pensiju jautājumu ir pētījis arī Saeimas Analītiskais dienests, tomēr rezultātā netika pieņemts 

lēmums par šī jautājuma aktualizēšanu. 2018.gadā no 4. jūnija līdz 13.jūnijam LIZDA organizētas 

parakstu vākšanas kampaņas rezultātā tika savākti 42 549 izglītības un zinātnes nozarē strādājošo, 

vecāku un citu kampaņas atbalstītāju paraksti šī jautājuma atbalstam. 

 Sporta skolotāji ir viena no profesijām, kas ļoti lielā mērā pakļauta profesionālās izdegšanas 

riskam un līdz ar to profesionālo iemaņu zudumam. 

 Lūdzam Jūs izskatīt šo jautājumu un atbalstīt tā tālāku virzību, lai nodrošinātu sociālā 

atbalsta programmas pieejamību sporta skolotājiem. Atgādinām, ka sociālā atbalsta programmas 

izmantošana ir brīvprātīga un tā paredzēta kā atbalsts pedagogiem, kuri, sasniedzot noteikto vecumu 

un darba stāžu, nespēj iekļauties darba tirgū, kā arī ir profesionāli izdeguši. Saeimas deputātu 

atbalsts ir ļoti būtisks, lai šāda programma turpinātos arī pēc 2020.gada, kā arī budžetā tam tiktu 

paredzēts finansējums. 
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