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Rīgā 
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Latvijas Republikas tiesībsargam  

 

Informācijai: Izglītības un zinātnes ministrijai 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 

 

 

Par tiesībām uz ģimenes valsts pabalstu 

bērna akadēmiskā atvaļinājuma laikā 

 

Labklājības ministrija (turpmāk – LM) 2021.gada 2.jūnijā ir saņēmusi Jūsu 

vēstuli, kurā lūdzat LM izvērtēt grozījumu nepieciešamību Valsts sociālo pabalstu 

likuma 6.panta otrās daļas 2.punktā, nosakot, ka ģimenes valsts pabalstu (turpmāk – 

ĢVP) izmaksā arī tajos gadījumos, ja izglītojamais atrodas akadēmiskajā 

atvaļinājumā. Vienlaikus vēstulē lūgts Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk – 

IZM) pilnveidot informācijas nodošanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 

(turpmāk – VSAA), saglabājot aktīvu izglītojamā statusu arī slimības dēļ piešķirta 

akadēmiskā atvaļinājuma laikā un sniegt abu ministriju saskaņotu atbildi.   

Valsts sociālo pabalstu likuma 6.panta otrā daļas 1.punkts nosaka, ka ĢVP 

piešķir par katru bērnu, kas ir vecumā no viena gada līdz 15 gadiem (no 2022.gada 

līdz 16 gadiem). Savukārt šī likuma 6.panta otrās daļas 2.punkts nosaka, ka ĢVP 

piešķir, ja bērns ir vecāks par 15 gadiem, mācās vispārējā izglītības vai profesionālās 

izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Šajā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr 

bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu un 

stājies laulībā. Proti, ĢVP tiek pārtraukts izmaksāt gadījumos, ja bērns neapmeklē 

izglītības iestādi, tas ir, atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā.  

LM, ņemot vērā Tiesībsarga pausto, 2021.gada 13.jūlijā organizēja sanāksmi ar 

VSAA un 2021.gada 19.jūlijā ar IZM, lai pārrunātu gadījumus un iemeslus, kad 

izglītojamiem tiek piešķirts akadēmiskais atvaļinājums. Saskaņā ar IZM datiem, 

akadēmiskais atvaļinājums profesionālās izglītības iestādēs bija piešķirts uz 2021.gada 

1.janvāri 102 izglītojamiem (dati iegūti 19.07.2021.). Akadēmiskā atvaļinājuma laikā 

izglītojamajiem netiek pārtrauktas tiesiskās attiecības ar izglītības iestādi un tiek 

saglabāta vieta izglītības iestādē. Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas iemesli var 

būt dažādi, gan saistīti ar ilgstošu slimošanu, gan ģimenes apstākļu dēļ, gan citi 

iemesli. Valsts izglītības informācijas sistēmā netiek norādīti akadēmiskā 
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atvaļinājuma piešķiršanas iemesli, tādējādi ĢVP diferenciācija atbilstoši akadēmiskā 

atvaļinājuma iemesliem šobrīd nav iespējama.  

Ņemot vērā minēto, LM sadarbībā ar VSAA un IZM secinājuši, ka, lai 

nepasliktinātu ģimeņu materiālo situāciju laika posmā, kad bērns atrodas akadēmiskā 

atvaļinājuma laikā, nepieciešams veikt grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā, 

nosakot, ka  ĢVP ir tiesības saņemt arī par bērniem, kuri pamatota iemesla dēļ uz laiku 

nevar apmeklēt izglītības iestādi, bet tiesiskās attiecības ar izglītības iestādi ir 

saglabātas. Proti, LM sagatavos grozījumus Valsts sociālo pabalstu likuma 6.panta 

otrās daļas 2.punktā. 
 

 

Valsts sekretārs 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu un satur laika zīmogu 
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