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Par Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
sēdes lēmuma izpildi
2019. gada 16. aprīļa Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (turpmāk – NTSP)
sēdē pēc Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrības (turpmāk - LIZDA) rosinājuma tika nolemts precizēt Valdības rīcības plāna
127.1. punktu, nosakot, ka pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanas grafika
izpilde tiks nodrošināta sākot ar 2019.gada 1. septembri. Sēdē tika nolemts, ka mēneša laikā
(līdz š.g. 16. maijam) jāveic nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos (2016. gada 5. jūlijā
apstiprinātajos Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi MK noteikumi), lai realizētu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika
izpildi no 2019. gada 1. septembra.
Vienlaikus informējam, ka 2019. gada 17. aprīļa LIZDA Padomes ārkārtas sēdē tika
lemts, ja līdz 2019. gada 16. maijam nav veikti grozījumi 2016. gada 5. jūlijā apstiprinātajos
MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas dod skaidru pārliecību, ka
nepieciešamais finansējums pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 2019.gada

1.septembra tiks paredzēts - organizēt izglītības un zinātnes darbinieku beztermiņa streiku
2019.gada septembrī, pamatojoties uz Streiku likuma 11.panta pirmo daļu.
Informējam, ka 2019. gada 17. aprīlī izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska publiski
paziņoja, ka nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos, lai noteiktu pedagogu darba
samaksas pieauguma grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra, netiks veikti.
Uzskatām, ka valdības pārstāves - izglītības un zinātnes ministres I. Šuplinskas
vienpersonisks paziņojums par NTSP lēmumu nepildīšanu nopietni pārkāpj sociālā dialoga
principus un vērtības, tiesisko kultūru, mazina pedagogu profesijas prestižu sabiedrības acīs un
tautas uzticēšanos politikas veidotājiem.
Vēršam uzmanību, ka, ja kāds no trim dalībpušu pārstāvjiem dienu pēc pieņemtā NTSP
lēmuma maina savu nostāju, tas nemaina NTSP sēdē pieņemto lēmumu un tā izpildi. Ja ir kādi
iebildumi, tie ir jāizsaka sēdes laikā pirms NTSP lēmuma pieņemšanas.
2019. gada 16. aprīļa NTSP pieņemtais lēmums pilnībā atbilst NTSP nolikuma
3.1. punktam: “Padome…izskata politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus
un iesniedz priekšlikumus to pilnveidošanai attiecīgajā ministrijā…”,
3.1.5. punktam: “Padome…izskata politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu
projektus un iesniedz priekšlikumus to pilnveidošanai attiecīgajā ministrijā par vispārējās un
profesionālās izglītības attīstību”,
5.4. punktam: “Padomei ir tiesības pieņemt lēmumus par priekšlikumiem politikas plānošanas
dokumentu un normatīvo aktu, un to projektu pilnveidošanai … un iesniegt tos ministrijās, kuru
kompetencē ietilpst šie jautājumi …”,
5.5. punktam: “Padomei ir tiesības kontrolēt pieņemto lēmumu izpildi”,
26. punktam: “Padome lēmumus pieņem visām trim dalībpusēm vienojoties. Pieņemtie lēmumi
ir saistoši visām dalībpusēm”.
Atsaucoties uz iepriekšminēto, lūdzam sniegt Jūsu viedokli par izglītības un zinātnes
ministres publiski pausto un Jūsu skaidrojumu, kā tiks pildīti iepriekšminētie NTSP nolikuma
punkti un NTSP 2019. gada 16. aprīļa pieņemtais lēmums.
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