
Paveiktais 2015./16. mācību gadā un 
plānotais jaunajā mācību gadā 

 

2016.gada augusts 



Īsumā par 2015./16.m.g. paveikto»: 

• LIZDA biroja darbībā; 

• Aktuālākie risinātie jautājumi; 

• Pedagogu darba samaksas jaunais modelis; 

• Modeļu salīdzinājums (esošais modelis – 36h darba nedēļas modelis – 
jaunais modelis); 

Īsumā par rudens periodā plānoto: 

• Risināmie jautājumi;  

• LIZDA pakalpojumu attīstība; 

• Konkursi, Skolas diena, Pasaules Skolotāju diena u.c. 



2015./16.m.g. rīkotas 11 Padomes sēdes un 8 Valdes 

sēdes, kurās kopā izskatīti 179 jautājumi, tostarp 

pedagogu darba samaksas jaunais modelis, grafiks, akciju 

plāns, jaunās politikas iniciatīvas, izdienas pensijas un citi 

jautājumi. 

 

LIZDA Padomes un Valdes darba organizēšana 



Nozīmīgākās tikšanās 

Valsts prezidentu R.Vējoni 

Ministru prezidenti/u L.Straujumu 

 un M.Kučinski 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministru  

Finanšu ministru/i J.Reiru un D.Reiznieci-Ozolu 

 

 
 

 

Saeimas priekšsēdētāju I.Mūrnieci  

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāju I.Juhņēviču 

Latvijas Republikas tiesībsargu J.Jansonu 



1. LIZDA līdzdalība 
LIZDA vadība, biroja speciālisti un deleģētie pārstāvji aizstāvēja biedru 

profesionālās intereses, 2015./16.m.g. līdzdarbojoties 48 institūciju darbā un 

piedaloties 202 sanāksmēs. 

Eiropas Savienības līmenī 
• Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) dalīborganizāciju vadītāju komitejā (4 

sanāksmēs) 

• Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības sektorālā sociālā dialoga komitejā (5 sanāksmēs) 

• Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības (EI) augstākās izglītības un pētniecības komisijā 

(HERSC) (2 sanāksmēs) 

• Eiropas Komisijas darba grupa (1 sanāksmēs) 

• Starptautiskais Izglītības līderu samits (ISTP) Berlīnē – LIZDA un IZM vienošanās par sadarbību 

sociālā dialoga veicināšanai (uzticība, atbalsts, pedagoga tēls) 

• Starptautisks simpozijs par cilvēktiesībām izglītībā - Latvijā 

 

 



LIZDA līdzdalība 

Saeimas līmenī 
• Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā (20 sanāksmēs) 

• Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā (4 sanāksmēs) 

• Saeimas frakcijās (8 sanāksmēs) 

 

Valdības līmenī 
• Nacionālā trīspusējās sadarbības padomē (5 sanāksmēs) 

• NTSP Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības 

apakšpadomē (5 sanāksmē) 

• NTSP Sociālās drošības apakšpadomē (5 sanāksmēs) 

• NTSP Sabiedriskās drošības apakšpadomē (1 sanāksme) 

• NTSP Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības (2 sanāksmēs) 

• Ministru kabineta sēdēs (5 sanāksmēs) 

• Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas 

padomes sēde (2 sanāksmē) 

 



LIZDA līdzdalība 

Izglītības un zinātnes ministrijas līmenī 
• Ministru prezidentes darba grupa par skolu tīkla sakārtošanu izglītības pakalpojumu 

ilgtspējai un pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanu (9 sanāksmēs) 

• IZM darba grupa par pedagogu darba samaksas modeļa pilnveidi (3 sanāksmēs) 

• IZM darba grupa par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

sistēmas pilnveidi (8 sanāksmēs) 

• IZM komisijā par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldībām (3 sanāksmes) 

• IZM saskaņošanas sanāksme par Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība un 

kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās 

pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz 

nākamo klasi" (3 sanāksmēs) 



Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāžu līmenī 
• IKVD Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas 

komisijas sēde (5 sanāksmēs) 

• IKVD profesionālās un vispārējās izglītības akreditācijas komisijas sēde (1 sanāksme) 

• Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē (3 sanāksmēs) 

• IKVD Iepriekš sodīto pedagogu izvērtēšanas komisijas sēde (5 sanāksmes) 

• Augstskolu studiju programmu licencēšana (11 vizītes) 

 

LIZDA līdzdalība 



LIZDA līdzdalība 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības institūcijās 
• Padomē (3 sanāksmēs) 

• Valdē (6 sanāksmēs) 

• Budžeta komisijā (2 sanāksmēs) 

• Arodbiedrību vadītāju un/vai vietnieku komisijā (1 sanāksmē) 

• Arodbiedrību juristu komisijā (1 sanāksmē) 

• Kongresa sagatavošanas komisijā (3 sanāksmēs) 

 

 Citās institūcijās 
• Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komisijā (3 sanāksmēs) 

• Latvijas izglītības un vadītāju asociācijas padomē (2 sanāksmēs) 

• Augstākās izglītības padomē (3 sanāksmēs)  

• Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomē (6 sanāksmēs) 

• Latvijas Rektoru padomē (3 sanāksmēs) 

• Konsultatīvajā padomē "Izglītība visiem" (2 sanāksmēs) 

• Latvijas Zinātnieku savienības valdē (1 sanāksmē) 

• LIZDA jauniešu padomē (4 sanāksmēs) 

 



LIZDA līdzdalība 
Papildus 
• Konferencēs (6 sanāksmēs) 

• Ekspertu diskusijās (11 sanāksmēs) 

• Semināros (8 sanāksmēs) 

 

 

 

Ar biedriem LIZDA dalīborganizāciju pasākumos 
 

2015./16.m.g. arodbiedrības vadība  un biroja speciālisti piedalījušies kopā  43 

pasākumos un semināros, kurus rīkojušas LIZDA arodorganizācijas. 

 
 
 



LIZDA ekspertu komisijas 

Saskaņā ar LIZDA Padomes 2016.gada 20.janvāra lēmumu, ir izveidotas LIZDA ekspertu 

komisijas visās izglītības pakāpēs. LIZDA ekspertu komisijas veido speciālisti no pilsētu, 

novadu, augstskolu un zinātnes darbinieku arodorganizācijām. Ekspertu komisiju mērķis ir 

palīdzēt LIZDA biroja ekspertiem, Padomei, Valdei izstrādāt un pieņemt lēmumus savas 

kompetences ietvaros, balstoties uz profesionālu praktiķu viedokli. LIZDA dalīborganizācijas 

darbam 2016.gada darbam ekspertu komisijas deleģējušas kopā 38 pārstāvjus. 

 

Izveidotas šādas LIZDA ekspertu komisijas:  

 pirmsskolas izglītības;  

 vispārējās izglītības;  

 profesionālās izglītības;  

 augstākās izglītības un zinātnes; 

 speciālās izglītības;  

 interešu un profesionālās ievirzes izglītības;  

 atbalsta personāla;  

 izglītības iestāžu administrācijas. 

 

 



Noslēgtas vienošanās 

06.06.2016. LIZDA noslēdza 

sadarbības līgumu ar LIVA 

16.03.2016. LIZDA ar IZM 

noslēdz vienošanos par 

sadarbību 

http://www.lizda.lv/?jaunums=1433
http://www.lizda.lv/?jaunums=1396


Atzinumi, sūdzības un vēstules 
 

 2015./16.m.g. sniegti 33 atzinumi par nozares normatīvo aktu projektiem: 
• Ministru kabineta noteikumiem un to grozījumiem; 

• Ministru kabineta un IZM rīkojumu projektiem; 

• likumprojektiem 

• koncepciju, plānu, pamatnostādņu projektiem; 

• profesiju standartiem un profesiju klasifikatoru; 

• informatīvajiem ziņojumiem. 

  

 2015./16.m.g. LIZDA birojs saņēmis 9 rakstiskus iesniegumus – sūdzības, 

uz kuriem arodbiedrības vadība un biroja speciālisti sagatavojuši atbildes par: 
• juridiskajiem jautājumiem; 

• izglītības iestāžu reorganizāciju. 

 

 2015./16.m.g. LIZDA birojs nosūtījis 118 vēstules (t.sk. atbildes uz 

iesniegumiem, sūdzībām) 
 



Aktuālākie risinātie 

jautājumi 

  



1. Izdienas pensijas pedagogiem 

 
 

Pēc LIZDA rosinājuma Sociālo un darba lietu komisijas virzītais likumprojekts, kas paredz 

tiesības pieprasīt izdienas pensiju speciālās izglītības, sporta un pirmsskolas izglītības 

skolotājiem, kuri sasnieguši 60 gadu vecumu un kuru izdienas stāžs ir ne mazāks par 30 

gadiem, apstiprināts Saeimā pirmajā lasījumā (LIZDA uzskata, ka jau pēc 25 gadu 

nostrādāšanas ir jādod tiesības pieprasīt izdienas pensiju). 

 LM priekšlikumi nosaka citus %, gadus. Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja 

A.Barča informēja, ka likumprojekta izskatīšanu turpinās 2016.g. rudenī un iespējams tas 

stāsies spēkā no 01.01.2018. 

 Likumprojekts nosaka, ka izdienas pensijas pieprasīšana ir brīvprātīga un tās 

pieprasītājam tiek liegtas iespējas turpināt darbu amatā, kas dod tiesības uz izdienas 

pensijas pieprasīšanu, bet neliedz strādāt citu darbu. 



1. Izdienas pensijas pedagogiem 

 
 

 

 

Amats 
vecums izdienas stāžs 

pensijas 

apmērs 

Prokurori 50 20 55% 

SAB  50 20 55% 

Tiesneši  62/ 9 m 20 65% 

Diplomāti  55 20 65% 

KNAB 50 20 55% 

Policisti 50 20 55% 

Prof. kori, orķestri 

aktieri u.c.  
38-55 18-30 55% 

NMPD brigāžu 

ārstniecības personas 
55 20 65% 

Likumprojektā 

(pirmsskolas, speciāls izgl.iest. 

pedag., sporta skolotājs)   

60 30 80% 

LM priekšlikums 60 30 65% 

LIZDA ierosinājums 55 25 75% 



2. Atbalsts darbu zaudējušajiem pedagogiem – 

«sociālais spilvens»  
 
LIZDA aicinājusi izstrādāt „sociālā spilvena” programmu tiem darbiniekiem, kurus 

varētu  ietekmēt skolu tīkla optimizācija. 
 

«Sociālais spilvens» nozīmē, ka skolotāji, kuri ir vecāki par 60 gadiem un kuriem līdz pensijai 

palikuši vien daži gadi līdz pensionēšanās vecumam, varēs saņemt 65% no darba algas. 



3. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes 

 
 Pēc LIZDA aktīvas iniciatīvas 2015.gada decembrī  tika izveidota IZM darba grupa, lai pārskatītu 

kvalitātes pakāpju vērtēšanas kritērijus un kārtību. 

 

Darba grupa tika izveidota ar mērķi izstrādāt priekšlikumus pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas sistēmas uzlabošanai. 

 

Darba grupa sanākusi: 7 reizes – no 15.01.16 līdz 16.06.16.(Divus mēnešus darba grupas sanāksmes 

netika organizētas, jo notika publiskās apspriedes par jauno pedagogu atalgojuma modeli) 

 

Bija plānots, ka darba grupa beigs darbu 30.06.16. LIZDA no ministrijas nav saņēmusi pēdējo divu darba 

grupas sanāksmju protokolus. IZM ierēdņi neatbild uz LIZDA darbinieku e-pastu. Lai gan darba grupa 

vienojās par to, ka darbu turpinās, šobrīd no IZM nav nekādas informācijas. 

 

Turpmākie darbi: Turpināt darbu pie pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas 

pilnveides un panākt, lai pedagoga darba novērtēšana tiktu balstīta uz reālo pedagoga ieguldījumu 

izglītības procesa kvalitātes nodrošināšanai  un līdz minimumam samazināt birokrātiju novērtēšanas 

procesā. 

 



3. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes 

 
 05.07.2016. MK sēdes ietvaros LIZDA uzzināja, ka papildus tiks arī izskatīti grozījumi MK 

noteikumos Nr.530 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība", kas 

iepriekš netika saskaņoti ar arodbiedrību un par izmaiņām sociālie partneri tika informēti MK sēdes 

ietvaros. Grozījumi šajos MK noteikumos paredz, ka pedagogi turpmākos divus gadus nevarēs 

pretendēt un iegūt kādu no kvalitātes pakāpēm.  

 

LIZDA uzskata, ka šie grozījumi ir pretrunā ar tiesiskās paļāvības un vienlīdzīgas attieksmes 

principiem. Tiesiskās paļāvības princips ir viens no tiesiskas valsts pamatiem. Atbilstoši šim 

principam valsts pārvaldei jārīkojas paredzami un konsekventi, izstrādājot tādus normatīvos aktus, 

kas nav pretrunā ar likumu normām. 

  

LIZDA vērsās pie Saeimas priekšsēdētājas, Saeimas Izglītības un kultūras komisijas, Saeimas 

Juridiskās komisijas, IZM par šo noteikumu grozījumu atcelšanu. Ja grozījumi netiks atcelti, tad 

LIZDA aizstāvēs pedagogu tiesības Satversmes tiesā. 



4. Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks 

 
 

 31.05.2016. MK sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums par «Valsts budžetu 2017.....» un 

neskatoties uz to, ka LIZDA daudzkārt ir pieprasījusi izstrādāt pedagogu darba samaksas 

paaugstināšanas grafiku atbilstoši Izglītības likuma 53. panta otrajai daļai un 26.04.2016. 

apstiprinātajam Valdības rīcības plānam, LIZDA konstatēja, ka šī informatīvā ziņojuma 

projektā nekas nav minēts par attiecīgā grafika izstrādi. 

 

 LIZDA panāca, ka informatīvais ziņojums tika papildināts ar punktu: ”6.34. IZM sagatavot 

un atbilstoši vidējā termiņa budžeta ietvara likuma projektam un gadskārtējā valsts budžeta 

likuma projektam izstrādāt un iesniegt MK priekšlikumus Izglītības likuma 53. panta otrajā daļā 

noteiktajam pedagogu darba samaksas palielinājuma grafikam, sākotnēji paredzot atbilstošu 

reformu īstenošanu izglītības nozarē”. 

 

 LIZDA panāca, ka MK noteikumu «Pedagogu darba samaksas noteikumi » protokollēmums tiek 

papildināts ar punktu: IZM izveidot darba grupu, kas līdz septembra beigām izstrādās 

pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika projektu. 

 

 



5. LIZDA pieprasa likumu normu neizslēgšanu 

 
 

31.05.2016. MK sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums par «Valsts budžetu 2017.....» ziņojuma 

projektā bija iekļauts punkts, kas paredz no 2017.gada izslēgt šādas finansējuma normas: 
 9.1.1. Augstskolu likuma 78. panta septīto daļu (ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās 

augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums 

studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta); 

 9.1.2. Zinātniskās darbības likuma 33. panta otro daļu (ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai 

ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai 

darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta); 

 9.1.3. Sporta likuma 13. panta pirmās daļas otro teikumu (budžeta apakšprogrammas “Augstas klases 

sasniegumu sports” finansējuma apmērs tiek noteikts ne mazāks, kā iepriekšējā budžeta gadā)”.  

 

 

MK sēdes ietvaros LIZDA uzstāja, norādot valsts amatpersonām, ka 9. punkts jāizslēdz no 

informatīvā ziņojuma projekta, kas arī tika panākts. 

 

LIZDA līdzdalība un panāktais šajā MK sēdē tikai kārtējo reizi apstiprina, ka mūsu organizācijas 

lielums, spēks, klātbūtne un aktivitāte ir vitāli svarīga, lai iestātos par savu biedru tiesībām un 

interesēm. 

 

 



6. Izglītības un kvalifikācijas prasību nepazemināšana PII 

pedagogiem 
 
 
 Latvijā sākās diskusija par izglītības un kvalifikācijas prasību pazemināšanu pirmsskolas izglītības 

pedagogiem, kuri strādā ar bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam. 

 

 LIZDA:  Tikai pirms 15 gadiem pirmsskolas izglītības pedagogiem stājās spēkā prasība – augstākā 

pedagoģiskā izglītība. Pedagogi paņēma studiju kredītus un pabeidza augstskolas. Krīzes laikā 

tika samazinātas algas, ar kurām pedagogi rēķinājās, ņemot studiju kredītus. Kad pedagogi ir 

atmaksājuši studiju kredītus, IZM ministrs rosina pārskatīt augstākās izglītības nepieciešamību 

pirmsskolas izglītības pedagogiem!  

 

 LIZDA uzskata, ka valstī ir nepieciešama lēmumu pēctecība un stabilitāte neatkarīgi no 

valdības vai ministrijas vadības maiņas. Valdības nevēlēšanās nodrošināt pedagogiem 

cienīgu atalgojumu rada risku – izglītības kvalitātes pazemināšanu Latvijā. 

 



6. OECD ziņojums par PII 

 
 

 Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam jābūt līdzvērtīgam ar citās izglītības 

pakāpēs strādājošiem pedagogiem. OECD aicina atšķirību likvidēt, proti, celt darba samaksu šajā 

izglītības pakāpē strādājošiem pedagogiem. 

 

 OECD eksperts Marko Kols (Marco Kools) atzina, ka pirmsskolas izglītības posmā ir jābūt 

vislabākajiem pedagogiem. Izglītība un aprūpe agrīnā pirmsskolas vecumā tiek ielikti pamati 

panākumiem vēlākā dzīves posmā attiecībā uz izglītību, labklājību, nodarbinātību un sociālo 

integrāciju, jo īpaši bērniem no maznodrošinātajām un mazaizsargātajām ģimenēm.  

 

 OECD eksperti atzina, ka Latvijā ir izcilas pirmsskolas izglītības iestādes, no kurām var 

pārņemt pieredzi. 

LIZDA uzskata, ka kvalitatīvu un uz ilgtspējīgu attīstību balstītu 

pirmsskolas izglītību spēj nodrošināt tikai augsti kvalificēti pedagogi, līdz 

ar to ir svarīgi pirmsskolas izglītības skolotājiem nepazemināt 

kvalifikācijas un izglītības prasības. 
 

LIZDA ir kopīgs redzējums ar OECD vairākos jautājumos, kas skar 

izglītības nozari Latvijā. OECD ekspertu ieteikumi sakrīt ar LIZDA vairāku 

gadu garumā  pausto viedokli. (http://www.lizda.lv/?jaunums=1434) 



7. MK noteikumi «Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un 

kārtība kādā .... » 
 
 
 Pozitīvi ir vērtējama izglītojamo audzināšanas vadlīniju izstrāde, kas ir kā palīgs pedagogiem 

audzināšanas darbā. Valstiski ir nodefinētas būtiskākās vērtības un būtiskākie izkopjamie un 

praktizējamie tikumi. 

Tomēr LIZDA saskata lielu risku, ka pedagoga darbs var tikt pārlieku kontrolēts un 

ierobežots.  

 LIZDA uzskata, ka galīgo lēmumu par mācību līdzekļu un materiālu izmantošanu mācību un 

audzināšanas procesā pieņem izglītības iestādes vadītājs 

 LIZDA iestājas, lai MK noteikumos netiktu iekļautas normas, kas veicina neuzticēšanos 

pedagogam, lai izglītības process varētu būt profesionāls, brīvs, radošs un atvērts. 

 LIZDA uzskata, ka ir jāizvērtē tiesību sabalansētība starp pedagogu, bērnu un vecākiem, jo 

pārāk lielas prasības ir pret pedagogiem, taču tiesības tiek nonivelētas. 

Attiecīgie MK noteikumi tika pieņemti 15.07.2016. MK 
sēdē un netika saskaņoti ar sociālajiem partneriem 



8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 

 22.09.2015. notika LIZDA Padomes ārkārtas sēde, kurā vienbalsīgi nolemts mainīt 

sarunu formātu ar valdības pārstāvjiem un uzsākt streika procedūru, kuru regulē 

Darba strīdu likums un Streiku likums.  

 

 

 IZM tika nosūtīta oficiāla vēstule ar formulētām LIZDA prasībām, kuru neievērošanas 

gadījumā notiks streiks. 

 28.09.2015. IZM sniegto atbildi LIZDA uzskatīja par neapmierinošu, tādēļ streika 

procedūra tika turpināta – arodbiedrība rosināja veidot izlīgšanas komisiju.  

 LIZDA un IZM deleģēja septiņus pārstāvjus, kuri veidos izlīgšana komisiju. 

 Trešajā, noslēdzošajā, Izlīgšanas komisijas sēdē LIZDA un IZM nespēja rast 

vienošanos – IZM nav gatava atzīt modeļa nepilnības. 

 

11.11.2015. LIZDA Padome lēma par vienas dienas izglītības un zinātnes darbinieku 

brīdinājuma streiku 27.11.2015. 

 

 

 

 



8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 

 26.08.2015. LIZDA Padomes sēdē tiek apstiprināti neatliekamie pasākumi (prasības) 

pirms modeļa ieviešanas 2016.gadā un pedagogu darba samaksas 

paaugstināšanas grafiku. 

 

 Tiek informēti biedri, valdība, sabiedrība.  

Arodbiedrība pastāv uz izglītības darbinieku izvirzītajām prasībām, jo 

pedagogu darba samaksas modelim jābūt atbilstošam sākotnējiem 

uzstādījumiem – novērst diskrimināciju, veicināt vienlīdzību un 

izglītības kvalitāti.  

LIZDA akceptēs pedagogu darba samaksas jauno 

modeli tikai, ja tiks ņemti vērā LIZDA iebildumi un 

apstiprināts algu paaugstināšanas grafiks. 

LIZDA neatkāpjas no prasībām uzlabot algu modeli 



8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 
(Pēc LIZDA rosinājuma Ministru prezidente L.Straujuma vadīja darba 
grupu) 

 09.2015. NTSP sēdē LIZDA rosināja ministru prezidenti Laimdotu Straujumu 

izveidot darba grupu, lai mēneša laikā vienotos par pedagogu darba samaksas 

jauno modeli un tam nepieciešamo finansējumu. 

 

 LIZDA uzsver, ka modeļa pilnveidei un ieviešanai ir jāpiešķir konkrēts finansējums nākamā 

gada budžetā, nevis jāatrunājas ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, jo izglītības nozare 

ir valsts prioritāte numur trīs un darba samaksa nav neparedzami izdevumi. 

 LIZDA norāda, ka Ministru kabinetam saskaņā ar Izglītības likuma 53.panta  otro daļu ir 

jāapstiprina arī pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks 

 

 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p-476027
http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p-476027
http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p-476027
http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p-476027


8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 
(LIZDA Padome atbalsta streika procedūras uzsākšanu) 

 22.09.2015. notika LIZDA Padomes ārkārtas sēde, kurā vienbalsīgi nolemts mainīt 

sarunu formātu ar valdības pārstāvjiem un uzsākt streika procedūru, kuru regulē 

Darba strīdu likums un Streiku likums.  

 

 

 Uzsākt streika procedūru, LIZDA Padome pieņēma, jo 

 Tika konstatēts, ka sociālā dialoga ceļā gan ar lēmējvaras, gan ar izpildvaras pārstāvjiem nav 

panākts vēlamais rezultāts un valstī tiek turpināts tiesiskais nihilisms, nerunājot par vairāku 

priekšvēlēšanu vienošanos minēto solījumu godprātīgu izpildi. 

 2016.gada valsts budžetā finansējums izglītībai un zinātnei nav paredzēts Izglītības likumā, 

Augstskolu likumā, Zinātniskās darbības likumā noteiktajā apmērā, un atalgojuma reformai 

resursi plānoti pozīcijā “līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

 Ticība zuda izveidotajai darba grupai premjeres Laimdotas Straujmas vadībā, jo tika 

paredzēts, ka tikšanās norisināsies līdz pat 8. oktobrim, bet valsts budžetu plānots iesniegt 

Saeimā jau 30. septembrī.  

 

 

 

 

 



8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 
(LIZDA un IZM veido izlīgšanas komisiju) 

 Pēc 22.09.2015. pieņemtā LIZDA Padomes lēmuma sākt streika procedūru,  IZM tika 

nosūtīta oficiāla vēstule ar formulētām LIZDA prasībām, kuru neievērošanas 

gadījumā notiks streiks. 

 28.09.2015. IZM sniegto atbildi LIZDA uzskatīja par neapmierinošu, tādēļ streika 

procedūra tika turpināta – arodbiedrība rosināja veidot izlīgšanas komisiju.  

 LIZDA un IZM deleģēja septiņus pārstāvjus, kuri veidos izlīgšana komisiju. 

 Izveidotā izlīgšanas komisija izvērtēja domstarpību protokolu.  

 Trešajā, noslēdzošajā, Izlīgšanas komisijas sēdē LIZDA un IZM nespēja rast 

vienošanos – IZM nav gatava atzīt modeļa nepilnības. 

 11.11.2015. LIZDA Padome lēma par vienas dienas izglītības un zinātnes darbinieku 

brīdinājuma streiku 27.11.2015. 

 

 

 

 

 



8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 
(LIZDA brīdinājuma streika prasības) 

1. Pilnveidot pedagogu darba samaksas jauno modeli, ņemot vērā LIZDA 

priekšlikumus, kā arī novirzīt likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” rezervētos 9 

milj. euro  pārejas periodam Ministru kabineta noteikumu Nr. 1616 un Nr. 836 pilnveidei, 

paredzot darba samaksas nosacījumu uzlabošanu pirmsskolas izglītības iestādēs, mazajās 

izglītības iestādēs (izglītojamo skaits līdz 100) strādājošajiem, atbalsta personālam, kā arī 

nepieļaut darba samaksas pasliktināšanu nozarē strādājošajiem. 

2. Paredzēt zinātnes un augstākās izglītības darbinieku darba samaksas 

paaugstināšanu, nodrošinot Augstskolu likuma 78.panta septītās daļas pakāpeniskai 

izpildei likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” papildus finansējumu 6 milj.euro un 

Zinātniskās darbības likuma 33.panta otrās daļas pakāpeniskai izpildei likumprojektā “Par 

valsts budžetu 2016.gadam” papildus finansējumu 3,6 milj. euro. 

 

 

 

 Mums kopīgiem spēkiem jāparāda, ka šobrīd 

būtiska ir arī valdības attieksmes maiņa! 



8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 
(LIZDA brīdinājuma streiku atbalsta) 

Valsts ģimnāziju direktoru pārstāvji 

Vecāku organizācijas 

Lielāko valsts universitāšu arodorganizācijas  

 



8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 
(LIZDA brīdinājuma streika diena – 27.11.2015.) 

 Streikā piedalījās 24 624  tūkst. izglītības un zinātnes jomas darbinieki. 

 Pārstāvēto institūciju skaits – 912 

 27.11.2016. brīdinājuma streiks bija spēcīgs signāls nozares ministrijai un valdībai, par 

izglītības un zinātnes darbinieku pastāvošo neapmierinātību saistībā ar pārmaiņu 

politiku attiecībā uz pedagogu darba samaksas jauno atalgojuma modeli un nihilistisko 

attieksmi, jau gadiem turpinot nepildīt valstī pieņemtos normatīvos aktus. 

 Lai nodrošinātu, saglabātu un veicinātu kvalitāti, nevar pieļaut, ka 24 624 izglītības un 

zinātnes darbinieki netiek sadzirdēti. Pozitīvām pārmaiņām jābūt tūlītējām, ilgtspējīgām 

jābūt pārdomātām, saskaņotām un atbilstoši finansētām.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis ir 

paudis savu viedokli: 

 “Streiks ir novērtējums valdības darbam un tas 

nozīmē, ka tā nav strādājusi pietiekami 

apmierinoši.” 



8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 
(LIZDA brīdinājuma streika dienas ieguvumi) 

 Nozarē strādājošie ļoti īsā laika posmā pierādīja savu mobilizēšanās spēju, 

saliedētību, drosmi iestājoties par savām tiesībām, interesēm. 

 Neraugoties uz IZM, vairāku pašvaldību un dažu politisko partiju pretdarbību, brīdinājuma 

streiks izdevās. 

 Apturēta iepriekšējā reforma, kas bija nelabvēlīgāka nozarē strādājošajiem, piemēram, 

visiem pirmsskolas skolotājiem, augstskolu mācībspēkiem, atbalsta personālam, interešu 

izglītības pedagogiem, sporta treneriem. 

 Panākta 9 milj. EUR rezervācija budžetā tieši pedagogu darba samaksas sistēmas 

pilnveidei, līdz ar to šī nauda netiktu novirzīta valsts ārējā parāda atmaksai kā iepriekš 

2015.gadā rezervētie 3 milj. EUR. 

 Līdz 2016.gada beigām tiks izstrādāts un MK apstiprināts pedagogu darba samaksas 

paaugstināšanas grafiks. 

 No 2017.gada janvāra darbosies atbalsta programma pedagogiem, kuri skolu slēgšanas 

vai reorganizēšanas rezultātā zaudē darbu. 

 Izglītības nozarei pievērsta sabiedrībā  daudz lielāka uzmanība kā līdz šim. 

 Sociālais dialogs jāpilnveido, bet ar LIZDA tomēr rēķinās vairāk nekā līdz šim. 



8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 
(02.2016. IZM ministru maiņa) 

 

IZM izstrādātais pedagogu atalgojuma modelis netika atbalstīts, jo, ieviešot piedāvāto MK 

noteikumu projektu, daudzu pedagogu atalgojums samazinātos. Vairāki sociālo partneru 

priekšlikumi netika ņemti vērā, savukārt IZM prezentētās modeļa iestrādnes nebija iespējams 

objektīvi izvērtēt, jo tām trūka pamatotu aprēķinu. 



8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 
(Alternatīvais pedagogu algu modelis) 

 
 10.02.2016. LIZDA un LIVA tikās, lai kopīgi izvērtētu alternatīvu pedagogu darba samaksas modeli, 

ko, konsultējoties ar LIZDA un LIVA, izstrādājis Ikšķiles vidusskolas direktors Česlavs Batņa. 

 Vienojās veidot darba grupu, lai pilnveidotu alternatīvo modeli un drīzumā to prezentētu IZM, nozarē 

strādājošajiem un sabiedrībai. 

 

Alternatīvais pedagogu darba 

samaksas modelis paredzēja 

visiem pedagogiem (neatkarīgi 

no skolēnu skaita skolā) EUR 

1150.00 lielu atalgojumu par 40 

stundu darba nedēļu, līdz ar to 

tiktu mazināta nevienlīdzība 

starp dažādās izglītības 

iestādēs un pakāpēs 

strādājošajiem, piemēram, 

pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogiem salīdzinājumā ar 

vispārizglītojošo iestāžu 

pedagogiem. 

Šajā modeļa versijā bija paredzēta arī 

līdz 30% piemaksa pedagogiem, ko 

noteiktu izglītības iestādes vadītājs 

pēc noteiktiem kritērijiem. LIZDA un 

LIVA rosināja valstiskā līmenī 

izstrādāt vienotus piemaksas 

pamatkritērijus, ņemot vērā pedagogu 

darba kvalitāti, darba stāžu u.c.  

Kopumā šī modeļa versija bija vērtējama kā caurskatāmāka un 

saprotamāka, pedagogiem būtu daudz vieglāk orientēties, kā 

veidojas viņu individuālā darba slodze un attiecīgi – darba alga, 

ņemot vērā bērnu skaitu klasē un pasniedzamo mācību 

priekšmetu. 



8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 
(LIZDA neatbalsta IZM «radošo» pieeju skaitļiem un manipulāciju ar sabiedrību) 

  04.2016. IZM ministra K.Šadurska vadībā izvēlējās nevis pilnveidot iepriekš izstrādāto pedagogu 

darba samaksas modeli, bet pilnveidot spēkā esošos normatīvos aktus. 

 LIZDA pārstāvji piedalījās divās IZM darba grupu sanāksmēs par pedagogu darba samaksas 

modeļa pilnveidi. 

 Pamatojoties uz LIZDA, LIVA un IZM parakstīto vienošanos par sadarbību, kā arī pamatojoties uz 

labas pārvaldības, cieņpilna, profesionāla un konstruktīva sociālā dialoga principiem, LIZDA un LIVA 

lūdza līdz 29.04.2016. iesniegt  attiecīgo ministru kabineta noteikumu projektus. 

 LIZDA secināja, ka IZM neņem vērā sadarbības partneru viedokli un piedāvājumus - patērētais 

laiks darba grupu sanāksmēs tika lieki iztērēts un reāls pienesums no tām nebija jūtams, šis 

elements vairāk bija butaforisks, lai IZM varētu argumentēt, ka kopdarbs ar sadarbības partneriem ir 

norisinājies. 

Jāsecina, ka IZM piedāvātajā pedagogu darba samaksas sistēmā 

trūkumu un neskaidrību ir pietiekami daudz, lai dotu 

bezierunu piekrišanu  tālākai normatīvo aktu projektu virzībai. 

 

LIZDA norāda, ka atvēlētie līdzekļi pedagogu darba samaksas 

modeļa pilnveidei ir ļoti liels atbalsts, taču 9 milj. EUR 

2016.gada četriem mēnešiem un 31,6 milj. EUR 2017.gadam 

pilnībā neatrisina atalgojuma problēmjautājumus izglītības 

nozarē. Nepieciešams grafiks. 



8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 
(LIZDA pauž bažas ) 

  LIZDA ir publiski paudusi savu viedokli par pedagogu darba samaksas noteikumu “plusiem” un 

“mīnusiem”, kā arī ir  nosūtījusi savus priekšlikumus noteikumu pilnveidošanai un uzlabošanai IZM. 

 

 

 

 

 

 

 

 29.06.2016. notika LIZDA ārkārtas Padomes sēde, kurā piedalījās arī IZM ministrs K.Šadurskis, 

neizdevās sagaidīt atbildes un rast kompromisus ar IZM pārstāvjiem. 

Mēs iestājamies par pedagogu darba algas palielināšanu, bet esam pret pedagogu šķelšanu - 

uzskatām, ka ir jābūt vienlīdzībai. Pašreizējos MK noteikumu projektos ir nevienlīdzības principi: 

pedagogu darba algā, slodzes veidošanās principos un atalgojuma palielināšanas termiņos. 

Apzināmies, ka izvirzītos mērķus, kas attiecas uz pedagogu darba samaksu, nav iespējams sasniegt 

viena gada laikā, tādēļ esam par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādi un tā 

apstiprināšanu atbilstoši Izglītības likuma 53.panta otrajai daļai. 

 LIZDA Padomes sēdē tika pieņemts lēmums sagaidīt š.g. 

oktobri, lai redzētu reālo situāciju ar piešķirto finansējumu, kā arī 

to, kā šis modelis atspoguļosies dzīvē, kad skolotāji oktobrī 

saņems savas pirmās algas. Gadījumā, ja tiks konstatēta krasa 

situācijas pasliktināšanās izglītības nozarē, LIZDA Padome 

lems par turpmākām protesta akcijām. 



8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 
(LIZDA panāk kompromisu ar Ministru prezidentu M.Kučinski) 

 

30.06.2016. LIZDA pārstāvji tikās ar Ministru prezidenta Māra Kučinska un IZM ministru 

K.Šadurski. Jautājumi, par kuriem LIZDA  panāca vienošanos un kas izšķīra LIZDA turpmāko pozīciju par MK 

noteikumu virzību, bija: 

• MK noteikumu pielikumā pievienot normatīvo regulējumu par slodzes veidošanās metodiku. 

• Izstrādāt grafiku turpmākajiem trim gadiem, lai pedagogi ilgtermiņā redzētu, kas notiks ar viņu darba 

samaksu. Pamats grafika izstrādei ir Izglītības likuma 53.panta otrā daļa un 26.04.2016. apstiprinātais 

Valdības rīcības plāns. 

• Pārtraukt nevienlīdzību pret pirmsskolas pedagogiem. Šāda nevienlīdzība veidojas gan darba slodzē, 

gan darba algā. 

• Nepieļaut skolotāju algu samazināšanu, jo skolotājs nav vainīgs pie finansēšanas modeļa maiņas. 

• MK noteikumu projektā paredzēt lielāku piemaksu procentu pedagogiem, kuri strādā īpašos 

apstākļos (speciālās izglītības iestādēs). 

• Nodrošināt sociālā atbalsta programmu pedagogiem 60+, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā 

zaudēs darbu. 

• Rudenī kopīgi izvērtēt MK noteikumu nepilnības. 



8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 
(05.07.2016. Ministru kabinetā tiek apstiprināti MK noteikumi) 

  

 

 

 

 

Par izmaiņām MK noteikumos sociālie partneri tika informēti MK sēdes ietvaros. LIZDA Ministru 

kabinetā pieprasīja, lai:  
1. Tiktu izņemts no MK noteikumu protokola lēmuma punkts, kas attiecas uz pirmsskolas izglītības iestādēs 

strādājošo skolotāju darba algu. Šis punkts paredz, ka no 01.09.2016. pašvaldībām pirmsskolas skolotājam ir 

jānodrošina 560 eiro par likmi (40h) un pēc brīvprātības principa pašvaldības var lemt par darba algas palielinājumu. 

2. Protokollēmums tiktu papildināts ar diviem punktiem: 

- uzdot IZM izveidot darba grupu, kas līdz septembra beigām izstrādās pedagogu darba samaksas 

paaugstināšanas grafika projektu. 

- izstrādāt MK noteikumus par sociālā atbalsta programmu pedagogiem, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā 

zaudē darbu. Programmas īstenošanas uzsākšanas termiņš 01.01.2017.  

 

 

Arodbiedrība ir neapmierināta, ka IZM nesaskaņoja grozījumus ar sociālajiem partneriem un 

neievēroja formālo procedūru, kas paredz normatīvo aktu saskaņošanas kārtību 
 



8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 
(Sociālā dialoga trūkums) 

  

 

 

 

12.07.2016. Ministru kabineta sēdes ietvaros paredzēts izskatīt MK noteikumu projektus, kas saistīti ar 

pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidi , bet izstrādes ietvaros IZM nav nekādā veidā 

sadarbojusies ne ar vienu no sadarbības partneriem. 

 

11.07.2016. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienība (LBAS), Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) Latvijas privāto pirmsskolu biedrība 

(LLPB) un Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) nosūta vēstuli Ministru 

prezidentam M.Kučinskim un izglītības un zinātnes ministram K.Šadurskim pieprasot MK noteikumu 

projektu izskatīšanu pārcelt uz nākamo valdības sēdi. 

 

Sociālā dialoga trūkuma dēļ tiek 

pārcelts MK noteikumu projektu 

izskatīšanas datums 



8. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis 
(LIZDA vēstule pašvaldībām par PII skolotāju darba algu) 

  

 

 

 

 LIZDA izsūta 110 novadiem un 9 republikas pilsētām vēstuli ar lūgumu pašvaldībām rast 

iespēju palielināt pirmsskolas skolotāju amata likmi līdz 620 euro par 40 darba stundām nedēļā jau 

no 2016.gada 1.septembra. 

 LIZDA saņēma 80 pašvaldību atbildes līdz 22.08.2016.  

 Padomes sēdē 22.08 lēma par turpmāko rīcību saistībā ar pedagogu atalgojuma reformu. 

 LIZDA vērsās starptautiskajās organizācijās – OECD, ETUCE, EI 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIZDA izsaka pateicību Tiesībsargam par publiski pausto viedokli par pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksas nevienlīdzību, kā arī labas pārvaldības principu neievērošanu.  

http://www.lizda.lv/?jaunums=1463


Modeļu salīdzinājums 
(esošais modelis – 36h darba nedēļas modelis – jaunais modelis) 

  

 

 

 



MK noteikumi Nr. 1616 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 

izglītības iestādēs” 
 

 

 

 

36h darba nedēļas modelis Esošais modelis Jaunais modelis 

Nebija paredzēts izstrādāt atsevišķi 

Apvienotajā variantā kopā ar 

pedagogu darba samaksas 

noteikumiem ir iekļautas sarežģītas 

formulas mērķdotācijas apmēra 

noteikšanai, kuras nav saprotamas 

ne pašvaldībām, ne skolu vadītājiem. 

Formulās tika iekļauti vairāki dažādi 

kritēriji, kuri netika skaidroti, līdz ar to 

nebija caurspīdīgas mērķdotācijas 

aprēķins.  

Skolēnu skaita noteikšana 3 reizes 

gadā – tas neatspoguļo reālo 

situāciju kārtējā mācību gadā. 

Skolēnu skaitu aprēķina uz 27. 

maiju. 

(negatīvi pašvaldībām, kurām 

katra mācību gada septembrī 

palielinās skolēnu skaits) 

  

 

Skolēnu skaitu aprēķina uz 5. 

septembri (vērtējams pozitīvi pie 

nosacījuma, ja vasarā nemainās 

mērķdotācijas aprēķināšanas 

principi) 

 



MK noteikumi Nr. 1616 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 

izglītības iestādēs” 
  

 

 

 

36h darba nedēļas modelis Esošais modelis Jaunais modelis 

Nebija paredzēts izstrādāt atsevišķi 

Apvienotajā variantā kopā ar 

pedagogu darba samaksas 

noteikumiem ir iekļautas sarežģītas 

formulas mērķdotācijas apmēra 

noteikšanai, kuras nav saprotamas 

ne pašvaldībām, ne skolu 

vadītājiem. 

Formulās tika iekļauti vairāki dažādi 

kritēriji, kuri netika skaidroti, līdz ar 

to nebija caurspīdīgas mērķdotācijas 

aprēķins.  

Skolēnu skaita noteikšana 3 reizes 

gadā – tas neatspoguļo reālo 

situāciju kārtējā mācību gadā. 

Koeficienti normētam skolēnam: 

Pirmsskola – 0,75 

1. – 4.kl. – 0,75 (mazāk par 100 sk. 

– 1) 

5. – 9. Kl. – 1 

  

10. – 12. kl. – 1,25 

(neatbilst realitātei, ar šādiem 

koeficientiem ir sarežģīti izpildīt 

mācību plānu) 

  

 

Koeficienti normētam skolēnam: 

Pirmsskola – 1 

1. – 6.kl. – 1 (mazāk par 70 sk. – 

1,25) 

7. – 9. kl. – 1,3 (ja izpilda noteiktus 

kritērijus) 

10. – 12. kl. – 1,4 (ja izpilda 

noteiktus kritērijus) 

(vērtējams pozitīvi, koeficienti 

piekārtoti vidējam stundu skaitam 

katrā izglītības pakāpē) 



MK noteikumi Nr. 1616 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 

izglītības iestādēs” 
  

 

 

 

36h darba nedēļas modelis Esošais modelis Jaunais modelis 

Nebija paredzēts izstrādāt atsevišķi 

Apvienotajā variantā kopā ar 

pedagogu darba samaksas 

noteikumiem ir iekļautas sarežģītas 

formulas mērķdotācijas apmēra 

noteikšanai, kuras nav saprotamas 

ne pašvaldībām, ne skolu 

vadītājiem. 

Formulās tika iekļauti vairāki dažādi 

kritēriji, kuri netika skaidroti, līdz ar 

to nebija caurspīdīgas mērķdotācijas 

aprēķins.  

Skolēnu skaita noteikšana 3 reizes 

gadā – tas neatspoguļo reālo 

situāciju kārtējā mācību gadā. 

Ir noteikts blīvuma koeficients  

 

Normēta skolēnu skaita attiecība 

pret vienu pedagoga likmi – 2 

pozīcijas 

  

 

Atcelts blīvuma koeficients mazāk 

apdzīvotām teritorijām.  

Normēta skolēnu skaita attiecība 

pret vienu pedagoga likmi – 7 

pozīcijas 

(nevar pateikt viennozīmīgi – 

jāsagaida septembra 

mērķdotācijas aprēķini, tad var 

spriest par attiecību saglabāšanu 

vai maiņu) 



MK noteikumi Nr. 1616 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 

izglītības iestādēs” 
  

 

 

 

36h darba nedēļas modelis Esošais modelis Jaunais modelis 

Nebija paredzēts izstrādāt atsevišķi 

Apvienotajā variantā kopā ar 

pedagogu darba samaksas 

noteikumiem ir iekļautas sarežģītas 

formulas mērķdotācijas apmēra 

noteikšanai, kuras nav saprotamas 

ne pašvaldībām, ne skolu 

vadītājiem. 

Formulās tika iekļauti vairāki dažādi 

kritēriji, kuri netika skaidroti, līdz ar 

to nebija caurspīdīgas mērķdotācijas 

aprēķins.  

Skolēnu skaita noteikšana 3 reizes 

gadā – tas neatspoguļo reālo 

situāciju kārtējā mācību gadā. 

Mērķdotācijas apjoma 

aprēķināšanas formula: likmju skaits 

ar 21 st. * 420 + 40% + 15%  

 

Mērķdotācijas apjoma 

aprēķināšanas formula: likmju skaits 

ar 30 st. * 680 + 13,5% + 18% 

(šobrīd grūti izvērtējama skolēnu 

skolotāju skaita attiecības 

ietekme uz pedagoģisko likmju 

skaitu. Jāsagaida septembra 

mērķdotācija)  



MK noteikumi Nr. 836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

  

 

 

 

36h darba nedēļas modelis Esošais modelis Jaunais modelis 

Sarežģītas un pedagogiem un skolu 

vadībai nesaprotamas formulas 

amata algas aprēķināšanai.  

Amata algas aprēķināšanas formula 

saprotama katram pedagogam 

Amata algas aprēķināšanas formula 

nav mainīta 



MK noteikumi Nr. 836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

  

 

 

 

36h darba nedēļas modelis Esošais modelis Jaunais modelis 

Darba slodze: 

Mācību stundu vadīšana, gatavošana -

77% 

Individuālais darbs – 22% 

Darba izglītības iestādes attīstībā – 

11% 

Kopā veido – 110%, tas ir 40 stundas, 

kurām nav paredzēts finansējums 

mērķdotācijas aprēķinā, jo finansējumu 

aprēķina uz 36 stundām 

  

Gatavošanai un labošanai paredzētais 

stundu skaits ir izteikts ar koeficientu, 

kas krasi samazina šo stundu skaitu 

matemātikas un valodu skolotājiem 

salīdzinājumā ar spēkā esošo modeli. 

Taču palielināts apmaksājamo stundu 

skaits pārējo priekšmetu skolotājiem – 

ir paredzētas stundas rakstu darbu 

labošanai nedaudz lielākā apjomā, 

nekā tas ir spēkā esošā redakcijā 

Darba slodze atrunāta atbilstoši 

mācību priekšmetam – uz 21 

kontaktstundu atrunāts 

konsultāciju, labošanas, 

gatavošanas stundu skaits, taču 

tas nav pietiekams, lai apmaksātu 

visus pienākumus, ko veic 

pedagogs 

Darba slodzi ir atļauts plānot 

direktoram sadarbībā ar pedagogu. 

Ir iekļautas LIZDA izstrādātas 

vadlīnijas darba slodzes 

aprēķināšanai, kur ir paredzēts 

lielāks apmaksājamo stundu skaits, 

kas varētu samazināt skolotāju 

pārslodzi (vērtējams pozitīvi, taču 

skolās var rasties grūtības 

piemērot ieteikumus jau 

2016./17.m.g. pedagogu trūkuma 

dēļ) 

Interešu izglītības pedagogu darba 

slodzē ir iekļautas nodarbību 

stundas un to sagatavošana 

(vērtējams pozitīvi) 



MK noteikumi Nr. 836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

  

 

 

 

36h darba nedēļas modelis Esošais modelis Jaunais modelis 

Krasa darba stundu skaita nedēļā 

palielināšana, kas nekompensējas ar 

piedāvāto atalgojumu: 

Logopēds – no 21 līdz 36 stundām 

Skolotājs – no 21 līdz 36 stundām 

PII skolotājs – no 30 līdz 36 stundām 

Pagarinātās grupas skolotājs – no 30 

līdz 36 stundām 

Darba likme nedēļā – 21stunda. 

Atalgojums – 420 EUR 

Par 30 stundām – 600 EUR 

  

  

PII skolotājiem darba likme nedēļā 30 

ar atalgojumu – 420 EUR (par 40 

stundām – 560 EUR) 

Darba likme nedēļā - 30 stundas -  

visiem pedagogiem. Atalgojums par 

30 stundu darba nedēļu 680 EUR. 

(pieaugums salīdzinājumā ar 

esošo modeli – 80 EUR vai 13,3%) 

PII skolotājiem darba likme 40 

stundas nedēļā ar atalgojumu – 620 

EUR. (pieaugums 60 EUR vai 11%) 

36h darba nedēļas modelis Esošais modelis Jaunais modelis 

Skolotāju amata algas ir noteiktas 4 

pozīcijās atkarībā no skolēnu skaita 

skolā ar iespēju palielināt algas likmi 

par 5%, bet nav paredzēts 

finansējums amata algas 

palielināšanai.  

Ir noteikta zemāka pedagogu amata 

alga (420 EUR), skolas vadītājam ir 

atļauts palielināt amata algu piešķirtas 

mērķdotācijas apjoma ietvaros.  

Ir noteikta zemāka pedagogu amata 

alga (680 EUR), skolas vadītājam ir 

atļauts palielināt amata algu 

piešķirtas mērķdotācijas apjoma 

ietvaros. 



MK noteikumi Nr. 836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

  

 

 

 

36h darba nedēļas modelis Esošais modelis Jaunais modelis 

Tiek noteikts amatu likmju skaits 

(logopēds, psihologs, speciālais 

pedagogs, vietnieki, karjeras 

pedagogs utt.) atbilstoši skolēnu 

skaitam – kas pasliktina esošo 

situāciju. 

Nav noteikts amatu likmju skaits 

(logopēds, psihologs, speciālais 

pedagogs, vietnieki, karjeras 

pedagogs utt.). Katra skola pati lemj 

par likmju skaitu piešķirta 

finansējuma ietvaros 

Nav noteikts amatu likmju skaits 

(logopēds, psihologs, speciālais 

pedagogs, vietnieki, karjeras 

pedagogs utt.). Katra pašvaldība 

pieņem lēmumu  par likmju skaitu 

katrā izglītības iestādē piešķirta 

finansējuma ietvaros. (nevar vērtēt 

viennozīmīgi – var veidoties 

situācija, ka pašvaldība pieņems 

lēmumu samazināt likmju skaitu 

vienā vai otrā  izglītības iestādē, 

līdz ar to ir apdraudēta darbinieku 

stabilitāte darba vietā) 



MK noteikumi Nr. 836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

  

 

 

 

36h darba nedēļas modelis Esošais modelis Jaunais modelis 

Direktora amata likmju skaits ir 

atkarīgs no skolēnu skaita izglītības 

iestāde.  Ir paredzēts, ka skolā ar 

mazu skolēnu skaitu direktors 

nestrādā uz pilnu slodzi. Kopējā 

skolēnu skaitā nav iekļauti 5 – 6 

gadīgie izglītojamie. 

Visās skolās neatkarīgi no skolēnu 

skaita ir pilna direktora likme. Ir 

noteikta zemāka amata algas likme, 

kuru var palielināt piešķirta 

finansējuma ietvaros 

Visās skolās neatkarīgi no skolēnu 

skaita ir pilna direktora likme.  Ir 

noteikta zemāka amata algas likme, 

kuru var palielināt piešķirta 

finansējuma ietvaros. Direktora 

amata algas noteikšanai tiek ņemts 

vērā arī 5- 6 gadīgo skolēnu skaits 

izglītības iestādē  



MK noteikumi Nr. 836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

 
36h darba nedēļas modelis Esošais modelis Jaunais modelis 

Arodizglītības vai profesionālās 

vidējās izglītības programmas 

īstenojošas koledžas 

struktūrvienības vadītājs izglītības 

iestādē (koledžas struktūrvienībā), 

viņu vietnieku, kā arī augstskolu 

mācībspēku zemākās mēneša 

darba algas likmes pieaugums 

netika plānots  

Arodizglītības vai profesionālās 

vidējās izglītības programmas 

īstenojošas koledžas 

struktūrvienības vadītājs izglītības 

iestādē (koledžas struktūrvienībā), 

viņu vietnieku, kā arī augstskolu 

mācībspēku zemākās mēneša 

darba algas likmes pieaugums tiek 

plānots ar 2017. gada 1. janvāri 3 

gadu garumā (kopumā vērtējams 

pozitīvi atalgojuma pieauguma 

tendence. Taču vērtējams 

negatīvi, ka šo mācībspēku 

atalgojums sasniegs plānoto tikai 

pēc 3 gadiem) 



MK noteikumi Nr. 836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

 
36h darba nedēļas modelis Esošais modelis Jaunais modelis 

Profesionālās izglītības iestādēs 

strādājošiem pedagogiem likme – 

756 stundas gadā  

756 st. – 420 EUR + 10% =  462 

EUR (viena likme) 

1320 st.  - 733,33 EUR  + 10% = 

806,66 EUR (1,74 likmes) 

 

Krasi palielinājās darba stundu skaits 

gadā vienai likmei profesionālās 

izglītības iestādēs strādājošiem 

pedagogiem – 1320 stundas gadā  

 

1320 st.  - 680 EUR + 10% = 748 

EUR 

(vērtējams negatīvi – vērojams 

atalgojuma samazinājums) 



MK noteikumi Nr. 836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

 
36h darba nedēļas modelis Esošais modelis Jaunais modelis 

Piemaksa par darbu īpašos 

apstākļos  nav paredzēta 

Piemaksa par darbu īpašos 

apstākļos  speciālās izglītības 

iestādēs, speciālās klasēs un 

grupēs, kas paredzētas 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

vai garīgās veselības traucējumiem, 

ar smagiem kustību traucējumiem, 

vairākiem attīstības traucējumiem, 

kā arī ar redzes vai dzirdes 

traucējumiem ir 20 % 

Piemaksa par darbu īpašos 

apstākļos speciālās izglītības 

iestādēs: (vērtējams pozitīvi)  ir 

sagrupētas “smagākās” un 

“vieglākās” speciālās izglītības 

programmas – noteikts atšķirīgs 

piemaksas procents (10% un 15%)  

vērtējams negatīvi tas, ka 

“smagajām” programmām ir noteikta 

15% piemaksa (bija 20%) 



Darba samaksa PII pedagogiem 

 Šobrīd: 

420 EUR – 30h (1 likme) 

476 EUR – 34h( 1,13 likmes - 30 h darbs ar bērniem + 4h gatavošanās) 

560 EUR – 40h (1,33 likmes) 

Jaunais modelis: 

620 EUR – 40h (1 likme – 36h darbs ar bērniem + 4h gatavošanās) 

465 EUR – 30h ( 0,75 likmes) 

514,60 EUR – 33,3h (0,83 likmes - 30h darbs ar bērniem + 3,3h gatavošanās ) 

 



Darba samaksas paaugstināšanas IZM plāns 

 Pirmsskola: 

2016.g. 1.septembrī – 620 EUR 

2017.g. 1.septembrī – 680 EUR 

 

Profesionālās ievirzes izglītība (sports, kultūra): 

2017.g. 1.janvārī – 680 EUR 

 

Augstākā izglītība: 

2017.g. 1.janvārī – 10% 

2018.g. 1.janvārī – 10% 

2018.g. 1.septembrī – 10% 

 



PLĀNOTAIS 



Risināmie jautājumi 2016./17.m.g. 

 
1. Izglītības likumā jāparedz sociālās garantijas pedagogiem, t.sk., 

akadēmiskajam personālam. 
.  • «Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums» nosaka tiesības uz 

naudas balvu, atvaļinājuma pabalstu, piemaksu par darba kvalitāti,  pabalstu sakarā ar ģimenes 

locekļa nāvi, mācību maksas apmaksu, veselības polisēm utt. Šādu garantiju nav pedagogiem. 

• Nevienlīdzīga attieksme pret pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem vienas izglītības iestādes 

ietvaros. 

• LIZDA piedāvātais risinājums – Izglītības likumā paredzēt pedagogiem noteiktu sociālo garantiju 

klāstu un apjomu. 

 

 

 

LIZDA līdz šim ir tikusies ar IZM un LPS. Nosūtīta vēstule Saeimai par 

nepieciešamajiem grozījumiem „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likumā”, “Izglītības likumā”. 



Risināmie jautājumi 2016./17.m.g. 

 
2. Tikties ar IZM, FM par 2017.gada budžeta veidošanu, jaunās politikas iniciatīvām. 
Panākt, ka: 

 tiek apstiprināts pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks; 

 papildus finansējums tiek piešķirts zinātnei; 

 mērķdotāciju resorā netiek samazināts finansējuma apjoms; 

 tiek piešķirts papildus finansējums «sociālajam spilvenam» no 01.01.2017. 

3. Pedagogu profesionālās pilnveides kursu kvalitātes paaugstināšana.  
 Izstrādāt priekšlikumus kursu kvalitātes paaugstināšanai un uzsākt pedagogu profesionālās pilnveides 

kursu īstenošanu. 

4. Aktīvi sekot kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādes, aprobācijas un 

ieviešanas procesam. 

5. Aktualizēt skolotāja profesijas standartu. 

6. Aktivizēt ekspertu komisiju darbu. 

7. Turpināt darbu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas 

pilnveidei izveidotajā darba grupā un panākt, lai pedagoga darba novērtēšana tiktu balstīta 

uz reālo pedagoga ieguldījumu izglītības procesa kvalitātes nodrošināšanai  un līdz 

minimumam samazināt birokrātiju novērtēšanas procesā. 

8. Iesaistīties Pasaules Bankas pētījumā par augstāko izglītību un paust savu viedokli. 
.  



LIZDA pakalpojumu attīstība 

  

 

 

 



Jauna LIZDA biedra karte – uzlabotas iespējas biedriem 

 

Šobrīd LIZDA birojā notiek aktīvs darbs pie biedru datu bāzes pilnveides, un līdz 2016.gada 

beigām ikviens arodbiedrības biedrs saņems jaunu LIZDA biedra karti (attēlā). Jaunā LIZDA biedra 

karte apliecina personas piederību arodbiedrībai un sniedz iespēju biedram izmantot uzlabotus «Atlaižu 

groza» piedāvājumus, kultūras un sporta pasākumus, konsultācijas par darba tiesībām un juridiskajiem 

jautājumiem, naudas aizdevumus Krājaizdevu sabiedrībā, nelaimes gadījumu apdrošināšanu un citus 

arodbiedrības pakalpojumus.   

Jebkuras pārmaiņas sākas ar motivāciju. Mūsu motivācija ir uzlabot arodbiedrības 

iekšējo darbību un pilnveidot pakalpojumus biedriem, tādēļ LIZDA Padome pieņēma 

lēmumu ieviest jauna dizaina plastikāta biedra kartes, kas ļautu uzlabot arī «Atlaižu 

groza» programmas kvalitāti. 



Atlaižu grozs 
  

Šis pakalpojums paredz, ka ikviens arodbiedrības biedrs, uzrādot LIZDA biedra karti, pie sadarbības 

partneriem (šobrīd – vairāk kā 130) visā Latvijā var saņemt izdevīgas atlaides.  

 

 Turpināsim informāciju par aktuālo atlaižu piedāvājumu apkopotā veidā reizi mēnesī nosūtīt uz 

arodorganizāciju e-pastiem un ievietot mājas lapā.  

 Esam iecerējuši žurnālam LIZDA Vēstnesis papildus pievienot informāciju ar Atlaižu groza 

piedāvājumiem. 

 

Mērķis - paplašinot programmas “Atlaižu grozs” sadarbības partneru loku.  

 



Jauna PO reģistrācijas apliecība 
 



Jauns LIZDA žurnāls LIZDA Vēstnesis 

 

#1 | rudens 

Pēdējo piecu gadu laikā arodbiedrības biedri trīs reizes gadā saņēma Latvijas Izglītības un 

zinātnes darbinieku arodbiedrības informatīvo izdevumu – avīzi “Pietura”. Kopumā avīze 

iznākusi četrpadsmit numuros - iemesls mirklim apstāties ikdienas steigā – kā pietura jaunām 

zināšanām, iedvesmai un informācijai. Tagad arodbiedrības oficiālais izdevums ieguvis jaunu 

formātu un nosaukumu – žurnāls “LIZDA Vēstnesis”  – jaunas vēsmas jaunām idejām un 

izpausmes iespējām, saglabājot jau iestrādātās vērtības un tradīcijas.  

 #2 | ziema #3| pavasaris 

LIZDA Vēstnesis (#4 | rudens) arodorganizācijās jau septembra beigās, 2016 

http://www.lizda.lv/?jaunums=1393
http://www.lizda.lv/?jaunums=1427


Piedāvājums biedriem – «mobilais jurists» 
  

 

 

 

 Noslēgts Sadarbības līgums ar advokāti par LIZDA biedru interešu pārstāvību tiesās 

darba strīdu gadījumos, t.sk. arodbiedrības biedru atlaišanas gadījumos. 

 Ja šāda palīdzības nepieciešama, lūdzam LIZDA biedrus iesniegt rakstisku iesniegumu. 

 



Piedāvājums biedriem - atbalsts skolotājiem darba vietas 
meklēšanā 

  

 

 

 Mērķis - atbalstīt LIZDA biedrus, kas saistībā ar skolu tīkla sakārtošanu varētu zaudēt darbu. 

LIZDA biedrs - aizpilda darba meklētāja iesniegumu un nogādā to PO vai DO 

priekšsēdētājam (papildus tiek iesniegts apliecinājums par izglītības iestādes likvidāciju vai 

reorganizāciju). 

PO priekšsēdētājs – dodas pie sava darba devēja un lūdz aizpildīt darba devēja pieteikumu, 

kurā jānorāda ziņas par piedāvāto darba vietu/vakanci. 

AO priekšsēdētājs – informāciju nogādā LIZDA birojā. 

LIZDA birojs – apkopo informāciju un ziņo DO priekšsēdētājiem.  

LIZDA mājaslapā atsevišķa sadaļa: 
 meklē darbu ..... 

– Pirmsskolas skolotājs (Ogres starpnovads) 

 piedāvā darbu ....  

–    Vēstures skolotājam (Pierīgas novads) 

 



Kā tas izskatās? 

Nosūtam AO priekšsēdētājiem detalizētu informāciju par LIZDA piedāvājumu. 



Konkursi, Skolas diena, 

Pasaules skolotāju diena 

u.c. 

  

 

 

 



LIZDA konkurss darba devējiem 

"Pedagogam draudzīgākā izglītības 

iestāde 2016" 

Pieteikšanās līdz 30.09.2016. 

Dalībnieki 

Ikviena Latvijas izglītības iestāde, kurā vismaz 70% darbinieku ir LIZDA biedri (uz 01.01.2016.) 

Izglītības iestāžu vērtēšana 

1. 
• Pašvērtējuma e – anketa un prezentāciju analīze 

2. 
• DO priekšsēdētāja raksturojums par konkrēto izglītības iestādi (ja iespējams, līdzdalība vizītē) 

3. 
•Žūrijas vizītes izglītības iestādēs vides vērtējumam. Pirmo reizi piedalās arī IZM deleģēts 
pārstāvis.  

Apbalvošana 

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2016.gada novembrī.  



 19.09. – 14.10. Anketēšana. Mērķis ir noskaidrot , kāds ir skolotāja profesijas prestižs 

sabiedrības, skolēnu un pedagogu skatījumā. Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un LIZDA 

publicēs pētījumu. 

 26. – 30.09. Deputātu un vecāki ēno pedagogus. 

 03.10. – 07.10. Konkurss pedagogiem Kā manā kolektīvā atzīmē skolotāju dienu» 

 01.09. – 23.09. Konkurss skolēniem un studentiem «Kāpēc es gribētu būt Skolotājs?» 

Pasaules Skolotāju dienai Latvijā veltītās 
LIZDA aktivitātes septembrī – oktobrī, 2016 

« Paaugstināsim profesijas prestižu, 

uzticoties, cienot un novērtējot 

pedagogu darba nozīmīgumu» 

okt. – nov. IZM un LIZDA rīkos seminārus 5 reģionos 

Paaugstināsim profesijas 
prestižu, uzticoties, 
cienot un novērtējot 

pedagogu darba 
nozīmīgumu 



LIZDA noslēguma konference «Paaugstināsim profesijas prestižu – 

uzticoties, cienot un novērtējot pedagogu darba nozīmīgumu» 

Mērķis ir veicināt sociālo dialogu, ļaujot 

paust viedokli iesaistītajām pusēm, 

balstoties uz anketēšanas rezultātiem. 

Kopīgi meklēt risinājumus problēmām, kuras 

varētu parādīties apkopotajos rezultātos.  

1. LIZDA pētījuma prezentācija. 

2. Paneļdiskusija kurā piedalās: LIZDA pārstāvis, 

skolotājs, skolēns, IZM pārstāvis, vecāku 

pārstāvis, pašvaldību deputāts. 

3. Apbalvo konkursu laureātus. 

4. Pasniedz nomināciju. 

5. «Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 

2016» uzvarētāju paziņošana. 

 

Konference notiks 

23.11 



LIZDA konkurss «ATSPĒRIENS» 

Mērķis: 

Veicināt Latvijas augstskolu studentu līdzdalību izglītības sistēmas pilnveidē, arodbiedrības darbības 

popularizēšanā un tās darba kvalitātes uzlabošanā. 

Piedāvātie temati-www.LIZDA.lv  

Pretendentu darbu novērtējums un balvas piešķiršana: 

 Uz balvu drīkst pretendēt akreditētas augstākās izglītības iestādes absolventi, kuri izstrādājuši 

savus noslēguma darbus studijām bakalaura, maģistra vai doktora programmās Latvijā. 

 Konkursam drīkst iesniegt arī iepriekšējā gadā izstrādātus darbus. 

 Pretendentus izvērtē un balvas piešķir LIZDA komisija. 

 

 

 Konkurss tiks izsludināts: 2016.gada oktobrī 

Pieteikšanās: līdz 01.08.2017. 



Paldies par Jūsu uzmanību! 

Enerģijas pilnu jauno mācību gadu! 

www.LIZDA.lv twitter.com/lizda_lv 



 Draudzīgs atgādinājums par LIZDA pakalpojumiem biedriem: 
 

 Interešu aizstāvība un sociālais dialogs ar darba devēju 

 Vērtīga informācija par darba tiesībām un darba drošību 

 Labvēlīgāki darba noteikumi un garantijas darba koplīgumā 

 Streiku fonds interešu aizstāvības protestiem kritiskās situācijās 

Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem 24 h / 7 dienas 

Atlaižu grozs pie vairāk nekā 100 sadarbības partneriem Latvijā 

 Sociālās palīdzības fonds neapskaužamās dzīves situācijās 

 Profesionāla juridiskā aizsardzība un palīdzība 

 Bezmaksas konsultācijas un biznesa klases e–pasts Office 365 

Naudas aizdevumi Skolu krājaizdevu sabiedrībā 

 Pozitīva enerģija kolēģu lokā kultūras un sporta pasākumos 

 


