
Paveiktais 2017./18. mācību gadā un 
plānotais jaunajā mācību gadā

2018.gada augusts



• Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks;

• LIZDA kampaņa “Vienaldzība izmaksā vairāk nekā izglītība!”;

• 75% avansa maksājums pedagogu atalgojumam;

• No 13,5 % uz 14,5% palielināts motivācijas fonda finansējums;

• Sociālā atbalsta programma pedagogiem;

• Sociālās garantijas pedagogiem Izglītības likumā;

• Aicinājums pašvaldībām pagarinātās dienas grupas skolotājiem 

nepazemināt zemāko mēneša darba algas likmi;

• Jaunais mācību saturs no 2020./2021.m.g.;

• Obligātās pamatizglītības apguves līdzšinējā vecuma saglabāšana;

Risinātie jautājumi



• Satversmes tiesā prasība par pedagogu profesionālās novērtēšanas kārtību

• LIZDA pārstāvjiem- novērotāja statuss skolu akreditācijā;

• Skolotāju algu nepubliskošana;

• Iestāšanās pret jaunas NVO izveidi, kas sertificētu pedagogus un saņemtu 
naudu no valsts budžeta;

• NTSP par zinātnes un augstākās izglītības jautājumiem;

• Augstākās izglītības iestāžu mācībspēku zemākās mēneša darba algas 

likmes palielinājums no 01.01.2018.;

• Darba slodzes sakārtošana augstskolu mācībspēkiem;

• Papildus finansējums zinātnei, arī no nozaru ministrijām;

Risinātie jautājumi



• Nodokļu politikas reformas izstrāde;

• Nozīmīgākās tikšanās: I.Mūrniece (Saeimas priekšsēdētāja) , M.Kučinskis

(Ministru prezidents), A.Adamovičs (Saeimas Izglītības, kultūras un

zinātnes komisijas priekšsēdētājs), Valsts Kontroles pārstāvji, G. Kaminskis

(Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs).

Risinātie jautājumi

http://www.lizda.lv/?jaunums=1795
http://www.lizda.lv/?jaunums=1795
http://www.lizda.lv/?jaunums=1787
http://www.lizda.lv/?jaunums=1787


Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks

 LIZDA panāca, ka 2018. gada 9. janvāra MK sēdē tika apstiprināts pedagogu

darba samaksas pieauguma grafiks laika periodam no 2018. gada 1.

septembra līdz 2022. gada 31. decembrim. Grafiks paredz pakāpeniski

palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes vispārējā izglītībā,

pirmsskolā, profesionālajā izglītībā, interešu izglītībā, kā arī augstskolās un

koledžās. Zemāko mēneša darba algas likmi pedagogiem no pašreizējiem 680

euro plānots celt līdz 710 euro 2018. gada 1. septembrī, līdz 750 euro – 2019.

gada septembrī, 790 euro – 2020. gada septembrī, 830 eiro – 2021. gada

septembrī un 900 eiro – 2022. gada septembrī.



Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks

 LIZDA Padomes 2018.gada 14. augusta sēdes lēmums - pieprasīt līdz 2018.

gada 31. augustam tikšanos ar Ministru prezidentu M. Kučinski, finanšu

ministri D. Reiznieci - Ozolu un izglītības un zinātnes ministru K. Šadurski, un

kopīgu tikšanos ar Saeimas koalīcijas partiju pārstāvjiem, lai pārrunātu

pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildes gaitu.

 Ja prasītā tikšanās nenotiek, tad rīkot izglītības un zinātnes darbinieku piketu

pie Saeimas ēkas 2018. gada 18. septembrī, izvirzot prasības izpildīt Izglītības

likuma 53. panta trešo daļu un 2018. gada 9. janvāra Ministru kabineta sēdē

apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku.



LIZDA kampaņa “Vienaldzība izmaksā vairāk nekā izglītība!” 
 LIZDA rīkotajā kampaņā “Vienaldzība izmaksā vairāk nekā izglītība!” savāca 42 549

parakstus, kas 20.jūnijā tika iesniegti Saeimas priekšsēdētājai I.Mūrniecei un
Ministru prezidentam M.Kučinskim. Kampaņas mērķis ir panākt visu pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pakāpenisku nodrošināšanu no valsts
budžeta, kā arī “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas
skolotāju izdienas pensiju likuma” pieņemšanu.

 2018.gada 18.jūnijā LIZDA pārstāvji kopā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
priekšsēdētāju E. Baldzēnu tikās ar Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāju I.
Mūrnieci un viņas biroja pārstāvjiem, lai pārrunātu LIZDA rīkoto kampaņu prasību
risināšanu.

 LIZDA rīkoto kampaņu prasību aktualizēšanas un iespējamo risinājumu
apspriešanas nolūkos 2018.gada 25.jūnijā notika LIZDA pārstāvju tikšanās ar LR
Saeimas un politiskās partijas “Zaļo un Zemnieku savienība” deputātu Aināru
Mežuli un Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieku sociālajos, izglītības,
kultūras un sporta jautājumos Česlavu Batņu.



Sociālā atbalsta programma pedagogiem

 Izglītības likumā apstiprināta sociālā atbalsta programmu pedagogiem
pirmspensijas vecumā, kuri zaudēs darbu izglītības iestādes likvidācijas vai
reorganizācijas gadījumā. Likuma grozījumi stājās spēkā ar 2018.gada
1.janvāri.

 17.04.2018. MK ir pieņemti noteikumi Nr. 216 «Kārtība, kādā piešķir un
administrē valsts sociālo atbalstu pedagogiem»



Sociālās garantijas pedagogiem

 2018.gada 16.aprīli stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, ar kuriem
noteiktas sociālās garantijas pedagogiem. Jautājums par sociālo garantiju
nodrošināšanu līdz šim nebija nostiprināts normatīvajos aktos jau gandrīz 10
gadus.

 Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu sociālās garantijas pašvaldības var
finansēt no saviem budžetiem saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā un
kārtībā. Ministriju padotībā esošo izglītības iestāžu pedagogiem var noteikt
sociālās garantijas izglītības iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros.



Aicinājums pašvaldībām pagarinātās dienas grupas skolotājiem 
nepazemināt zemāko mēneša darba algas likmi

 LIZDA panāk, ka grozījumi stājas spēkā no 01.01.2018., nevis no 01.09.2017.

 2017. gada 12. septembra vēstulē LIZDA 110 novadiem un 9 republikas

pilsētām lūdza informēt par iespējām 30 stundu darba nedēļu pagarinātās

dienas grupas skolotājiem saglabāt esošo zemāko mēneša darba algu - 680

EUR mēnesī.

 Pašvaldību atbildes:

- 38 pašvaldības saglabās pagarinātās dienas grupas skolotājiem 30 stundu darba

nedēļu ar zemāko mēneša darba algas likmi 680 EUR;

- 18 pašvaldībās plāno atbalstīt lēmumu saglabāt pagarinātās dienas grupas

skolotājiem 30 stundu darba nedēļu ar zemāko mēneša darba algas likmi 680 EUR;

- 24 pašvaldības pazeminās darba algas apjomu, nosakot 40 stundu darba nedēļu ar

zemāko mēneša darba algas likmi 680 EUR.



Satversmes tiesa izskata iesniegumu saistībā ar grozījumiem 
pedagogu profesionālās novērtēšanas kārtībā

 LIZDA 2016.gada 19.decembrī aicināja Saeimas deputātus parakstīt iesniegumu
Satversmes tiesai saistībā ar grozījumiem pedagogu profesionālās darbības
novērtēšanas kārtībā.

 MK pieņemtie grozījumi noteikumos par kārtību pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanai noteica, ka pedagogam, kuram kvalitātes
pakāpe līdz 2016.gada 31.maijam nav piešķirta, un pedagogam, kuram
kvalitātes apliecības derīguma termiņš beidzas laikposmā no 2016.gada
31.maija līdz 2018.gada 31.augustam, ir tiesības pieteikties pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai ne agrāk kā no 2018.gada
1.septembra.

 2018.gada februārī ir saņemts Satversmes
tiesas lēmums, ka saistībā ar grozījumiem
pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas
kārtībā ir tikušas pārkāptas pedagogu tiesības
tikt novērtētiem un saņemt atbilstošu
piemaksu.



Nodokļu politikas reformas izstrāde

 LIZDA pārstāvis ir NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomē;

 No 2018. gada 1. janvāra panākts:
• minimālās algas pieaugums no 380 EUR uz 430 EUR (neto algas pieaugums par

20,36%);
• reālo (neto) ienākumu pieaugums, jo izcīnīts neapliekamā minimuma

pieaugums no 115 EUR uz 200 EUR 2018. gadā, uz 230 EUR 2019. gadā, uz 250
EUR 2020. gadā;

• neapliekamā minimuma par apgādībā esošu bērnu paaugstināšana no 175 EUR
uz 200 EUR 2018. gadā, uz 230 EUR 2019. gadā, uz 250 EUR 2020. gadā;

• iedzīvotāju ienākuma nodokis no 20% - 23%



Plānotais jaunajā 2018./19. mācību gadā

 Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika realizēšana;

 Finansiālo iespēju robežās nodrošināt pakāpenisku pirmsskolas izglītības iestāžu

pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta;

 Panākt finansējumu likumprojekta “Speciālās izglītības skolotāju, sporta

skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likums” īstenošanai;

 Pedagogu metodiskā atbalsta sistēmas izstrāde;

 Jauno pedagogu atbalsta programmas izstrāde;

 Pieprasīt finansējumu Zinātniskās darbības likuma 33. panta otrās daļas

pakāpeniskai nodrošināšanai pieprasīt finansējumu Augstskolu likuma 78. panta

septītās daļas pakāpeniskai nodrošināšanai.



LIZDA pakalpojumi un citas aktivitātes



Aktivitātes
• 2017./2018. mācību gadā  - izveidotas 8 jaunas pirmorganizācijas.

• Veikts un prezentēts pētījums «Pedagogu darba tiesības izglītības iestādēs».

• LIZDA ar panākumiem pārstāv biedru intereses tiesās.

• Notika LIZDA konkurss “Mūsu INFO stends!”

• Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju – izplatīta informācija par 
senioru darba vietas un veselības uzlabošanas iespējām.

• 30.06.2018. pirmo reizi piedalījāmies festivālā LAMPA, temats: «Pedagogs –
profesija vai misija?»

• Atbalstījām fonda «Nāc līdzās!» lielkoncertu “Es puķe Latvijas dārzā”.

• Sadarbībā ar Latvijas komercbanku asociāciju, veicinājām “European Money
Quiz” viktorīnu , Latvijā uzvarēja Ogres 1. vidusskolas 7.b klase.



LIZDA biedra karte – uzlabotas iespējas biedriem

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.

Šobrīd ikviens arodbiedrības biedrs jau ir saņēmis jauno LIZDA biedra karti, kas 

šobrīd ir vienīgais oficiālais biedra identifikācijas veids.



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 mājaslapā. 

 Ar biedriem reģionos esam iecerējuši paplašināt tieši lokālo piedāvājumu klāstu.

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



LIZDA Vēstnesis

#7 | rudens

Arodbiedrības oficiālais izdevums – žurnāls “LIZDA Vēstnesis” – īsi par aktuālo nozarē un 

arodbiedrības ikdienā. Biedri elektronisko izdevuma versiju var apskatīt mājaslapā, kā arī tas 

tiek nosūtīts biedriem uz e-pastu. 

#8 | ziema #9| pavasaris

LIZDA Vēstnesis (#10 | rudens) drukātais izdevums ar pasta starpniecību 

PO adresēs būs pieejams jau septembra beigās, 2018



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. 

www.lizda.lv atsevišķa sadaļa:
 meklē darbu .....

– Pirmsskolas skolotājs (Ogres starpnovads)

 piedāvā darbu .... 

– Vēstures skolotājam (Pierīgas novads)



Informatīvais darbs un publicitāte

PO priekšsēdētāju apmācības - 2017. gadā tika uzsāktas pirmorganizācijas priekšsēdētāju

apmācības, lai atgādinātu par arodbiedrības lomu, funkcijām, pārstāvniecību, struktūru, tās

nozīmi nozares attīstībā un tās spēku. Apmācības ietver arī kopīgi īstenotās aktivitātes,

kuras netiktu īstenotas bez arodbiedrības biedriem. 2017. gadā esam apmeklējuši 26

dalīborganizācijas visā Latvijā, apmācībās ir piedalījušies 576 pirmorganizāciju

priekšsēdētāji.

Arodbiedrība sagatavojusi un 180 plašsaziņas līdzekļiem (vidēji 15 medijiem 
mēnesī) paudusi 750 viedokļus (vidēji 14 viedokļi nedēļā), kas publiskoti 5000 
publikācijās (vidēji 14 publikācijas dienā). 



Konkurss darba devējiem «Pedagogam 
draudzīgākā izglītības iestāde 2018»

2017.05.17 22



LIZDA konkurss darba devējiem 

"Pedagogam draudzīgākā izglītības 

iestāde 2018"

Pieteikšanās līdz 30.09.2018.

Dalībnieki

Ikviena Latvijas izglītības iestāde, kurā vismaz 70% darbinieku ir LIZDA biedri (uz 01.01.2018.)

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. Piedalās arī IZM deleģēts pārstāvis. 

Apbalvošana

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2018.gada novembrī. 



242018.gada 21.februāris PINTSA

Dod, Dieviņ, nepagurt,
Labu darbu strādājot;
Labu darbu strādājot,
Citiem darbā palīdzot.

(Latviešu tautasdziesma)



Paldies par Jūsu uzmanību!

Enerģijas pilnu jauno mācību gadu!

www.LIZDA.lv


