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Pedagogu darba samaksas 

paaugstināšanas grafika īstenošana 
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Normatīvie akti 

 

 
Izglītības likuma (IL) 53.panta trešā daļa nosaka: 

“Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par 

Ministru kabineta (MK) apstiprināto pedagogu darba 

samaksas paaugstināšanas grafikā (grafiks) noteikto 

mēnešalgu attiecīgajā laikposmā.” 

2018. gada 15. janvāra MK sēdē apstiprināts pedagogu 

darba samaksas pieauguma grafiks laika periodam no 

2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim.  



 Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas 

grafika īstenošana 
  

 

 

 

11.09.2018. MK apstiprināja grozījumus MK noteikumos Nr. 445 

«Pedagogu darba samaksas noteikumi» 

 

MK noteikumi paredz, ka no 2018. gada 1. septembra 50 208 vispārējās 

izglītības, pirmsskolas izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības 

un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu mēneša minimālā alga tiek 

palielināta no 680 euro uz 710 euro par likmi.  

 

Papildus iegūtais finansējums pedagogu mēneša minimālās algas likmes 

paaugstināšanai 2018.gadā ir 6,1 milj. euro un 2019.gadā 17,5 milj. euro.  

MK apstiprinātais grafiks paredz, ka nākamais plānotais solis pedagogu 

minimālā atalgojuma celšanā ir par 40 euro no 2019. gada 1. septembra. 



PRIORITĀTES 2018.g. 1.sept. 2019.g. 1.sept. 2020.g. 1.sept. 2021.g. 1.sept. 
2022.g.  

 1.sept. 

1. 

Zemākās mēneša darba algas likmes 

palielināšana (vispārējā izglītība, pirmsskola, prof. 

izglītība, prof. ievirze, interešu izglītība) 

710 EUR  750 EUR  790 EUR  830 EUR  900 EUR  

Papildu nepieciešamais finansējums, EUR 4 mēnešiem gadam gadam gadam gadam 

1. Vispārējā izglītībā  un Pašv.prof.izgl. 3 890 108 16 868 676 32 432 952 48 002 216 67 467 972 

2. Pirmsskola, 5.-6.gadīgie 492 944 2 136 032 4 107 604 6 079 144 8 543 652 

3. Profesionālā izglītība (IZM) 457 812 1 983 848 3 815 084 5 646 324 7 935 376 

4. Profesionālās ievirzes izglītība (IZM sporta 

skolas) 747 922 2 551 004 3 472 717 4 394 429 5 546 570 

5. Privātās izglītības iestādes 98 316 425 944 819 028 1 212 260 1 703 716 

6. KM izglītības iestādes: 460 240 1 994 370 3 835 326 6 152 069 8 929 052 

t. sk.:             profesionālās skolas 202 995 879 644 1 691 623 2 503 601 3 518 574 

prof. ievirzes skolas 257 245 1 114 726 2 143 703 3 648 468 5 410 478 

7. LM Profesionālā izglītība 4 043 17 517 33 688 49 858 65 580 

7. Interešu izglītība 197 656 856 504 1 647 564 2 439 080 3 427 356 

8. TM Ieslodzījumu vietu pārvalde 1 144 4 958 9 533 14 109 19 829 

KOPĀ bez augstākās izglītības 6 350 185 26 838 853 50 173 496 67 837 420 94 710 051 
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Augstskolu un koledžu 

pedagogu zemākās 

mēneša darba algas 

likmes palielināšana:  

2018. 1.janv. 

  

2019.g. 

1.janv. 

  

2020.g. 

1.janv. 

  

2021.g. 

1.janv. 

  

2022.g.  1.janv. 

  

Asistents 576,98 625 641 717 717 

Lektors 723,96 785 805 900 900 

Docents 904,23 980 1 004,97 1 123,57 1 123,57 

Asociētais profesors 1 130,17 1 225 1 256,21 1 404,46 1 404,46 

Profesors 1 411,76 1 530 1 568,98 1 754,14 1 754,14 

  

Papildu nepieciešamais 

finansējums augstākajai 

izglītībai, euro gadam gadam gadam gadam gadam 

IZM augstākā izglītība 2 217 958 4 435 918 5 129 406 8 635 886 8 635 886 

VM augstākā izglītība 697 200 1 394 399 1 612 392 2 714 629 2 714 629 

ZM augstākā izglītība 366 673 733 346 847 993 1 427 684 1 427 684 

KM augstākā izglītība 388 981 777 897 899 506 1 514 396 1 514 396 

LM augstākā izglītība   997 8 259 42 748 42 478 

KOPĀ augstākajai 

izglītībai, euro 3 670 812  7 342 557 8 497 556 14 335 343 14 335 073 

Kopā, euro 10 020 997 34 181 410 58 671 052 88 324 832 117 974 176 
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Mēneša vidējās bruto un neto darba samaksas salīdzinājums izglītības sektorā  un  valstī kopumā  
Latvijā no 20010. gada  līdz  2018.gadam, euro 
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LIZDA pikets pie LR Saeimas   

 

2019. gada 20. martā LIZDA piketā pie LR Saeimas politiķiem pieprasīja pildīt 
Izglītības likumā noteikto un 2018. gadā MK apstiprināto pedagogu darba 
samaksas paaugstināšanas grafiku, kas paredz palielināt pedagogu minimālo darba 
algas likmi no 710 EUR uz 750 EUR no 2019.gada 1.septembra. 
 
Piketā pulcējās ~ 2500 izglītības un zinātnes darbinieki un citi atbalstītāji 

 
Mums ir izdevās parādīt politiķiem LIZDA spēku,  

pedagogu saliedētību! 
 

 



LIZDA pikets pie LR Saeimas  
 

 

Oficiāli savu atbalstu sniedza: 

 
 

 
+ vairākas pašvaldības 

oficiālā vēstulē 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj_1K2J0a3MAhWFVSwKHc6cBIsQjRwIBw&url=http://www.fakti.lv/?url=echoart&ArticleId=703&psig=AFQjCNGLIgYn12gjo-iWRa0dNYCQQBt1KQ&ust=1461804788034896
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13 

Papildus nepieciešamais finansējums pedagogu minimālās algas likmes 
palielināšanai līdz 750 EUR ar 2019.gada 1.septembri,  

ņemot vērā īstenotos pasākumus izglītības sistēmas efektivitātes veicināšanai 
un kvalitātes uzlabošanai 

 
 Sākotnēji plānotais finansējums 9 376 015 EUR 2019. gadā,  
      28 128 045 EUR 2020.gadā un turpmāk ik gadu 
 Faktiski aprēķinātais finansējums 7 658 482 EUR 2019. gadā (IZM/713 824 + 

62.resors/6 944 658 ), 22 973 631 EUR 2020.gadā un turpmāk ik gadu 
 Iesaistītajām ministrijām jāiesniedz Finanšu ministrijā priekšlikumi par budžeta bāzes 

izdevumu palielināšanu 2020.gadam un turpmāk ik gadu : 
‒ 62. «Mērķdotācijas pašvaldībām» par 18 237 534 EUR 
‒ Izglītības un zinātnes ministrijai par 2 749 553 EUR 
‒ Labklājības ministrijai par 37 287 EUR 
‒ Tieslietu ministrijai par 5 626 EUR  
‒ Kultūras ministrijai par 1 922 583 EUR 
‒ Veselības ministrijai par 21 048 EUR 

 
 



Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu 

vienlīdzības veicināšana 
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Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksas paaugstināšana  

- Nepieciešams nodrošināt vienlīdzību - vienādu samaksu par darbu, jo 
izglītības prasības ir tādas pašas kā pedagogiem, kuri strādā ar lielākiem 
bērniem. 

 

- Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 «Par pedagogu darba samaksu»  

2018./2019.      1h  = 4,44 euro, citiem pedagogiem 1 h = 5,92 euro (-1,48) 

2019./2020.      1h = 4,69 euro, citiem pedagogiem 1 h = 6,25 euro   (-1,56) 

 

- Ierobežota, jo atalgojumu nodrošina pašvaldības, kuru finansiālās 
iespējas ir ļoti atšķirīgas. 

 

- MK apstiprinātajā grafikā nav iekļauta nevienlīdzības mazināšana. 

 

 

 

 



Finansiālā ietekme LIZDA piedāvājumam 

Nepieciešamais papildu finansējums no valsts budžeta: 
par pamatu ņemot: 

*skolēnu skaitu pa gadiem, kas 01.09.2017. ir reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā 

• šobrīd spēkā esošo finansējuma aprēķina metodiku 

IZM dati 2018.gada sākumā 



 
LIZDA rosina Tiesībsargu vērsties Satversmes tiesā par PII pedagogu nevienlīdzību 

attiecībā uz darba slodzes veidošanās principiem un atalgojuma apmēru 

 
OECD eksperti norāda, ka nepieciešams veidot stratēģisku pieeju, lai uzlabotu 
pirmsskolas darbinieku kvalitāti un motivāciju un eksperts Marko Kols uzsver: 
 ka pirmsskolas izglītības posmā ir jābūt vislabākajiem pedagogiem, jo pirmsskolas 

vecumā tiek ielikti pamati panākumiem vēlākos dzīves posmos attiecībā uz izglītību, 
 aicina likvidēt pedagogu atalgojuma atšķirības, maksāt pirmsskolu pedagogiem 

tikpat, cik sākumskolās,  
 atsaucas uz ziņojumu, kas pierāda ka tādā veidā var divkārt celt bērnu lasīšanas un 

matemātikas prasmes, 
 Latvijā, Islandē un Vācijā ir vislielākais stundu skaits ko pirmsskolas pedagogs 

pavada kopā ar bērnu, bet atalgojums ir viens no zemākajiem salīdzinot ar citām 
OECD valstīm. (Latvijā  pirmsskolas izglītības pedagogam ir par 47.7% vairāk 
kontaktstundu ar bērnu, salīdzinājumā OECD valstu vidējo stundu skaitu.)  

 
 



 

Izdienas pensijas pedagogiem 
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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» 

 

 Paredzēts īstenot 3 gadus. 

 

 Valsts budžetā tam paredzēti vairāk kā 300 000 euro, no kuriem izmantoti 

17 000 euro 2018. gadā. Atlikušais finansējums tiek pārdalīts. 

 

 LIZDA rosina – ļaut izmantot šo programmu pirmsskolas, speciālās 

izglītības iestāžu pedagogiem un sporta pedagogiem, aizvietojot izdienas 

pensijas. 

 



 Izdienas pensijas pedagogiem 

 
 

 

 
Amats Vecums Izdienas stāžs Apmērs 

Prokurori 50 20 55% 

SAB  50 20 55% 

Tiesneši  63/ 3 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, speciālās 

izgl.iest. pedag., sporta skolotājs)   
60 30 80% 

LM priekšlikums 60 30 65% 

LIZDA ierosinājums 55 25 75% 2017.03.17 20 



 

Likumprojekts bija 27.09.2018. 

nodots Saeimas Izglītības, kultūras 

un zinātnes komisijai. 

 

Grozījumi par: 

- izdienas pensiju aizvietošanu ar 

sociālā atbalsta programmu; 

- pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksas daļēju 

nodrošināšanu no valsts budžeta. 

 



 

Pedagogu profesionālā atbalsta sistēma 

Jauno pedagogu atbalsta programmas 
22 



Vispārizglītojošo dienas skolu pedagogu sadalījums pēc vecuma 

Latvijā no 2008./2009. mācību gada līdz 2017./2018.mācību gada 
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Pamata un vidējās vispārējās izglītības iestāžu, izglītojamo 

skaita un pedagogu skaita izmaiņu dinamika Latvijā 
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iestādes izglītojamie pedagogi



 
 

 Pedagogi noveco (vidējais vecums 48 gadi)un tas ir 

trešais augstākais rādītājs visās OECD dalībvalstīs un 

partnervalstīs. Zema pedagogu darba alga ir viens no 

galvenajiem riska faktoriem jaunu pedagogu piesaistei. 
 

 2017./2018.studiju gadā tematiskajā studiju grupā 

“Izglītība” visos līmeņos ir uzņemti (1636) par 338 

studentiem mazāk nekā 2016./2017.studiju gadā (1974). 

Jaunieši nelabprāt izvēlas studēt pedagoģijas 

programmās.  



 
 

LIZDA pētījumi: 

• 2016. gads – par profesijas prestižu 

• 2017. gads – par pedagoga tiesībām 

• 2018. gads  - par pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas 

pilnveidošanu 

• 2019. gada - par augstākās izglītības mācībspēku cienīgu darbu 

• 2019. gads – doktorantūras studiju ietvaros I.Priževoites 

pētījums par finansēšanas/darba samaksas sistēmas pilnveidi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Profesionālā atbalsta līmeņi: 

 - izglītības iestādes 

 - pašvaldības 

 - nacionālais 

 

LIZDA priekšlikums: apkopot un popularizēt pozitīvo 
praksi. 

 

Katrā reformā norādīt atbalsta mehānismus 
pedagogiem (kursi, mācību līdzekļi, infrastruktūra, 
konsultēšanās, finansējums, laika ietvars u.c.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apgalvojumu novērtējums par atbalsta pasākumiem pedagogiem (n=1258)  
Avots: LIZDA pētījums «Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas novērtējums», 2018 
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Apgalvojumu novērtējums par atbalsta pasākumiem jaunajiem pedagogiem (n=1258)  
Avots: LIZDA pētījums «Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas novērtējums», 2018 
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Apgalvojumu novērtējums par problēmām izglītības iestāžu vadītāju darbā (n=1258)  
Avots: LIZDA pētījums «Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas novērtējums», 2018 
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pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem 

Vadītājiem bieži ir vērojams “izdegšanas sindroms” 
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Izglītības kvalitāte 

 Izglītības procesa īstenošana 
31 



 
 

LIZDA dalība izglītības  

kvalitātes novērtēšanas procesā 

 

• LIZDA pārstāvju dalība izglītības iestāžu akreditācijas un 

licencēšanas procesā vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā 

ekspertu un novērotāju statusā 

 

• dalība darba grupā par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas 

izveidi un īstenošanu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jaunais kompetencēs balstītais saturs 

 

• Par vienu gadu tika atlikta jaunā satura ieviešana izglītības iestādēs 

 

• LIZDA sniedza atzinumus par pirmsskolas izglītības vadlīnijām, 

pamatizglītības standartu un vidējās izglītības standartu. Liela daļa 

iebildumu un priekšlikumu ir iestrādāti noteikumos 

 

• Nākamajā mācību gadā LIZDA sekos jaunā satura ieviešanas un 

īstenošanas gaitai un aktualizēs apzinātos problēmjautājumus 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LIZDA līdzdalība 

 

• 2018.gada septembrī tika pieņemtas jaunas prasības pedagogu 

izglītībai un kvalifikācijai. Lielākā daļa LIZDA apzinātās problēmas 

un priekšlikumi tika ņemti vērā gan darba grupas darba procesā, gan 

noteikumu projekta saskaņošanas procesā 

 

• Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības 

apakšpadomes (PINTSA) ietvaros panākta pilnveidota un kvalitatīva 

pedagoga profesijas standarta apstiprināšana 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Augstākās izglītības un zinātnes bāzes 

finansējums 
35 



Augstskolu likuma ievērošana 

 

 
Nodrošināt pakāpenisku Augstskolu likuma 78.panta septītās 

daļas izpildi, kas nosaka ka „Ministru kabinets, iesniedzot 

Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā paredz ikgadēju 

finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne 

mazāku par 0,25% no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts 

piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās 

sasniedz vismaz 2% no iekšzemes kopprodukta”. 

 

 



Augstskolu un koledžu 

pedagogu zemākās 

mēneša darba algas 

likmes palielināšana:  
01.01.2018. 

  

01.01.2019. 

  

01.01.2020. 

  

01.01.2021. 

  

01.01.2022. 

  

Asistents 576,98 625 641 717 717 

Lektors 723,96 785 805 900 900 

Docents 904,23 980 1 004,97 1 123,57 1 123,57 

Asociētais profesors 1 130,17 1 225 1 256,21 1 404,46 1 404,46 

Profesors 1 411,76 1 530 1 568,98 1 754,14 1 754,14 

 

LIZDA risinātie jautājumi – augstskolu pedagogu 

darba samaksas pieauguma grafiks 
«Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 
2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim». 09.01.2018. MK 
apstiprinātais pedagogu darba samaksas paaugstinājuma grafiks attiecas 
arī uz augstākās izglītības iestāžu mācībspēkiem! 

 

 

 



LIZDA rosinātie jautājumi - darba slodžu 

aprēķināšana 

• 2017. gada 10. novembrī LIZDA rīkoja ar visām iesaistītajām pusēm 

diskusiju “Augstskolas docētāju darba slodzes veidošanās: 

problēmas un to risinājumi”.  

Informācija un prezentācijas par diskusiju pieejamas: 

http://www.lizda.lv/?jaunums=1685 

 

• LIZDA aicinājumam izstrādāt labākās prakses vadlīnijas- kādas 

komponentes iekļaujamas slodzes veidošanā, atsaukušās daudzas 

valsts augstskolas – LU, LLU, RTU, BA, RSU, LiepU, DU, RTA, 

LJA 

 

 

 

http://www.lizda.lv/?jaunums=1685
http://www.lizda.lv/?jaunums=1685
http://www.lizda.lv/?jaunums=1685
http://www.lizda.lv/?jaunums=1685
http://www.lizda.lv/?jaunums=1685
http://www.lizda.lv/?jaunums=1685
http://www.lizda.lv/?jaunums=1685
http://www.lizda.lv/?jaunums=1685


LIZDA rosinātie jautājumi - darba slodžu 

aprēķināšana mācībspēkiem  

Nozares atbalsts liecina par problēmas aktualitāti! 

 

• 2018. gadā LIZDA vairākkārtīgi aicina IZM veidot 

darba grupu, lai apkopotu priekšlikumus un izstrādātu 

vadlīnijas  vienotākai un saprotamākai darba slodžu 

aprēķināšanas kārtībai. 

• IZM aicina LIZDA uzņemties sanāksmes 

organizēšanu ar ieinteresētajām pusēm laikā no 15.-

30.11.2018. 

 



Par augstskolu mācībspēku cienīgu darbu 

• 2019. gada aprīlis – augusts - LIZDA veic pētījumu «Par cienīgu darbu 
augstākās izglītības iestāžu mācībspēkiem Latvijā» 

• 2019. gada 13.09., sadarbībā ar Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un 
inovāciju apakškomisiju paredzēta konference par pētījuma rezultātiem 

• Sākotnējie pētījuma rezultāti parāda, ka mācībspēku nodarbinātībā pastāv 
problēmas, kas nav savienojamas ar cienīga darba praksi. Darba slodzē 
bieži netiek iekļauti mācībspēku veiktie organizatoriskie, metodiskā un 
zinātniskā darba pienākumi, mācībspēkiem ir nestabili terminētie līgumi, 
un līguma nosacījumi pa gadiem mainās; augstskolu mācībspēkiem ne 
vienmēr tiek nodrošinātas apmaksātas profesionālās pilnveides iespējas 



• Augstskolu mācībspēku līgumu stabilitātes nodrošināšana – iespēja 
profesora amatā strādāt ar beztermiņa līgumu  

• Kopš 2019. 01.01. LIZDA kā oficiāls novērotājs piedalās visu 
augstskolu un koledžu licencēšanas un akreditācijas procesos 

• 15.05.2019. LIZDA rīkoja diskusiju ar 15 augstākās izglītības un 
zinātnes organizācijām par kopēju, aktīvu sadarbību risinot AI un 
zinātnes finansējuma problēmu 2020. gada valsts budžetā un 
turpmāk. Izstrādāts rīcības plāns, kas nosaka aktivitātes, laika 
grafiku un atbildību/kopēju sadarbību augstskolu uz zinātnes 
jautājumu risināšanā 

 

 



Zinātniskās darbības likuma ievērošana 

 

 Nodrošināt pakāpenisku Zinātniskās darbības likuma 

32.panta trešās daļas izpildi, kas nosaka ka „Ministru 

kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts 

budžetu, paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu 

zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15% no iekšzemes 

kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums 

zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz 1% no iekšzemes 

kopprodukta”. 

 

 

 

 



Par finansējumu no nozaru ministrijām 

LIZDA katru gadu pieprasa informāciju no nozaru 
ministrijām par zinātnes finansējumu VPP 
ietvaros (atbilstoši ZDL grozījumiem 21.06.2018.) 



 

Pārējās LIZDA aktivitātes 
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Konkurss «Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2018» 

Konkursa žūrija viesojās 16 izglītības iestādēs (30 izvērtēšanas kritēriji) 
 
LIZDA atzīts statuss piešķirts 6 izglītības iestādēm: 
1. Tukuma pirmsskolas izglītības iestādei "Karlsons« 
2.  Valmieras pilsētas 6. pirmsskolas izglītības iestādei "Kārliena" 
3. Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādei "Urdaviņa" 
4. Krimuldas vidusskolai 
5. Skultes pirmsskolas izglītības iestādei "Aģupīte" 
6. Kaunatas vidusskolai 
 
 

???2019./20.m.g. konkurss «Aktīvākais 
pirmorganizācijas priekšsēdētājs» 



LIZDA Sarunu festivālā LAMPA  

organizē diskusiju “DROSME BŪT PEDAGOGAM” 

  Diskusijas mērķis - atrast dažādus drosmes piemērus, lai apzinātos, ka sistēma var piedzīvot pārmaiņas tikai 

tad, ja katrs no mums būs drosmīgs mēģināt paskatīties tālāk par ierasto un noteikto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusijas moderators -Oskars Priede, pasākumu vadītājs un prezentēšanas prasmju treneris 

Piedalījās nozares eksperti, pārstāvot dažādas izglītības procesā iesaistītās puses: 

Elita Eglīte, Amatas novada domes priekšsēdētāja; 

Ineta Amoliņa – Valmieras Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja, skolas muzeja vadītāja, gide; 

Edijs Pētersons – Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Vidzemes reģionālās programmas direktors; 

Dana Reizniece-Ozola – 13. Saeimas deputāte, Eiropas Šaha federācijas viceprezidente; 

Ija Brammane – Cēsu 2.pamatskolas direktore; 

Agija Plauka – Valmieras Jaunatnes centra «Vinda» direktores vietniece izglītības jomā. 



Pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācības 

Mērķis - atgādināt par arodbiedrības lomu, funkcijām, pārstāvniecību, struktūru, tās 
nozīmi nozares attīstībā un tās spēku. Apmācības ietvēra arī kopīgi īstenotās 
aktivitātes, kuras netiktu īstenotas bez arodbiedrības biedriem.  
 
2018. gadā apmeklētas 26 dalīborganizācijas visā Latvijā, apmācībās piedalījās 576 

pirmorganizāciju priekšsēdētāji. 

Domājot par pirmorganizāciju priekšsēdētājiem, esam izstrādājuši, iespieduši un  
apmācībās izsnieguši – LIZDA rokasgrāmatu PO priekšsēdētājiem. Rokasgrāmatā ir  
iekļauta visa nepieciešamā informācija: 
• Arodbiedrības likums; 
• LIZDA Statūti; 
• Arodbiedrības tiesības un pienākumi – darba koplīgumu slēgšana (t.sk. koplīguma paraugs), darba kārtības 

noteikumu pieņemšana, darba aizsardzība, darba strīdi; 
• Pirmorganizācijas priekšsēdētāja uzdevumi; 
• Atskaišu vēlēšanu norise pirmorganizācijā (t.sk. atskaites-pārvēlēšanu sapulces (konferences) lēmums; 
• Arodbiedrības pakalpojumi; 
• Biežāk uzdotie jautājumi par arodbiedrību 



LIZDA Vēstnesis 
 

#10 | 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.   

 #11 | ziema #12| pavasaris 

LIZDA Vēstnesis (#13 | rudens) drukātais izdevums ar pasta starpniecību  

PO adresēs būs pieejams jau septembra beigās, 2019 



LIZDA izaicinājumi 

2019./20. mācību gadam 
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Plānotais 2019./20. mācību gadā 

    
 

 Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika realizēšana no 01.09.2020. 

(zemākā mēneša darba algas likme 790 EUR); 
 

 Finansiālo iespēju robežās nodrošināt pakāpenisku pirmsskolas izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta; 

 

 Panākt likumprojekta par izdienas pensijām aizstāšanu ar sociālā atbalsta 

programmas pieejamību speciālās izglītības, sporta un pirmsskolas skolotājiem; 

 

 Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas pilnveide, izstrāde; 

 

 Jauno pedagogu atbalsta programmas izstrāde; 

 

 Bāzes finansējuma paaugstināšana augstākajai izglītībai un zinātnei 

(Zinātniskās darbības likuma 33. panta otrā daļa, Augstskolu likuma 78. panta 

septītā daļa). 



Plānotais 2019./20. mācību gadā 

    
 

 Nepieļaut situācijas pasliktināšanos interešu izglītībā pēc valsts nozīmes interešu 

izglītības centru izveides; 
 

 Piedalīties MK noteikumu pilnveidē par kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem 

kritērijiem (11.09.2018. MK apstiprināja noteikumus: 

«Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē.») 
 

 Sniegt atzinumus par speciālo izglītību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem 

un finansēšanas modeli; 
 

 Piedalīties profesionālās izglītības izmaksu groza pilnveidē; 

 

 Prasīt pilnveidot pedagogu darba slodzes veidošanās principus, balstoties uz 

kompetencē balstītā mācību satura ieviešanu; 
 

 Sniegt atzinumus par profesionālās ievirzes programmu finansēšanas principu 

maiņu; 



Plānotais 2019./20. mācību gadā 

    
 LIZDA VII kongress: 

 

 līdz 2019. gada 30. decembrim organizēt pārskatu un vēlēšanu sapulces 

arodbiedrības pirmorganizācijās;  

 

 līdz 2020. gada 17. aprīlim organizēt dalīborganizāciju pārskatu un vēlēšanu 

konferences; 

 

 LIZDA VII kongresu sasaukt 2020. gada 23. maijā (Bizensa augstskola «Turība» 

telpās).  

 



 
 
 

LIZDA rosina  prioritāros pasākumus valsts budžetam 2020.gadam 
vidēja termiņa budžeta ietvaram 2020., 2021. un 2022. gadam 

 

 

 
1) pieprasīt finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika 

nodrošināšanai no 2020.gada 1.septembra un augstākās izglītības iestāžu 
mācībspēkiem - no 2020.gada 1.janvāra; 

2) nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas 
finansēšanu no valsts budžeta bērnu no 1,5 gadu vecuma nodarbinātajiem 
pedagogiem;  

3) nodrošināt papildus finansējumu augstskolu asistenta amata zemākās darba 

algas likmes pielīdzināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba 

algas likmei;  

4) pieprasīt finansējumu Zinātniskās darbības likuma 33. panta otrās daļas 

pakāpeniskai nodrošināšanai (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);  

  

 



 
 
 

 
5) pieprasīt finansējumu Valsts pētījumu programmām  no attiecīgās nozaru 

ministrijas atbilstoši Zinātniskās darbības likuma 35.panta 2.daļā noteiktajam; 

6) pieprasīt finansējumu Augstskolu likuma 78. panta septītās daļas pakāpeniskai 
nodrošināšanai (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);  

7) nodrošināt papildus finansējumu atbilstoši MK noteikumu projektam «Noteikumi 

par vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām 

vajadzībām». 

8) pieprasīt papildus finansējumu kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanai, jo 

ir nepieciešams paredzēt pedagoga slodzē apmaksātu darba laiku mācību procesa 

plānošanai un pedagogu savstarpējai sadarbībai; 

9) nodrošināt finansējumu likumprojekta “Speciālās izglītības skolotāju, sporta 

skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likums” īstenošanai. 



www.LIZDA.lv (jauna mājaslapa) 

    
 



Pasaules Skolotāju diena oktobrī, 2019 

«Pieredzējušie un jaunie 

pedagogi - profesijas nākotne» 

Dažādas LIZDA aktivitātes – ikgadējais kalendārs 

katrai LIZDA pirmorganizācijai, žurnāls «LIZDA 

Vēstnesis» un  konkursi. 



Draudzīgs atgādinājums par LIZDA pakalpojumiem biedriem: 
 

 Interešu aizstāvība un sociālais dialogs ar darba devēju 

 Vērtīga informācija – žurnāls LIZDA Vēstnesis, ikmēneša aktualitātes, mediju 
monitorings 

 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 

 Piedāvājums biedriem - atbalsts skolotājiem darba vietas meklēšanā 

 Piedāvājums biedriem – «mobilais jurists» 

 

 



Plānotais 2019./20. mācību gadā un turpmāk 

    
 

Realizēt esošo biedru noturēšanas plānu un jaunu biedru piesaistes plānu, kas 

apstiprināts LIZDA Padomē. 

 



LIZDA šodiena un rītdiena  

-  ir mūsu visu rokās. 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj49tLBirjhAhVsxaYKHRtfChcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2740-prezentes-petijumu-par-studentu-socialajiem-un-ekonomiskajiem-apstakliem-latvija&psig=AOvVaw29Glbg5kJF6Vwy_NV6NSaW&ust=1554523715039330


Paldies par Jūsu uzmanību! 

 

Lai veselīgs, veiksmīgs un priecīgiem mirkļiem bagāts  

jaunais mācību gads! 

www.LIZDA.lv twitter.com/lizda_lv 


