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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 19.03.2014. izveidoja Jauno 
pedagogu padomi, kas pārstāv 2 700 jaunos pedagogus. Latvijā tikai 7% pedagogu ir vecumā 
līdz 30 gadiem. Pedagogi strauji noveco – 43% pedagogu ir vecāki par 50 gadiem (IZM, 
2013/2014), un tuvāko 5 – 10 gadu laikā izjutīsim izteiktu jauno pedagogu trūkumu. Pētījums 
(LU, Vēzis, 2014) pierāda, ka, lai atjaunotu pedagogu paaudžu nomaiņu, ik gadu darbam 
izglītības iestādēs būtu jāpiesaista 500 jaunie speciālisti, taču pēdējos gados darba gaitas reāli 
uzsāk vidēji vien 150 pedagogi. 
 
Galvenais iemesls jauno pedagogu motivācijas trūkumam strādāt profesijā ir 
nekonkurētspējīgā darba samaksa – jaunajam pedagogam ar darba stāžu mazāku par 5 
gadiem zemākā mēnešalgas likme šobrīd bruto ir 405 eiro, kas ir tikai par 45 eiro vairāk nekā 
valstī noteiktā minimālā alga. Turklāt, ja valdība minimālo algu 2016.gadā paaugstinās uz 375 
eiro, tad starpība būs tikai 30 eiro. Jauno pedagogu motivācijas trūkumam iemesls ir arī 
karjeras izaugsmes iespēju ierobežotība. Savukārt uz piemaksu bruto 31,87 eiro par 
profesionālās darbības kvalitātes 3. pakāpi jaunais pedagogs var pretendēt vien pēc 
nostrādātiem trīs gadiem, jo pēc pirmā nostrādātā gada, pretendējot uz 1. vai 2. kvalitātes 
pakāpi, pedagogs par to piemaksu nesaņem. Jaunajam pedagogam nereti ir arī kredīti par 
mācībām, nav apgādājamo un līdz ar to lielākas nodokļu likmes. 
 
Valsts un pašvaldību līmenī būtu jādomā par kompleksu stimulu radīšanu jauniešiem, lai 
veicinātu viņu motivāciju strādāt izglītības iestādēs. LIZDA ar visām 12. Saeimā pārstāvētajām 
politiskajām partijām pirms vēlēšanām noslēdza vienošanos, kurā iekļauts punkts par 
konkrēta rīcības plāna izstrādi un īstenošanu jauno pedagogu motivēšanai un piesaistei 
darbam izglītības iestādēs. 
 
LIZDA VI Kongress: 
 
1. atzīst, ka jaunie pedagogi ir izglītības nozares, pedagoga profesijas un arodbiedrību 
nākotnes galvenā mērķauditorija, kuras mērķtiecīgai iesaistei un darbības aktivizēšanai 
arodbiedrībā ir jākļūst par vienu no tās prioritātēm, 
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2. atzīst, ka ir svarīgi nodrošināt iespēju jaunajiem pedagogiem paust savu viedokli, veidojot 
nozares un arodbiedrības darbības politiku jautājumos, kas ietekmē jauno speciālistu darba 
apstākļus, nākotni un, lēmumu pieņemšanas procesā ņemt šo viedokli vērā,  
 
3. aicina LIZDA arodorganizācijas iesaistīt jaunos pedagogus visās arodbiedrības aktivitātēs, 
lai veicinātu nākamo jauno līderu zināšanu ieguvi un pieredzes apmaiņu. 
 
LIZDA VI Kongress pēc Jauno pedagogu padomes ierosinājuma pieprasa Izglītības un 
zinātnes ministrijai, Ministru kabinetam, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, 
12. Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām un citām atbildīgajām institūcijām un 
amatpersonām: 
 
1. sadarbībā ar sociālajiem partneriem līdz 2015.gada beigām izstrādāt konkrētu programmu 
jauno pedagogu motivēšanai darbam visās izglītības iestādēs, 
 
2. Izglītības un zinātnes ministrijas plānotajā pedagogu darba samaksas jaunajā modelī 
paredzēt piemaksu pirmos trīs darba gadus jaunajam pedagogam vecumā līdz 35 gadiem. 
 


