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IEVADS 

Izglītība ir līdzeklis, ar kuru sabiedrība nodod no paaudzes paaudzei vērtības, 

tradīcijas un kultūru, un tajā pašā laikā izglītība ir sociālā un zinātniskā progresa avots. 

Izglītība arī nosaka darbaspēka prasmes un kvalifikāciju veikt tos vai citus uzdevumus, 

kā arī spēju piemēroties jaunām darba tirgus prasībām. Katrs indivīds savu izglītošanos 

vislielākajā mērā saista ar iespēju strādāt un saņemt labu atalgojumu. 

Latvijas Nacionālajā attīstības plānā (NAP) ir izstrādāts Latvijas izaugsmes 

modelis 2014. – 2020. gadam, kura pamatā ir cilvēks un tā zināšanas, un prakse kā 

galvenais izaugsmes faktors. NAP 2020 akcents tiek likts uz kvalitatīvu izglītības 

sistēmu (Latvijas Nacionālais attīstības..., 2012). Eiropas Savienībā (ES) pedagogus 

uzskata par galveno faktoru, kas veicina izglītības sistēmas attīstību un izglītības mērķu 

sasniegšanu. Latvijas izaugsmes modelis ir raksturots arī Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā „Latvija 2030”, kurā tiek iezīmētas valsts attīstības vadlīnijas periodam līdz 

2030. gadam. Šeit tiek akcentēta izglītības kvalitāte, pieejamība un saturs visos 

izglītības līmeņos un vecuma grupās – no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai – kā 

Latvijas attīstības iespēja un cilvēkkapitāla vērtības palielināšanās priekšnosacījums. 

(Latvijas ilgtspējīgas attīstības..., 2010). 

Laikā kopš neatkarības atjaunošanas visas izglītības sistēmas nopietnākā un 

sarežģītākā problēma ir pedagoģisko darbinieku zemais atalgojums. Lai gan visu 

valdību deklarācijās dažādās redakcijās ir minēta nepieciešamība paaugstināt 

pedagoģisko darbinieku darba samaksu, tomēr reālas pārmaiņas nav notikušas, jo to 

nepieļauj ierobežotās valsts budžeta iespējas. Darba samaksa jebkurā tautsaimniecības 

nozarē, t.sk. izglītībā, ir būtiskākais katra cilvēka elementāro vajadzību apmierināšanas 

priekšnosacījums un svarīgs faktors, kas ietekmē strādājošo kvalifikācijas līmeni, 

noskaņojumu, attieksmi pret darbu un tā kvalitāti. Pedagogu darba piedāvājumu nosaka 

vairāki faktori, tajā skaitā darba samaksa. ES valstīs un arī Latvijā pastāv skaidri 

izteiktas atšķirības pedagogu darba samaksā attiecībā pret vidējo darba samaksu. 

Vispārējie darba tirgus nosacījumi ietekmē atšķirību starp pedagogu atalgojumu un 

citām valsts un privātā sektora profesijām, kas savukārt ietekmē to, cik ilgi pedagogs 

vēlēsies strādāt savā profesijā.  

Aizvien biežāk tiek aktualizēts jautājums par izglītības sistēmas reformu, ka 

nepieciešams uzlabot izglītības kvalitāti un izglītības sistēmas darbības efektivitāti un 
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lietderību. Jaunās idejas par izglītības sistēmas reformu liecina, ka pedagogu profesija 

jau ilgu laiku ir sabiedrības diskusijas centrā. Viena no svarīgākajām diskusiju tēmām – 

pedagogu darba laiks, veicamie pienākumi un atalgojums. Pedagogu darba samaksa 

kopš 2009. gada 1. septembra tiek aprēķināta pēc finansēšanas modeļa „Nauda seko 

skolēnam, ko nosaka MK noteiktumi Nr. 1616. Par to, ka pašreizējais finansēšanas 

modelis nenodrošina taisnīgu un motivējošu atalgojumu, liecina vispārējās izglītības 

iestāžu pedagogu izteiktā neapmierinātība ar darba samaksu. Turpinoties 

neapmierinātībai, to izraisītās sekas var radīt draudus ne tikai izglītības sistēmai, bet 

nākotnes kontekstā arī sabiedriskajam un ekonomiskajam sektoram Latvijā. Pedagoga 

profesija kļūst aizvien sarežģītāka, prasības pieaug. Turpretī darba samaksa nav 

adekvāta atbilstoši šī laika ekonomiskajām pārmaiņām. 

Pētījuma objekts ir darba samaksa, pētījuma priekšmets – pedagogu darba 

samaksu ietekmējošie faktori  vispārējās izglītības iestādēs Latvijā. 

No vispārējās izglītības pakāpēm un veidiem Latvijā darbā apskatītas 

vispārizglītojošās dienas skolas – pamatizglītība (sākumskolas un pamatskolas) un 

vidējā izglītība (vidusskolas un ģimnāzijas), kur pedagogu darba samaksa tiek finansēta 

no valsts mērķdotācijām pašvaldībām. Pētījuma periods ir no 2009./2010. – 2012./2013. 

mācību gadam. 

Pētījumā izvirzītā hipotēze: pedagogu darba samaksas ietekmējošie faktori 

nenodrošina taisnīgu un motivējošu atalgojumu vispārējās izglītības iestādēs Latvijā. 

Pētījumā izvirzītais darba mērķis: analizēt pedagogu darba samaksu un to 

ietekmējošos faktorus vispārējās izglītības iestādēs Latvijā. 

Lai sasniegtu darba mērķi, izvirzīti šādi darba uzdevumi:  

1) izvērtēt darba samaksas teorētiskos un tiesiskos jautājumus;  

2) atspoguļot izglītības nozares vietu un lomu Latvijas tautsaimniecībā; 

3) analizēt pedagogu darba samaksu ietekmējošos faktorus vispārējās izglītības 

iestādēs Latvijā;  

4) izstrādāt darba samaksas pilnveides virzienus vispārējās izglītības iestādēs 

Latvijā. 

Darbā izmantotas vairākas pētījuma metodes: analīze un sintēze, indukcija un 

dedukcija, monogrāfiskā, grafiskā, loģiski – konstruktīvā, mārketinga (SVID analīze 

pēc pāru metodes), socioloģiskā (aptauja, ekspertaptauja) un statistiskā pētījumu 

metode. 
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Darbā izvirzītas četras galvenās tēzes: 

1) darba samaksa – nozīmīgs darba tirgus indikators; 

2) izglītības nozares attīstības dinamiku raksturo vairāki nozīmīgi 

makroekonomiskie rādītāji; 

3) pedagogu darba samaksu vispārējās izglītības iestādēs ietekmē vairāki 

faktori, nenodrošinot adekvātu atalgojumu; 

4) darba samaksas pilnveides virzieni saistīti ar 40 stundu darba nedēļas 

ieviešanu, piedāvājot alternatīvus darba samaksas finansējuma modeļus. 

Pētījuma izstrādē izmantotas vietējo un ārvalstu zinātnieku monogrāfijās un 

rakstos paustās teorētiskās atziņas, atbilstoši likumdošanas akti, IZM nepublicētie 

materiāli, VIIS datu bāzes dati, Baltijas valstu Centrālās statistikas pārvaldes dati, 

aktuālie pētījumi un publikācijas latviešu un angļu valodā un citu interneta resursu 

materiāls, autores izvēlēto ekspertu vērtējumi un autores veiktās aptaujas rezultāti. 

Pētījuma autore ir Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 

speciāliste sociāli ekonomiskajos jautājumos Ilze Priževoite. Pētījums veikts Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes maģistrantes Ilzes Priževoites 

maģistra darba ietvaros. 
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1. DARBA SAMAKSAS TEORĒTISKIE JAUTĀJUMI 

1.1 Darba algas teorētiskais pamatojums 

Darbs ir viens no ražošanas pamatfaktoriem. Kā par jebkuru ražošanas faktoru, tā 

arī par darbu ir jāmaksā, turklāt darbs un cilvēku resursi bieži vien ir dārgākais 

ražošanas faktors. Tādejādi mēs pārdodam savas darbaspējas un pretī saņemam 

atalgojumu. Darbu var uzskatīt kā vienu no visdārgākajām cilvēka aktivitātēm, kas viņu 

nodrošina ar iztikas līdzekļiem, veido pamatu radošai domāšanai, pašrealizācijai.  

Darba tirgus ir tāds tirgus, kurā pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbībā 

veidojas darba cena darba algas veidā (Volodina, Dzelmīte, 2005). Darba alga ir darba 

tirgus smaguma centrs, tā ir darba tirgus sākums un gala rezultāts. Darba alga ir 

samaksa par darba pakalpojumu, par noteiktu tā rezultātu (Gods, 2008). Darba alga ir 

cena, ko maksā par darba izlietošanu. Darba algas galvenie veidi ir:  

 nominālā darba alga – naudas summa, kas saņemta par darbu; 

 reālā darba alga – preču un pakalpojumu daudzums, ko var iegādāties par 

nominālo darba algu (Volodina, Dzelmīte, 2005). Tā ir reālā darba alga, kas 

ietekmē patēriņa un darba piedāvājuma attiecības, tās izmaiņas ietekmēs 

mājsaimnieku uzvedību (Kassalis, 2000). 

Dažādu profesiju cilvēki saņem dažāda lieluma samaksu. Tās ir tās saucamās algu 

atšķirības. Apziņa saka, ka atšķirības darba samaksā eksistē sakarā ar to, ka dažādu 

darbu veikšanai nepieciešami dažādi spēju, izglītības, apmācības, pieredzes, atbildības 

un riska uzņemšanās līmeņi. Šiem faktoriem ir nozīmīga loma, nosakot algu lielumu, 

bet tās nevar pilnībā izskaidrot atšķirības starp līmeņiem, jo galvenokārt atspoguļo 

darba piedāvājumu. Alga ir cena, un tāpēc algām ir jābūt atkarīgām gan no darbaspēka 

pieprasījuma, gan no darbaspēka piedāvājuma (Stenleiks, 1997).  

Darba pieprasījumu nosaka konkrētā darba veida ražīgums un to preču, kuru 

ražošanā šis darbs tika izlietots, cenu līmenis (Volodina, Dzelmīte, 2005). Darba 

pieprasījuma likums nosaka, ka, samazinoties darba algas likmei, pieprasījums pēc 

darba palielinās (Škapars, 2007). 

Darba pieprasījumu ietekmē: 

1) darba algas likme – lielums, kas rāda, cik liela ir darba vērtība laika vienībā; 

2) pieprasījums un cena precei, kuras ražošanā izmanto konkrēto darbu; 

3) citu ražošanas faktoru cena; 
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4) konkrētā darba efektivitāte preces ražošanā (Škapars, 2007); 

5) darba dienas ilgums; 

6) darbinieku kvalifikācija (Lībermanis, 2007). 

Pieprasījuma trūkums ir vissvarīgākais faktors, kas izskaidro darbaspēka 

pieprasījumu (Ross, 1993). Darbaspēka pieprasījuma līkne attēlo darba algas un 

pieprasītā daudzuma kopsakarības, pieņemot, ka citi faktori paliek nemainīgi. Ja 

pieņem, ka, mainoties algu likmēm, citi faktori paliek nemainīgi, tad dažāda veida 

darbaspēka pieprasījuma līkne būs lejupejoša no kreisās uz labo pusi, kā tas ir parādīts 

1.1. attēlā. Darbu pieprasīs vairāk, ja algu likmes būs zemākas (Stenleiks, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: autores veidots pēc Stenleiks, 1997. 

1.1. att. Darbaspēka pieprasījuma līkne 

Īpaša nozīme dažādu kategoriju darbinieku darba algas līmeņa veidošanā darba 

tirgū ir atšķirībām darba piedāvājumā. Tās parāda, kāpēc, piemēram, banku darbinieki, 

menedžeri vai grāmatveži saņem daudz lielāku algu nekā apkopējas, sētnieki. Šāda 

situācija liecina par to, ka kvalificēta darba piedāvājums ir mazāks nekā nekvalificēta 

darba spēka piedāvājums (Volodina, Dzelmīte, 2005). 

Darba piedāvājuma spriedumi ir pietiekami komplicēti: jāizlemj, vai vispār vērts 

strādāt algas dēļ, kā arī jāizlemj, cik stundas strādāt. Svarīgs faktors, kas nosaka izvēli 

strādāt vai ne, ir algas lielums. Pastāv princips: tev maksās, ja tu strādāsi. Vēl nozīmīgs 

faktors ir iespējas saņemt preces un pakalpojumus par brīvu. Arī brīvo laiku var 

novērtēt kā preci ar zināmu cenu (Kassalis, 2000).  

Darba piedāvājums nozīmē noteiktu darba stundu piedāvājumu, pastāvot jebkurai 

dotajai algu likmei (Stenleiks, 1997). Darba un brīvā laika izvēle ir atkarīga no 
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ienākumiem (algas likmes). Ja indivīds izvēlas papildus stundu atpūtai, tad viņa 

ienākumi dienā samazinās par vienas stundas darba algas likmi. Brīvā laika vērtība aug 

līdz ar darba algas likmes pieaugumu (Škapars, 2007). Latvijā darba ņēmēji pašreizējā 

darba samaksas līmenī nevar brīvi izvēlēties, cik stundas viņi strādās, jo darba samaksa 

ir neadekvāti zema (Martinez-Granado, 2005). Lēmums, cik daudz darba piedāvāt, ir 

izvēle starp patēriņu jeb ienākumiem un brīvo laiku: atsakoties no brīvā laika, cilvēks 

gūst papildienākumus, un tāpēc palielinās viņa patēriņš un, strādājot mazāk un 

atsakoties no kādas patēriņa daļas, cilvēks iegūst vairāk brīvā laika.  Ir daudz veidu, kā 

cilvēki var ietekmēt darbaspēka piedāvājumu. Un, lai gan daudziem strādājošiem nav 

izvēles, vai viņi strādā pilnu darba dienu vai nē, tomēr viņiem ir izvēles iespējas strādāt 

virsstundas vai nestrādāt. Ir diezgan daudz cilvēku, kas strādā otrā darbā, lai sagādātu 

sev papildienākumus. Lielākoties šie darbi dod lielu rīcības brīvību nostrādāto stundu 

skaita ziņā (Stiglics, Drifils, 1995).  

Darba piedāvājumu ietekmē: 

 demogrāfiskā situācija (iedzīvotāju kopskaits, vecuma struktūra, noteiktais 

vecums pensijas saņemšanai, sieviešu skaits, kas vēlas strādāt, skolas gadu 

skaits, kvalifikācijas, specialitātes apgūšanas laiks); 

 darbinieku profesionālā struktūra un kvalifikācija darbaspēka tirgus segmentos; 

 darba algas līmenis (izvēle, ir vai nav vērts strādāt precētām sievietēm, mātēm, 

bezdarbniekiem, kas saņem pabalstus, pensionāriem -  atkarībā no pensijas 

lieluma un saņemšanas nosacījumiem); 

 īpaša problēma ir imigrantu darbaspēka piedāvājums, gatavība strādāt par 

ievērojami zemāku atalgojumu (Lībermanis, 2007). 

Nozares darba piedāvājuma līkne būs parastā stāvoklī, ja tā būs vērsta augšup no 

kreisās uz labo pusi, kā tas parādīts 1.2. attēlā. Pat, ja nozarē strādājošie izvēlas īsāku 

darba nedēļu, darba algas likmes paaugstinājums nozarē izraisīs strādājošo ienākšanu un 

darba piedāvājums palielināsies (Stenleiks, 1997). 
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Avots: autores veidots pēc Stenleiks, 1997. 

1.2. att. Darbaspēka piedāvājuma līkne 

Darba piedāvājuma līkne var mainīt slīpumu pretējā virzienā, ja pie darba algas 

likmes noteikta līmeņa pozitīvais slīpums mainās uz negatīvo slīpumu. Tas nozīmē, ka 

strādātājs izdara izvēli starp darbu un brīvo laiku. Palielinoties darba algai, pieaug brīvā 

laika cena. Ja darba alga ir zema, aizvietošanas efekts mudina strādātājus aizstāt brīvo 

laiku ar darbu. Ja darba alga ir augsta, ienākuma efekta ietekme kļūst spēcīgāka par 

aizvietošanas efektu. Tas stimulē strādātāju palielināt brīvo laiku un samazināt darba 

piedāvājumu (Volodina, Dzelmīte, 2005). 

Darba samaksas līmeni nosaka darbaspēka pieprasījuma (D) un piedāvājuma (S) 

mijiedarbība un līdzsvara ietekme (Ehrenberg, Smith, 2003).  Darba tirgus vienmēr ir 

līdzsvarā, katra novērotā kombinācija starp nodarbinātību un darba samaksu ir attiecīgā 

piedāvājuma un pieprasījuma līknes krustpunkts (Hall, 1980).  Tādejādi līdzsvarota 

algas likme atspoguļo galējā darba ražīguma un galējo darba izmaksu vienlīdzību 

(Volodina, Dzelmīte, 2005). Darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma līkņu 

krustpunktā iestājas darba tirgus līdzsvars. Darba algas likme ir darba tirgus līdzsvara 

cena (Škapars, 2007). Esot šai algu likmei, darba pieprasījums ir vienāds ar darba 

piedāvājumu (Stenleiks, 1997). Tas ir parādīts 1.3. attēlā. 

 

 

 

 

 

S 

Darbaspēka 

piedāvājums 300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

N
ed

ēļ
as

 d
ar

b
a 

al
g

a 

1000 2000 3000 4000 5000 

Strādājošo skaits 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: autores veidots pēc Stenleiks, 1997. 

1.3. att. Līdzsvars darba tirgū 

Līdzsvars darba tirgū ir Pareto optimāls darba tirgus līdzsvars, jo neviens no tirgus 

partneriem – ne darba devējs, ne darba ņēmējs – nevar uzlabot savu ekonomisko 

stāvokli, vienlaikus nepasliktinot otra partnera ekonomisko stāvokli.  

Ja darba algas likme ir mazāka nekā līdzsvara cena, tad darba pieprasījums 

pārsniedz piedāvājumu un veidojas darba pieprasījuma pārpalikums. Darba tirgū 

pietrūkst darbinieku, kas vēlas strādāt uzņēmumā. Darba algas likmei ir tendence 

palielināties. 

Ja darba algas likme ir lielāka nekā līdzsvara cena, tad darba piedāvājums 

pārsniedz pieprasījumu un veidojas darba piedāvājuma pārpalikums. Darba tirgū pieaug 

bezdarbs. Darba algas likmei ir tendence samazināties (Škapars, 2007). 

Tomēr jāatzīst, ka visas darba algas atšķirības nav izskaidrojamas no pieprasījuma 

un piedāvājuma viedokļa. Darba algas likmi var ietekmēt arī ārpustirgus faktori. Pie 

tiem pieder: 

 darba algas reģionālās atšķirības; 

 darba diskriminācija pēc dzimuma un nacionālās piederības; 

 minimālās darba algas līmeņa, virsstundas darba, darba dienas ilguma valstiskā 

regulēšana, kas notiek likumdošanā noteiktajā kārtībā (Volodina, Dzelmīte, 

2005). 

Darba algas diferencēšana ir izskaidrojama ar strādātāju dažādu kvalifikācijas 

līmeni, atšķirīgiem darba apstākļiem, novirzi no konkurences nosacījumiem tirgū 
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mobilitātes, ģeogrāfisko, mākslīgo un sociālo ierobežojumu veidā (Volodina, Dzelmīte, 

2005). 

Konkrētās darba algas likmes ir atkarīgas no tirgus struktūras veida. Izglītības 

nozare ir pilnīgas konkurences tirgus, kam ir raksturīgas šādas iezīmes: 

1) vairums firmu konkurē savā starpā, algojot darbaspēkus – brīva darbaspēka 

kustība; 

2) liels kvalificētu strādātāju skaits ar vienādu kvalifikāciju neatkarīgi cits no cita 

piedāvā šo darba pakalpojuma veidu; 

3) nedz firma, nedz strādātāji nekontrolē darba algas tirgus likmi (Volodina, 

Dzelmīte, 2005). 

Pilnīgas konkurences darba tirgū ir daudz darba devēju un darba ņēmēju. To 

individuālais darba pieprasījums un piedāvājums ir tikai niecīga daļiņa kopējā darba 

pieprasījumā un piedāvājumā. Tādēļ tie nevar ietekmēt darba algas likmes lielumu un tā 

ir konstanta, un uzņēmuma darba piedāvājuma līkne ir horizontālā taisne (Škapars, 

2007). 

Valsts produkcijas izlaide ir atkarīga ne tikai no stundu skaita, ko cilvēki nostrādā, 

bet arī no tā, cik ražīgas ir šīs stundas. Viens no strādnieku darba ražīguma – un tādēļ arī 

algu – noteicošajiem faktoriem ir izglītība. Mācoties skolā ilgāk, kas parasti nozīmē 

aizkavētu iesaistīšanos darbaspēkā, cilvēki var palielināt savu iecerēto gada ienākumu. 

Pie tam, mācoties cītīgāk un atsakoties no brīvā laika, rezultātā var iegūt augstāku 

vērtējumu, iemaņas un kategorijas, kas savukārt nodrošinās augstākas algas nākotnē. Tā 

studentiem jāizšķiras starp brīvo laiku šodien un patēriņu vai ienākumu nākotnē. 

Ieguldījums izglītībā rada cilvēcisko kapitālu līdzīgi firmu fiziskā kapitāla 

ieguldījumiem rūpnīcās un iekārtās (Stiglics, Drifils, 1995). Bez nopietnām investīcijām 

cilvēciskajā kapitālā nav iedomājams ekonomiskais progress. Investīcijas cilvēkkapitālā 

ietekmē atsevišķa indivīda darba samaksu. Izglītības līmeņa ietekme uz darba algu ir 

ievērojama. Cilvēkkapitāla modelis aplūko cilvēka vēlmi iegūt izglītību kā ieguldījumu, 

kurš rada ieguvumu. Izglītības iegūšana saistīta gan ar tiešām izmaksām (mācību maksa, 

mācību piederumu iegāde utt.), gan arī alternatīvajām izmaksām (neiegūtie ienākumi 

mācību laikā). Ja šodien ieguldījums izglītībā nedotu iespēju nākotnē izmaksas 

kompensēt, tas degradētu izglītības nozīmi. Visos laikmetos, bet īpaši mūsdienu 

zinātnieki tehniskā progresa laikmetā, izglītības faktors produktivitātes pieaugumā nav 

apstrīdams. Protams, produktivitāte ir saistīta ar konkrēta indivīda darba spējām un 
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attieksmi pret darbu, tomēr izglītības līmenis ir viens no galvenajiem produktivitātes 

rādītājiem. Arī darba devējs uztver nodarbinātā iegūto izglītības līmeni kā 

produktivitātes signālu – augstāks izglītības līmenis nozīmē augstāku produktivitāti Jo 

ātrāk cilvēks iegūs izglītību, jo lielāks būs viņa kopējais ienākums – darba samaksa 

(Gods, 2008).   

Darba samaksa ir viens no aktuālākajiem jautājumiem mūsdienu sabiedrībā, kas 

interesē gandrīz ikvienu darbinieku un darba devēju, kā arī valsti, kurai ir noteikti 

pienākumi attiecībā uz darba samaksas regulēšanu (Minimālā darba alga, [b. g.]). 

Pedagogs ir pakļauts vienotai Latvijas Republikas darba samaksas pamatnormai, ko ir 

noteicis Ministru Kabinets. 

Darba likums ir pieņemts 2001. gada 20. jūnijā un līdz šim redakcionāli grozīts 

trīspadsmit reizes, bet darba samaksas jēdziens ir palicis nemainīgs. Darba likuma 

59.pants nosaka, ka darba samaksa ir darbiniekam par darbu regulāri izmaksājamā 

atlīdzība, kura ietver darba algu un normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba 

līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar 

darbu (Darba likums, 2002). Savukārt A. Vedļa devis šādu darba samaksas definīciju: 

„Tā ir visu nepastāvīgos darbos gūto ienākumu kopums par darba attiecībām, ko regulē 

pušu darba līgums” (Vedļa, 2000). 

Slēdzot darba līgumu, darba devējam un darbiniekam jāvienojas par darba 

samaksas apmēru, kā arī par darba samaksas veidu – laika algu vai akorda algu. Laika 

algu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā 

darba daudzuma, bet akorda algu aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam 

neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts (Darba tiesības, [b .g.]). 

Darba devējs, slēdzot līgumu ar darba ņēmēju, parasti arī nosaka atalgojumu. 

Visaugstākais darba samaksas princips – algai jābūt taisnīgai. Darba atalgojuma 

taisnīgums vairāk ir ētiska kategorija, kuras saturu nevar izvērtēt ar statistiskiem 

kritērijiem. Tāpēc taisnīguma principi atalgojuma noteikšanā vērtējami pēc citiem 

principiem (Zvirbule-Bērziņa u.c., 2004). Galvenie darba samaksas principi, ko autore 

pielīdzina arī pedagogu darba samaksai, ir: 

1) darba samaksas lielumam jāatbilst darba daudzumam un labumam. Darba 

produktivitāte veidojas no noteiktā fiziskā spēka un garīgo spēju apjoma. Jo 

smagāka un sarežģītāka ir darba operācija, jo lielāku spēku, speciālo izglītību, 

dotības un iemaņas prasa tās izpilde. Grūtības un (vai) komplicētības pakāpe, un 
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izpildītā darba apjoms atrodas noteiktās attiecībās viens pret otru. Turklāt 

jāievēro, ka grūtības pakāpi veido ne tikai objektīvi, bet arī darba vides – 

trokšņu, dūmgāzu, temperatūras, caurvēja, gaismas u.c. apgrūtinošo rādītāju – 

lielumi; 

2) darba atalgojumam jābūt tik lielam, lai darbinieks varētu uzturēt sevi un ģimeni. 

Princips ir pretrunīgs, bet ļoti būtisks. No vienas puses, katram jāsaņem 

atalgojums nevis par daudzajiem bērniem, bet gan par padarīto darbu. Bet, no 

otras puses, zemais atalgojums, ar ko nevar uzturēt ģimeni, spiež darbinieku 

meklēt otru darba vietu pie cita uzņēmēja vai meklēt citus ienākuma avotus. Ar 

augstu darba samaksu var pārvilināt un noturēt uzņēmumā nepieciešamos 

darbiniekus. Bet nepamatoti augsta samaksa mazina darba saspringtību, taču 

bieži vien novērš uzmanību no atbildības par veicamo darbu ļoti augsto kvalitāti 

un par padarīto (Zvirbule-Bērziņa u.c., 2004); 

3) uzņēmējam jātiecas panākt, lai darba samaksa neradītu pārlieku 

pašapmierinātību, bet stimulētu strādniekus censties sasniegt arvien augstākus 

rādītājus darbā ( Vedļa, 2000); 

4) darba samaksa nosacīti veidojas no divām daļām. Viena no tām ir pastāvīga, pēc 

konstantām prasībām aprēķināta un darba līgumā atrunāta kā pamatmaksa. Otrā 

daļa ir mainīgā. Tās mērķis ir prēmēšanas un citu piemaksu veidā stimulēt darba 

ražīguma kāpināšanu, produktu kvalitātes uzlabošanu, izejvielu ekonomiju, 

profesiju apvienošanu, strādāšanu kaitīgos vai nepiemērotos darba apstākļos 

(Zvirbule-Bērziņa u.c., 2004); 

5) ar atalgojuma paaugstināšanu vien visas darbaspēka izmantošanas uzlabošanas 

problēmas atrisināt nevar. Pienāk brīdis, kad ar paaugstinātu atalgojumu vien 

kompensēt intensīvā darbā iztērētos spēkus nevar. Tāpēc nedrīkst pieļaut un 

provocēt pārāk saspringtu, intensīvu darbu, jo neatjaunoto spēku rezultātā 

nākamās dienās darba produktivitāte var kristies, izraisīt traumas vai pat 

invaliditāti. Zaudējumi var būt lielāki, nekā ieguvums (Vedļa, 2002); 

6) ieinteresēt, noturēt un stimulēt darbiniekus var ne tikai ar naudu un tās tiešu 

izmaksāšanu. Daļu no darba atalgojuma var samaksāt naudas izteiksmē, daļu 

kompensēt ar netiešām izmaksām – beznaudas norēķiniem uzņēmuma ēdnīcā, 

bezmaksas medicīnisko apkalpošanu, transporta pakalpojumiem, dzīvokļa īres 

apmaksāšanu, dienesta automobiļu piešķiršanu un tā uzturēšanas izdevumu 
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segšanu. Darbinieka ienākumus palielināt var arī, dodot iespēju nopirkt 

uzņēmuma akcijas un saņemt dividendes par tām, ieviešot tādas darba samaksas 

formas, kas piesaista uzņēmumu galarezultātam, kad tiek izmaksāti procenti no 

peļņas (Zvirbule-Bērziņa u.c., 2004); 

7) darba ražīguma pieaugumam jābūt lielākam salīdzinājumā ar darba samaksas 

pieaugumu ( Vedļa, 2000). 

Atalgot darbu var dažādi, pielietojot gan dažādus kritērijus, gan aprēķināšanas 

metodes. Dažādu darba samaksas veidu, principu un kritēriju kopumu, aprēķināšanas 

metožu kombinēšanu sauc par darba atalgojuma sistēmu. Salīdzinot divus interneta 

rakstus, kur viena ir Amerikas zinātnisko darbu autoru apkopojumu centra mājas lapa 

un otra ir Latvijas interneta preses publikācija, var izdarīt secinājumu, ka visa veida 

samaksu var iedalīt darba samaksā, darba piemaksā prēmijās un labumos (Vajda, 2005), 

(Fridmans, 2005). 

Atbilstīgi vienam no darba atalgojuma principiem, ka darba samaksai par darbu 

jāveidojas no divām sastāvdaļām – nemainīgās un mainīgās daļas – darba atalgojuma 

sistēma vispirms iedalās summāri nevienlīdzīgos blokos (skat. 1.4.att.): lielākajā daļā – 

pamatmaksā - un mazākajā – papildmaksā ( Vedļa, 2000). 

 

Avots: autores veidots  pēc Zvirbule-Bērziņa u.c., 2004. 

1.4. att. Darba samaksas sistēmas un formas 

Pamatmaksa – darba devēja un darbinieka norunātā, nolīgtā maksa par 

nostrādāto laiku, saražoto produkciju vai izpildīto darbu atbilstīgi noteiktām darba 

normām. Pamatmaksu aprēķina pēc tarifu likmēm un nostiprina darba līgumā (Zvirbule-

Bērziņa u.c., 2004). Izšķir trīs galvenās darba samaksas formas: 
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 laika samaksa – atalgojums pienākas par darba laika ilgumu, to tieši nesaistot ar 

paveikto darbu šajā laikā. Tomēr laika samaksa ietver pieņēmumu, ka noteiktā darba 

laikā jāaizpilda noteikts darba apjoms, kas līdzinās normālai izstrādei, pastāvot normālai 

darba intensitātei. Laika samaksu aprēķina, reizinot attiecīgās kategorijas stundas tarifa 

likmi ar faktiski nostrādāto laiku stundās (Zvirbule-Bērziņa u.c., 2004). Laika samaksa 

nerada nekādu pamudinājumu strādātājiem kāpināt savu darba produktivitāti. Lai 

mazinātu šo trūkumu un uzlabotu darba produktivitātes kāpināšanas motivāciju, tiek 

praktizēta premiālā pamatatalgojuma piemaksa (Vedļa, 2000); 

 gabaldarba samaksa  - tiek maksāta par noteikta skaita darba operāciju veikšanu, 

izstrādājumu izgatavošanu utt. Lai īstenotu šādas algas uzskaiti un izmaksu, vajadzīgs 

vienības izcenojums. Nepieciešama kļūst darba detalizēta normēšana, jānosaka vai nu 

laika norma konkrētam darbam, vai arī izstrādes norma notiktā laika vienībā. Stundas 

darba algas likme līdz ar to ir bāze vienības izcenojuma aprēķinam (Lībermanis, 2007). 

Tiešā samaksa paredz vienādu samaksu par katru izpildīto darba vai saražotās 

produkcijas vienību, tātad samaksa atkarīga no paša darbinieka darba rezultātiem. 

Progresīvā samaksa ir algas noteikšana, izmantojot progresīvi pieaugušo izcenojumu. 

Gabaldarba premiālā samaksa sastāv no pamatalgas, kas ir atkarīga no saražotās 

produkcijas daudzuma, un no prēmijas par noteiktu rādītāju sasniegšanu un uzdevumu;   

 akordsamaksa - visbiežāk lieto tad, kad strādātāju grupai (brigādei) noteiktā 

laikā ar savu darba veikumu ir jānodrošina paredzētais gala rezultāts. Darba līgumā par 

gala rezultātu tiek noteikta kopējā darba alga, ievērojot kvalitātes kritērijus (Lībermanis, 

2007). Pastāv divas iespējas, kā aprēķināt akordsamaksu: laika akordā noteikta 

gabaldarba apjoma izpildīšanai aprēķinātās summas izmaksa saistīta ar konkrētu 

termiņu, respektīvi, izpildīšanas laiku, t.i., tiek saīsināts izpildes termiņš, tas paaugstina 

stundas tarifa likmi, ja patērēts – pazemina to. Naudas akordā noteiktam darba apjomam 

aprēķinātā izmaksājamā summa netiek saistīta ar konkrētu termiņu un tarifa likme 

paliek nemainīga. Būtībā tas ir tipisks gabaldarbs, tikai atalgojumu izmaksā visu uzreiz 

pēc darba pabeigšanas ( Vedļa, 2000). 

Papildmaksa – atzinība par labu darbu, par augstiem kvalitatīviem rādītājiem, 

taupīgu resursu izlietojumu, par atsaucību uzņēmuma organizētajos darba un ārpus 

darba, neparedzētos, neplānotos pasākumos (Zvirbule-Bērziņa u.c., 2004). Vadošo vietu 

papildsamaksas pasākumu vidū ieņem prēmijas. Prēmija ir papildus atalgojums, 
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apbalvojums, atzinība par sasniegumiem darbā. Savukārt piemaksu galvenais uzdevums 

ir papildus atlīdzināt par darbu. Izšķir divas piemaksu grupas:  

 ar darba rezultātu nesaistītās – tās ir piemaksas par darbu nakts laikā, 

virsstundām, par darbiem brīvdienās un svētku dienās, par papildus pienākumu 

pildīšanu, par darbiem smagos apstākļos; 

 ar darba rezultātu saistītās piemaksas – par profesiju un amatu apvienošanu, 

izpildāmo darba veidu paplašināšanu, profesionālo meistarību, augstiem darba 

sasniegumiem ( Vedļa, 2000). 

Darba ņēmēja darba samaksa tiek izteikta bruto un neto darba samaksās. Bruto jeb 

aprēķinātās samaksas fonda sastāvā ir iekļauta pamatalga (mēnešalga, amata alga), 

samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras 

piemaksas un prēmijas, samaksa par ikgadējo un papildatvaļinājumu, piemaksas pie 

atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts, kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu, 

darba nespējas lapu A apmaksa, samaksa par citām dienām, kurās nestrādā, VSAOI, ko 

maksā strādājošie, un IIN summas, kā arī darba samaksas subsīdijas. Neto darba 

samaksa tiek aprēķināta, no bruto darba samaksas atņemot VSAOI, ko maksā 

strādājošie, un IIN (Latvijas statistikas gadagrāmata..., 2013). 

Darba rezultāti ir ļoti atkarīgi no darbinieka motivācijas. Uz pedagogu motivāciju 

darbā izglītības iestādēs ir jāraugās gan no psiholoģiskās, gan no ekonomiskās puses. 

Autore uzskata, ka pedagogu motivācija dažādās valstīs ir savādāka. Dārdzības un lielo 

izmaksu dēļ šajā laikā pedagogu darba algas palielināšanas problēma ir ļoti samilzusi, 

Latvijas pedagogu vidū darba samaksa jeb naudas motivācija ir  viena no svarīgākajām. 

R.M.Stīrs (Steers), L.W.Porter (Porter), G.A.Biglej (Bigley) un E.E.Lavler 

(Lawler) par naudu kā motivāciju izsakās diezgan skeptiski. Apkopojot autoru atziņas, 

var secināt, ka naudas motivācija atkarīga no ieņemamā amata, vēlmēm, izglītības, 

mērķiem u.c. faktoriem, kuri var būt dažādos līmeņos: 

1) nauda izdzīvošanai; 

2) nauda izdzīvošanai, bet darba mīlestība ir pārāka; 

3) nauda sevis apliecināšanai; 

4) nauda, lai atbilstu kādam sociālam slānim; 

5) nauda, lai iegūtu vairāk varas; 

6) naudas nekad nepietiek – naudaskāre (Steers et al., 1996), (Lawler, 2000). 
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Ir iespējams naudas motivāciju iedalīt arī efektīvā, dažkārt efektīvā un neefektīvā 

motivācijā (Ideas: Money as ..., [b.g.]). 

Efektīva naudas motivācija: 

1) nauda motivē cilvēkus, un papildus nauda motivē cilvēkus strādāt vairāk; 

2) darbinieki sacentīsies, lai pieaugtu produktivitāte un standarti; 

3) ne vienmēr darbiniekam var piedāvāt izaugsmes iespējas, taču to var 

kompensēt ar darba piemaksu; 

4) nauda ir pieņemama visiem darbiniekiem – dažus var neapmierināt kāda 

dāvana, citus tā var pat aizvainot (Ideas: Money as ..., [b.g.]). 

Gandrīz efektīva naudas motivācija: 

1) ja darbinieks ir labi atalgots, tad nauda nevar būt noteicošā. Viņi var dot 

priekšroku citiem labumiem, piemēram, apbalvošanas ceremonijai vai 

vakariņām, kluba biedru piederībai, ceļojuma biļetēm, mašīnai utt.; 

2) nauda var pretstatīt darbiniekus vienu otram, tādejādi radot iekšējo 

konfliktu; 

3) ir iespējamas grūtības noteikt pamata standartus lēmumam, kā atalgot 

darbinieku; 

4) darbinieki var sajust piespiestību uzsākt konkurenci (Ideas: Money as ..., 

[b.g.]). 

Iepriekšminētais var tikt interpretēts dažādi, ja ņem vērā faktu, ka Latvijas 

pašreizējā situācija ir ļoti kritiska – zemās algas likmes, nestabila politiskā un 

ekonomiskā situācija, tad mūsdienu pedagogs nespēs piekrist kādiem papildus 

labumiem, ja viņa alga ir salīdzināma ar iztikas minimumu. Kad pedagogam būtu 

jāizvēlas starp laba darba atalgojumu papildus samaksu vai ceļojumu, tad parasti tie 

pedagogi, kuriem ir ģimene un apgādājamie, nespēj domāt par ceļojumu, jo zemās algas 

dēļ nepieciešamība spiež tieši naudu  sagaidīt kā atlīdzību par savu rezultatīvo darbu. 

Neefektīva naudas motivācija: 

1) darbinieki strādā tikai dēļ algas – tie nevēlas kļūt pārvaldīti piemaksu dēļ; 

2) nauda banalizē darbu darbiniekiem, kuriem darbs ir kas vairāk kā darba 

samaksa; 

3) nauda nespēj būt augstāk par pozitīvām darba attiecībām un vidi; 

4) ja darbinieks jūt nepieciešamību pēc naudas motivācijas, iespējams, alga ir 

pārāk zema; 
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5) ir arī daudzi citi veidi, kā motivēt darbiniekus (Ideas: Money as ..., [b.g.]). 

Pamatojoties uz I. Foranda teoriju, to, kādā veidā darbinieks sadala, izmanto un 

pielieto savas pūles, lai īstenotu mērķi, novērtē sasniegšanas teorija. Darbinieki 

subjektīvi iedomājas, kāds būtu jāsaņem atalgojums par paveikto darbu, kā arī viņi 

subjektīvi salīdzina savu ar citu darbinieku atalgojumu par analogu darbu. Ja šis 

salīdzinājums atklāj kaut kāda veida diskomfortu vai netaisnību, darbiniekam rodas 

psiholoģiskā spriedze (Forands, 2002). 

I.Forands turpina skaidrot iepriekšminēto taisnīguma samaksu ar taisnīguma 

teoriju, kas praksē nosaka, ka līdz brīdim, kamēr darbinieki neuzskatīs, ka saņem 

taisnīgu atalgojumu, viņi centīsies mazināt darba ražību un tās intensitāti. Autors arī 

piemin to, ka taisnīguma vērtējums ir nosacīts, tas nav absolūts. 1.5. attēlā tiek 

atspoguļota I. Foranda pēc L.Portera un E.Loura atvasinātā sistēma, kurā rezultāts ir 

atkarīgs no darbinieka pūlēm (3), spējām un rakstura īpašībām (4), kā arī savas lomas 

apzināšanās darba procesā (5). Pieliktās pūles atkarīgas no atalgojuma vērtības (1) un no 

tā, vai darbinieks tic tam, ka pastāv cieša saistība starp pūlēm un iespējamo atalgojumu 

(2). Sasniegtais rezultāts (6) sniedz gan iekšējo apmierinājumu (7), pašapmierinātību, 

gan ārējo atalgojumu (8) – vadības uzslavu, prēmiju un izvirzīšanu darbā. 

Apmierinājums (10) ir iekšējais un ārējais atalgojums, vērtējot to no taisnīguma (9) 

viedokļa. Apmierinājums nosaka, cik atalgojums ir patiesi vērtīgs (1), un virza 

darbinieka turpmāko rīcību. Prakse apstiprina domu: augsta rezultativitāte ir cilvēka 

pilnīga apmierinājuma iemesls, bet ne tā sekas (Forands, 2002). 

 
 
Avots: autores veidots pēc Forands, 2002. 
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Iepriekš aplūkotais L. Portera un E. Loulera modelis ( 1.5.att.) ļauj darba devējiem 

pielietot daudzveidīgākus motivēšanas veidus. Tomēr ir nepieciešams izvērtēt cilvēka 

uzvedību, lai noteiktu, kāpēc darbinieks priekšroku dod iekšējām vai ārējām 

motivēšanas pazīmēm. Darba devēju viedokļu un prakses izpēte liecina, ka noteiktos 

apstākļos organizācijās šis modelis nereti tiek sekmīgi izmantots, turklāt atsevišķo 

nemateriālo atalgojuma formu izmantošana (atzinība, uzslava, paaugstinājums amatā) 

arī ir veids, kā kompensēt ierobežotās iespējas paaugstināt darbinieka materiālo 

atalgojumu (algu). 

Darba devēja vadmotīvs ir uzņēmuma rentabilitāte, ekonomiskais progress, 

attīstība. Darbinieki ir viens no resursiem, kurā atdevi nosaka atalgojums. Stimulējošās 

motivēšanas teorija ir piemērojama gan darba algas kā motivācijas instrumenta analīze, 

gan darbinieka atalgojuma formas analīze. Līdzīgi kā norises motivēšanas teorijas, arī 

stimulējošās motivācijas teorijas aplūko cilvēku rīcību kā iepriekšējās pieredzes atziņu 

rezultātu. Tāpēc šīs teorijas piekritēji uzskata, ka darbiniekus var motivēt tikai ar īpaši 

lietotām atalgojuma metodēm (Praude, Baļčikovs, 2001). 

Ļoti iespējams, ka jebkura veida uzņēmumā, kā arī, kā iepriekš noskaidrots, 

izglītības iestādē atalgojuma sistēmu var izveidot un ieviest pēc šādiem kritērijiem, ko 

uzņēma atalgojumu sistēmas ieviešanai piedāvā I.Forands. Izveidojot un īstenojot 

atalgojuma sistēmu, nepieciešams nodrošināt: 

 tās izskaidrojumus – no kurienes, kādēļ un kā tika tā veidota; 

 norādi, kāda tieši darbība tiks atalgota; 

 kritērijus, ar kuru palīdzību noteikt sasniegto; 

 nesaskaņu un neizpratnes izslēgšanu; 

 atalgojumu piešķiršanu un tā saņemšanas atklātumu. 

Ir iespējams nodrošināt individuālus vai arī grupu atalgojumus, kas ietver kopīgas 

iezīmes: 

 papildus atvaļinājums; 

 papildus semināri, kursi un citu veidu mācības, kopīgi pasākumi; 

 nauda, dāvanas, ceļojumi; 

 darba vides uzlabošana, kā arī jauns aprīkojums – tehnika (Forands, 2002). 

Atalgojums par darbu var tikt uzskatīts kā svarīgs priekšnoteikums, taču tas nebūt 

nav vienīgais, lai pedagogs būtu motivēts darbam. Augsta atalgojuma likme ne vienmēr 

rada augstus darba efektivitātes rādītājus, darba kvalitāti vai paša pedagoga darba 
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prieku, tas norāda uz to, ka vienmēr blakus darba samaksai būtu jābūt saistītai ar kādām 

citām motivācijām. Kā atzīmē Antuāns de Sent-Ekziperī (2002, 405), „strādājot tikai 

materiālo labumu dēļ, mēs paši sev gatavojam cietumu” (Vedļa, 2002). 

1.2 Izglītības nozare Latvijā 

Izglītība ir viena no cilvēku darbības svarīgākajām nozarēm, bez kuras nav 

domājama sabiedrības attīstība. Saskaroties ar daudzām nākotnes problēmām, cilvēce 

saskata izglītībā nepieciešamo nodrošinājumu miera, brīvības un sociālā taisnīguma 

ideālu sasniegšanai. Tā ir pamats dziļākai un harmoniskākai cilvēka attīstībai, kas var 

mazināt nabadzību, tumsonību un apspiestību (Delors, 1996).  

Izglītības mērķis ir sniegt iespēju ikvienam cilvēkam attīstīt savu intelektualitāti, 

fizisko stāvokli, neatkarību, kā arī veidot atbildīgu personību. Galvenie izglītības 

sistēmas mērķi ir: 

 veicināt gudras, pieņemamas un visam pielāgotas personības gan intelektuāli, 

gan fiziski; 

 veicināt neatkarīgas, pielāgoties spējīgas, apzinīgas un atbildīgas personības 

izaugsmi demokrātiskā sabiedrībā; 

 veicināt radošu izaugsmi katrā personā, lai bagātinātu cilvēces nacionālās 

kultūras vērtības; 

 veicināt kompetenta, konkurētspējīga profesionāļa izaugsmi; 

 radīt nepieciešamos apstākļus, lai saņemtu mūžizglītību (Education in Latvia, 

1996). 

Ikviena cilvēka, sabiedrības un visas cilvēces dzīves gaitā tiek uzkrāta noteikta 

dzīves pieredze, kas ir katra indivīda un visas sabiedrības īstenotas apzinīgas rīcības 

pamatu pamats. Šīs pieredzes ieguvē galvenā loma ir izglītības iestādēm. 

Latvijas Republikas Izglītības likums nosaka, ka izglītības iestāde ir valsts, 

pašvaldību vai citu juridisko vai fizisko personu dibināta iestāde, kuras uzdevums ir 

izglītības programmu īstenošana, vai komercsabiedrība, kurai izglītības programmu 

īstenošana ir viens no darbības veidiem (Izglītības likums, 1998).  

Saeimas un Ministru kabineta kopējās politiskās struktūras ietvaros Izglītības un 

zinātnes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības, zinātnes un sporta 

nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā (Izglītības un zinātnes..., 2003). 

Ministrija ir pilnvarota izstrādāt normatīvos aktus un normatīvo aktu labojumus. IZM ir 
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tiesības izdot savām pakļautības iestādēm saistošas rekomendācijas, ja likumā noteikts, 

ka attiecīgā institūcija, pieņemot lēmumus, ir tiesīga izvēlēties (Nacionālo izglītības 

politiku..., 2000). 

Izglītojošo darbību īsteno Latvijas Republikas izglītības sistēma, kas sastāv no 

šādiem izglītības veidiem: 

 vispārējā izglītība; 

 profesionālā izglītība; 

 akadēmiskā izglītība; 

un šādām izglītības pakāpēm: 

 pirmsskolas izglītība; 

 pamatizglītība; 

 vidējā izglītība; 

 augstākā izglītība (Izglītības likums, 1998). 

Izglītība ir valsts funkcija, kur Izglītības likuma 12. pants nosaka, ka maksu par 

pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi valsts vai pašvaldību dibinātā 

izglītības iestādē sedz no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem (Izglītības likums, 

1998).  

Naudas līdzekļu veidošana, sadale un izmantošana tiek veikta ar valsts budžeta 

starpniecību. Valsts budžets ir valsts naudas ieņēmumu un izdevumu saraksts. Valsts 

budžets tiek sadalīts noteiktam laika periodam, Latvijā budžeta gads sakrīt ar kalendāra 

gadu. Valsts budžeta īpatnība ir tā, ka izsniegtie naudas līdzekļi nav jāatmaksā. Turklāt 

valdība valsts finanses izmanto kā līdzekli fiskālās politikas realizācijai 

makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanai (Bikse, 2007). 

Valdība ar valsts izdevumu starpniecību nodrošina iedzīvotājus ar koplietošanas 

precēm un pakalpojumiem. Tā ir valsts aizsardzība, sabiedrības kārtība un drošība, 

iedzīvotāju tiesību aizsardzība, kultūra, izglītība u.c. (Bikse, 2007).  

Izglītības valsts finansējuma attiecība pret valsts iekšzemes kopproduktu ir svarīgs 

indikators, kas dod priekšstatu par izglītības „atbalstu” valstī (Broks u.c., 1998). 

Izglītība ir pakalpojums, un tā nodrošināšanai finansējumu ik gadu piešķir no valsts 

kopbudžeta. Latvijas kopbudžeta izdevumi izglītībai laika periodā no 2007. – 

2011. gadam apskatīti 1.6. attēlā. 
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Avots: autores veidots pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2013. 

1.6. att. Latvijas kopbudžeta izdevumi izglītībai Latvijā no 2007. – 2011. gadam  

procentos no IKP 

Kā rāda 1.6. attēla dati, Latvijas kopbudžeta izdevumi izglītībai procentos no 

iekšzemes kopprodukta (IKP) ir bijuši nepastāvīgi. No 2007. – 2009. gadam valsts 

kopbudžeta izdevumi izglītībai pieaug no 5.9% no IKP līdz 6.8% no IKP, kas saistīts ar 

kopējo Latvijas valsts kopbudžeta izdevumu pieaugumu, jo 2009. gadā kopbudžeta 

izdevumi veidoja 36.0% no IKP, savukārt 2009. gadā tie palielinājās līdz 43.7% no IKP. 

Kopējie valsts kopbudžeta izdevumi izglītībai samazinājās: 2010. gadā – 6.1% no IKP 

un 2011. gadā – 5.7% no IKP.   

Latvijā kopbudžets sastāv no divām savstarpēji saistītām daļām: no valsts budžeta 

un pašvaldību budžeta. Tas nozīmē, ka bez valsts budžeta pastāv arī zemāka līmeņa – 

vietējo pašvaldību – pilsētu, novadu – budžeti. Savukārt valsts budžets un pašvaldību 

budžeti ietver pamatbudžetu un speciālo budžetu. Valsts kopbudžeta galvenā sastāvdaļa 

ir pamatbudžets (Bikse, 2007). Latvijas valsts kopbudžets, atbilstoši valdības funkcijām, 

2011. gadā bija Ls 5 540 237 516. No valsts kopbudžeta izdevumiem finansējums 

izglītībai 2011. gadā bija Ls 817 748 877 jeb 5.7% no IKP, t.sk. no valsts budžeta tika 

izlietoti Ls 271 156 394 (33%) un no pašvaldību budžeta Ls 546 592 483 (67%). Lai 

raksturotu precīzāk, kur un cik tiek novirzīts valsts budžeta finansējums izglītībai, 

autore iepazinās ar Valsts kases  2011. gada operatīvo pārskatu, kas tiek attēlots 

1.1. tabulā. 
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1.1. tabula 

Valsts budžeta izdevumi izglītībai 2011. gadā 

Izdevumi Ls 
Īpatsvars, 

% 

Programmai  Vispārējā izglītība 2 201 561 0.8 

Sociālās korekcijas izglītības iestādēm 558 409 0.2 

Dotācija privātajām mācību iestādēm 1 235 964 0.5 

Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1. klases 

izglītojamajiem 
2 264 018 0.8 

Mācību literatūras iegādei 157 188 0.1 

Profesionālajai izglītībai 87 771 854 32.4 

Augstākajai izglītībai 70 270 890 25.9 

Koledžām 5 347 850 2 

Valsts valodas politikai un pārvaldei 494 001 0.2 

Zinātnei 32 726 290 12.1 

Nozares vadībai 2 871 253 1.1 

Sportam 28 481 201 10.5 

Citi izdevumi 36 775 915 13.6 

KOPĀ: 271 156 394 100 

Avots: autores veidots un aprēķini pēc 2011. gada Valsts kases operatīvā pārskata datiem, 

2012. 

Kā redzams 1.1. tabulā, izglītības sistēmas uzturēšanai 2011. gadā visvairāk valsts 

budžeta līdzekļu novirzīti profesionālajai izglītībai – 32.4% no kopējiem izdevumiem. 

Augstākajai izglītībai no budžeta izdevumiem izglītībai tika tērēti 25.9%, zinātnei – 

12.1% no valsts budžeta izdevumiem, izglītībai un sportam – 10.5% no valsts budžeta 

izdevumiem izglītībai. Pārējām pozīcijām valsts budžeta izdevumu tiek atvēlēts mazāk 

nekā 2%.  

Pašvaldību budžeta izdevumi izglītībai veido Ls 546 592 483 no valsts 

kopbudžeta izdevumiem izglītībai, kur finansējums tieši tiek novirzīts, atspoguļots 

1.2. tabulā. 

1.2. tabula 

Pašvaldību budžeta izdevumi izglītībai 2011. gadā 

Izdevumi Ls 
Īpatsvars 

% 

Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās 

izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un VSAOI 

147 392 410 27 

Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu 

un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un VSAOI 
7 167 388 1.3 
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1.2.tabulas turpinājums 

Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām 

pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, izglītības 

iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas 

centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās 

un garīgās attīstības traucējumiem 

48 615 467 8.9 

Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu darba samaksai un VSAOI 

12 324 000 2.3 

Valsts budžeta grozījumi 700 000 0.1 

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, 

VSAOI un izglītības iestāžu uzturēšanai 
330 393 218 60.4 

KOPĀ: 546 592 483 100 
Avots: autores veidots un aprēķini pēc 2011. gada Valsts kases operatīvā pārskata datiem, 

2012. 

Pašvaldību budžeta izdevumi izglītībai veidojas no mērķdotācijām jeb 

finansējuma pedagogu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām (VSAOI) un pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai. Pēc 1.2. tabulā 

attēlotājiem datiem var secināt, ka lielākā daļa pašvaldību budžeta, kas paredzēta 

izglītības sistēmas uzturēšanai, tika izlietota pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai, VSAOI un izglītības iestāžu uzturēšanai, kas veido 60.4% no 

pašvaldību kopbudžeta izdevumiem izglītībai. Otra lielākā pašvaldību izdevumu grupa 

izglītībā – 27% - tika paredzēti pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI. 

Viens no svarīgākajiem ekonomikas rādītājiem ir IKP, kas ir noteiktas valsts 

ekonomiskajā teritorijā tās rezidentu vienību gada laikā saražotais un pārdotais gala 

produkts tirgus cenās (Bikse, 2007). Autores analizējamās tematikas aspektā rezidenti ir 

izglītības iestādes, kas sniedz pakalpojumu. Kā atzīmē Dž. Rifkins, „pakalpojumi nav 

uzskatāmi par īpašumu. Tie ir nemateriāli un netverami. Tie tiek sniegti, nevis ražoti, un 

tie pastāv tikai to sniegšanas brīdī. Tos nav iespējams paturēt, uzkrāt vai mantot. Preces 

var nopirkt, bet pakalpojumus var tikai saņemt. Pakalpojumu ekonomikā nauda tiek 

maksāta par cilvēka laiku, nevis vietu vai lietām. Pakalpojumi vienmēr ir saistīti ar 

attiecībām cilvēku starpā un ir pretstats attiecībām starp cilvēku un lietu. Cilvēks ir 

sabiedriska būtne, un arvien biežāk iespēja piekļūt citiem indivīdiem tiek nodrošināta ar 

naudas palīdzību” (Rifkins, 2004). Savukārt R.Škapars atzīmē, ka „Pakalpojumi ir 
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nemateriālas preces. Tās nav pārnēsājamas, transportējamas vai uzkrājamas. 

Raksturīgākie pakalpojumi ir tie, kurus sniedz satiksmes, banku, apdrošināšanas 

institūcijas, kā arī veikali, veļas mazgātavas, frizētavas, masu sazināšanās līdzekļi jeb 

mediji, sabiedriskās kārtības un drošības, izglītības, kultūras, veselības aprūpes 

iestādes” (Škapars, 2001). 

IKP ir iedzīvotāju kārtējo vajadzību apmierināšanas un kapitāla palielināšanas 

avots. M. Parkins atzīmē, ka „Ja tiek saražots mazāks IKP apjoms, tas samazina 

iedzīvotāju personiskos ienākumus un uzkrājumu zaudējumus” (Parkin, 1990). Tāpēc ir 

svarīgi, lai IKP nemitīgi pieaugtu, jo tad rodas lielākas iespējas vairāk naudas līdzekļu 

novirzīt izglītības attīstībai, jaunu skolu celtniecībai, iedzīvotāju veselības aprūpei utt. 

(Bikse, 2007).  IKP rādītāju izmanto, lai raksturotu ekonomisko situāciju valstī, tās 

attīstības līmeni konkrētā laika periodā. Izglītības īpatsvars IKP Baltijas valstīs 

faktiskajās cenās no 2007. – 2011. gadam ir atspoguļots 1.7. attēlā. 

 

Avots: autores veidots pēc Baltijas valstu Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2013. 

1.7. att. Izglītības īpatsvars iekšzemes kopproduktā faktiskajās cenās Baltijas 

valstīs no 2007. - 2011. gadam, % 

Autore, apskatot Latvijas statistikas gadagrāmatas 2012 datus par iekšzemes 

kopproduktu (faktiskajās cenās) pa darbības veidiem cenās, secina, ka izglītības nozares 

pienesums iekšzemes kopproduktam ir viens no zemākajiem. 1.7. attēla dati rāda, ka 

laika posmā no 2007. – 2011. gadam visaugstākais izglītības īpatsvars IKP visās 

Baltijas valstīs tika sasniegts 2009. gadā: Latvijā – 5.4%, Lietuvā – 6.1% un Igaunijā – 

5.5%.  Latvijā izglītības īpatsvars IKP līdz 2009. gadam pieauga, kas radīja iespēju 

vairāk naudas līdzekļu novirzīt izglītībai, t.sk. pedagogu darba samaksai, jo pēc 
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1.6. attēla tai laika posmā pieauga vispārējās valdības sektora izdevumi izglītībai. Taču 

no 2010. – 2011. gadam Baltijas valstu vidū Latvijā izglītības īpatsvars IKP samazinājās 

līdz 4.2%, turpretī vislielākais izglītības īpatsvars IKP šajā laika posmā ir Lietuvā – 

4.8%. 

IKP ietekmē pieaug vai samazinās arī tautsaimniecībā nodarbināto skaits, jo, ja no 

sākotnējā stāvokļa rodas kopējā pieprasījuma un piedāvājuma līkņu nobīdes, tad notiek 

makroekonomiskā līdzsvara izmaiņas, kas ietekmē arī nodarbinātību. Tautsaimniecībā 

nodarbinātie ir visi iedzīvotāji 15 – 74 gadu vecumā, kas strādā algotu darbu, arī 

pašnodarbinātās personas uzņēmējdarbībā, lauku saimniecībā vai profesionālajā praksē 

(Bikse, 2007). Ekonomikā nodarbinātie iedzīvotāji un nestrādājošie jeb darba meklētāji 

veido kopējo darbaspēka piedāvājumu. 1.3. tabulā atspoguļots nodarbināto iedzīvotāju 

skaits saimnieciskās darbības veidos Latvijā laika periodā no 2008. – 2012. gadam. 

1.3. tabula 

Nodarbināto skaita sadalījums pēc saimniecisko darbību veidiem Latvijā no 

2008. – 2012. gadam, tūkst. 

Darbības veids 2008 2009 2010 2011 2012 

Izmaiņas 

2012./ 

2008.g. 

Lauksaimniecība, 

mežsaimniecība un 

zivsaimniecība 

88.8 86.9 85.5 91.8 74.2 0.84 

Rūpniecība un enerģētika 197.9 159.8 159.2 158.3 144.8 0.73 

Būvniecība 127.8 76.8 66.4 71.0 63.5 0.5 

Tirdzniecība, izmitināšana un 

ēdināšanas pakalpojumi 
212.4 188.0 179.0 181.2 157.6 0.74 

Transports, uzglabāšana, 

informācijas un komunikācijas 

pakalpojumi 

124.2 112.6 111.0 114.1 97.5 0.79 

Finanšu, apdrošināšanas, 

zinātniskie, administratīvie 

pakalpojumi 

87.8 90.5 92.8 101.0 101.6 1.16 

Valsts pārvalde un aizsardzība 86.6 78.2 62.5 61.7 60.0 0.69 

Izglītība 93.2 89.5 95.5 100.8 92.4 0.99 

Veselība un sociālā aprūpe 52.4 52.3 47.5 48.5 51.5 0.98 

Pārējie saimniecisko darbību 

veidi 
52.9 51.7 44.1 41.7 42.1 0.80 

KOPĀ: 1124 986.7 940.9 970.5 885.6 0.79 
Avots: autores veidots un aprēķini pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2013. 

Pēc 1.3. tabulas datiem autore secina, ka nodarbināto iedzīvotāju skaits dažādos 

saimniecisko darbību veidos, salīdzinot izmaiņas 2012. gadā ar 2008. gadu, pieaudzis  ir 
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tikai finanšu, apdrošināšanas, zinātnisko, administratīvo pakalpojumu skaits -  

1.16 reizes jeb par 16%. Pārējās tautsaimniecības nozarēs ir vērojams nodarbināto skaita 

samazinājums. Salīdzinot izmaiņas 2012. gadā ar 2008. gadu izglītības nozarē, 

iespējams secināt, ka nodarbināto skaits ir palicis praktiski nemainīgs, samazinājums ir 

0,99 reizes jeb par 1%. Autore to izskaidro ar to, ka pedagogu skaits nemaz nevar 

samazināties, jo to nepieļauj mācību plāns. Kopumā valstī piecu gadu laikā nodarbināto 

skaits ir samazinājies 0.79 reizes jeb par 21%. 

Izglītībā nodarbināto iedzīvotāju skaits piecu gadu periodā netika samazināts, bet 

tas atstāja iespaidu uz strādājošo darba samaksu.  Strādājošo mēneša vidējā bruto darba 

samaksa pa darbības veidiem Latvijā, t.sk. izglītībā strādājošajiem, attēlota 1.8. attēlā.  

 

Avots: autores veidots pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2013. 

1.8. att. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksas dinamika pa darbības 

veidiem Latvijā no 2008. – 2012. gadam, Ls 

Pēc 1.8. attēlā redzamajiem datiem var secināt, ka laika posmā no 2008. – 

2010. gadam visos darbības veidos mēneša vidējā bruto darba samaksa samazinājusies. 

2010. gadā vidējā darba samaksa valstī saruka par Ls 34 jeb 7%, salīdzinot ar 

2008. gadu. Privātajā sektorā 2010. gadā vidējais mēneša darba samaksas kritums bija 

vismazākais, salīdzinot ar pirmskrīzes periodu. Savukārt vislielākais darba samaksas 

samazinājums bija vispārējā valdības sektorā, kas 2010. gadā bija vidēji par Ls 113 jeb 

20% samazinājies, bet izglītībā strādājošajiem darba samaksa bija par Ls 100 jeb 20% 

mazāka, salīdzinot ar 2008. gadu. Latvijā mērens darba samaksas kāpums visos 

darbības veidos bija vērojams 2011. un 2012. gadā. Izglītībā strādājošajiem salīdzināmo 

piecu gadu laikā darba samaksa ir bijusi viszemākā attiecībā pret pārējiem darbības 
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veidiem. 2011. un 2012. gadā, kad strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa 

darbības veidiem tika mēreni palielināta, izglītībā strādājošie to ir izjutuši vismazāk – 

par Ls 15 jeb nepilniem 4%. Eiropas Komisijas ziņojumā tiek norādīts, ka pēdējos 

gados prasmes, kas nepieciešamas pedagogiem, kļūst arvien plašākas. Bez  tradicionālās 

zināšanu nodošanas pedagogiem tagad jāspēj veikt dažādus papildus uzdevumus, 

piemēram, izmantot informācijas tehnoloģijas, darboties komandā, palīdzēt integrēt 

bērnus ar īpašām vajadzībām, tajā pašā laikā izglītības nozarei ir jākonkurē ar visiem 

sektoriem, lai piesaistītu viskvalificētākos darbiniekus. Šeit alga un darba apstākļi ir 

izšķirīgie faktori, bet kā gan izglītības nozare var konkurēt un piesaistīt kvalificētus 

darbiniekus, ja darba samaksa to neļauj (Teachers and School..., 2011). 

1.2.1 Vispārējās izglītības sistēmas raksturojums Latvijā 

Autore no visiem izglītības veidiem detalizēti analizē vispārējo izglītību, kas 

Izglītības likumā tiek definēta kā cilvēka, dabas un sabiedrības daudzveidības un 

vienotības izziņa, humānas, brīvas un atbildīgas personības veidošanās process un tā 

rezultāts (Izglītības likums, 1998). Vispārējo izglītību regulē 1999. gada 10. jūnijā 

ieviestais Vispārējās izglītības likums, kura mērķis ir reglamentēt valsts, pašvaldību 

izglītības iestāžu un citu vispārējās izglītības īstenošanas procesā iesaistīto personu 

darbību, noteikt to tiesības un pienākumus, kā arī radīt apstākļus radošas, vispusīgi 

izglītotas personības veidošanai, izglītojamo nepārtrauktai izglītības turpināšanai, 

profesijas apguvei, patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē (Vispārējās 

izglītības likums, 1999). Vispārējās izglītības likuma 3.pants nosaka, ka vispārējā 

izglītība tiek īstenota 1.9. attēlā atspoguļotajās pakāpēs un veidos. 

 

Avots: autores veidots pēc Izglītības likuma, 2013. 

1.9. att. Vispārējās izglītības pakāpes un veidi Latvijā 

Pamatskola 
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No vispārējās izglītības pakāpēm un veidiem Latvijā autore darbā analizē 

pamatizglītību un vidējo izglītību.  

Pamatizglītības iestādes ir izglītības iestādes, kas īsteno pamatizglītības 

programmas 9 gadu laikā. Atkarībā no izglītības iestādes struktūras un mācību procesa 

organizācijas, tās ir šādas: 

 sākumskolas – īsteno pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas 1. - 

6. klasei; 

 pamatskolas – īsteno pilnas pamatizglītības programmas (Vispārējās izglītības 

likums, 1999). 

Vidējā izglītība ir izglītības pakāpe, kurā notiek daudzpusīga personības 

pilnveide, mērķtiecīga un padziļināta izaugsme apzināti izraudzītā vispārējās vai 

profesionālās izglītības, vai arī vispārējās un profesionālās izglītības virzienā, 

sagatavošanās studijām augstākajā izglītības pakāpē vai profesionālajai darbībai, 

iesaiste sabiedrības dzīvē (Izglītības likums, 1998). Vispārējās izglītības likuma 40.pants 

nosaka, ka atkarībā no izglītības iestādes struktūras un mācību procesa organizācijas ir 

šādas vispārējās vidējās izglītības iestādes: 

 vidusskolas – kuru pamatuzdevums ir īstenot pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības programmas; 

 ģimnāzijas – kuru pamatuzdevums ir īstenot vispārējās vidējās izglītības 

programmas. Ģimnāzijas var īstenot arī daļējas pamatizglītības programmas no 

7. – 9. klasei (Vispārējās izglītības likums, 1999). 

Kā trešās no vispārējās vidējās izglītības iestādēm ir vakara (maiņu) vidusskolas, 

bet autore darbā tās neapskata, kas nozīmē, ka tiek aptvertas tikai vispārizglītojošās 

dienas skolas.  

Vispārējās izglītības iestādes Latvijā atrodas 119 novados un 9 republikas lielajās 

pilsētās. Izglītības likuma 17. punktā tiek noteikts, ka ikvienai vietējai pašvaldībai 

pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna 

dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno 

izglītības programmu valsts valodā, nodrošināt jauniešiem iespēju gūt vidējo izglītību, 

kā arī nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus, 

arī bērnu nometnes. Likums nosaka, ka audzēkņiem ir tiesības brīvi izvēlēties skolu 
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citas pašvaldības teritorijā, kas jāfinansē, slēdzot savstarpējus līgumus starp 

pašvaldībām (Izglītības likums, 1998). 

IZM, saskaņojot pašvaldības lēmuma projektu par pašvaldības vispārējās 

izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, rūpīgi seko šādiem kritērijiem: 

izglītības iestādes darba kvalitāte – skolēnu mācību rezultāti un sekmības dinamika, 

izglītības programmu piedāvājums, sasniegumi interešu izglītības jomā, pedagogu un 

direktoru darba kvalitāte u.c., lai nodrošinātu skolu labās prakses un pieredzes 

pārmantojamību; izglītības pieejamība – sākumskolas (1. – 6. klases), it īpaši  

1. – 3. klases pieejamība iespējami tuvāk bērna dzīvesvietai; transporta nodrošinājums; 

izglītības iestāžu attīstības potenciāls nākotnē – iespēja kļūt par daudzfunkcionālu 

izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru; skolu tīkla attīstības koncepcija novadā – 

pieejamie finanšu resursi, skolu ēku piepildījums un noslogojums, teritorijas 

demogrāfiskās tendences, pašvaldības ekonomiskās attīstības potenciāls, kā arī iesaistīto 

pušu (skolēnu, pedagogu un vecāku) informētība un viedokļi. Pašvaldībām, plānojot 

skolu tīklu, ir jāņem vērā visu veidu un visu pakāpju izglītības iestādes. (Aktualitātes un 

jaunumi..., 2010). 

1.4. tabulā autore atspoguļo datus par vispārējās izglītības iestādēm Latvijā. 

1.4. tabula 

Skolu skaits vispārējās izglītības iestādēs Latvijā no 2009./2010. – 2012./2013. m. g. 

Izglītības 

iestādes 
2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

Sākumskolas 29 32 40 41 

Pamatskolas 345 342 323 314 

Vidusskolas 291 292 283 283 

Ģimnāzijas 46 47 48 46 

KOPĀ: 711 713 694 684 
Avots: autores veidots un aprēķini pēc VIIS datiem, 2013. 

Vispārējā izglītības finansēšanas principa „Nauda seko skolēnam” ieviešanas 

rezultātā samazinājās skolu skaits. Lai nodrošinātu izmaksu efektivitāti, veidotu 

optimālu skolu tīklu un nodrošinātu skolēniem izglītības apguves iespējas jaunajā 

finansiālajā situācijā, daudzas pašvaldības pieņēma lēmumu par skolu tīklu 

pārkārtošanu. Skolas tika slēgtas vai reorganizētas. Pēc 1.4. tabulā dotajiem datiem var 

secināt, ka, salīdzinot 2009./2010. m. g.  ar 2010./2011. m. g., tendence vēl nav tik 

izteikta, savukārt, salīdzinot 2010./2011. m. g. ar 2011./2012. m. g. ievērojami ir 

palielinājies reorganizēto un slēgto izglītības iestāžu skaits – 19 izglītības iestādes. 
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Skolas tika slēgtas saistībā ar nelielo izglītojamo skaitu un reorganizētas. Kā pozitīvu 

faktu var minēt, ka kopš 2009./2010. m. g. ir palielinājies dibināto sākumskolu skaits, 

kas ir saistīts ar pamatskolas pārveidošanu par sākumskolu. Sarūk vidusskolu skaits, jo 

vidusskolas tiek reorganizētas par pamatskolām, un pamatskolās, kas tiek reorganizētas 

par sākumskolām. Skolu tīkla optimizācijas rezultātā kopš 2009./2010. m. g. izglītības 

iestāžu skaits ir samazinājies par 4% jeb 27 vispārējās izglītības iestādēm – 

2009./2010. m. g. valstī bija 711 vispārējās izglītības iestādes, savukārt 2012./2013.m.g. 

– 684. 

Skolu sadalījums pēc skolēnu skaita vispārējās izglītības iestādēs Latvijā tiek 

atspoguļots 1.5. tabulā. Skolēnu skaita iedalījums ir izvēlēts pēc MK noteikumiem Nr.  

836, jo pēc šāda skolēnu skaita skolā tiek noteikta izglītības iestāžu vadītāju un 

viņu vietnieku zemākā mēneša darba algas likme. 

1.5. tabula 

Skolu sadalījums pēc skolēnu skaita vispārējās izglītības iestādēs Latvijā no 

2009./2010. – 2012./2013. m. g. 

Skolēnu skaits 

skolā 
2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

līdz 100 207 224 227 225 

101 līdz 150 103 94 85 83 

151 līdz 250 83 80 86 93 

251 līdz 400 121 119 114 114 

401 līdz 600 93 100 97 87 

601 līdz 800 62 61 54 51 

801 līdz 1000 31 24 19 20 

1001 līdz 1200 7 7 9 8 

1201 līdz 1400 4 4 3 3 

KOPĀ: 711 713 694 684 
Avots: autores veidots un aprēķini pēc VIIS datiem, 2013. 

Šobrīd Latvijā ir 225 jeb 33% vispārizglītojošās skolas, kurās skolēnu skaits ir 

mazāks par 100. Lielākoties izglītības iestādes, kurās mācās līdz 100 skolēniem. ir 

mazās lauku skolas, kas līdz finansēšanas modeļa ieviešanai varēja eksistēt bez 

problēmām. Bet līdz ar finansēšanas modeļa ieviešanu tās kļuva par finansiāli 

neizdevīgām skolām un pašvaldībām tas bija sāpīgi, jo kļuva par šķērsli daudzu skolu 

pastāvēšanai, jo bez pašvaldību pašu finansiālā atbalsta nav iespējas uzturēt skolu līdz 

100 skolēniem. Bijušais IZM valsts sekretārs M. Gruškevics ir atzīmējis, „ja tev ir maz 

skolu, bet daudz bērnu un klašu komplekti ir piepildīti, tu saņemsi ļoti daudz naudas. 

Bet, ja tev ir daudzas skoliņas ar daudziem pedagoģiskajiem kolektīviem, ar zemu klašu 
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piepildījumu, tev būs deficīts, tev nepietiks naudas” (Dreijere, 2008). IZM dati liecina, 

ka novados optimālā izglītības iestādē, kurā tikai ar valsts naudu pietiks pedagogu darba 

apmaksai, pamatskolās jābūt vismaz 102 skolēniem, vidusskolās – vismaz 162, savukārt 

republikas nozīmes pilsētās pamatskolās jābūt vismaz 180 skolēniem, vidusskolās – 

vismaz 255. Kopumā pēc autores aprēķiniem Latvijā 2012./2013. m. g. ir 225 skolas, 

kuras to nesasniedz. Tas gan nenozīmē, ka visas neizdevīgās skolas tiek slēgtas, 

pašvaldību ziņā ir izlemt – tās slēgt, palīdzēt ar finansējumu vai veidot skolu tīklu 

(Dreijere, 2008). Nevar nepiebilst, ka pēc tabulā dotajiem datiem, kas atspoguļo, ka 

katru gadu samazinās skolu sadalījums pēc skolēnu skaita vispārējās izglītības iestādēs, 

ir saistīts ar skolēnu skaita samazināšanos, kas atstāj iespaidu uz skolu skaitu 

palielinājumu ar skolēniem līdz 100.  

1.3 Finansēšanas modelis “Nauda seko skolēnam” 

Pedagogu darba samaksu pirms finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” 

noteica MK noteikumi Nr. 746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas tika 

apstiprināti 2004. gada 24. augustā un bija spēkā līdz 2009.gada 1. septembrim. 

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 

izglītības iestādes vadītāji izstrādāja tarifikāciju pēc stāvokļa 1. septembrī, kurā norādīja 

katra pedagoga slodzi, kā arī pedagogu likmes un stundu skaitu mācību priekšmetos. 

Lai nodrošinātu tarifikācijas atbilstību piešķirtajam valsts budžetam, vispārējās 

izglītības iestādes vadītājs saskaņoja tarifikāciju ar attiecīgo rajona pašvaldību, kur 

ekonomisti veica aprēķinu pārbaudi un veidoja kopsavilkumus. Rajona pašvaldība 

tarifikāciju kopsavilkumus ar aprēķināto naudu iesniedza IZM finanšu daļā. IZM naudu 

ieskaitīja rajonu izglītības nodaļām, kas naudu izmaksāja skolu direktoriem.  

Pedagogu algu noteicošie faktori līdz 2009. gada 1. septembrim bija 

pedagoģiskais darba stāžs (līdz 5 gadiem, no 5 – 10 gadiem, vairāk par 10 gadiem), 

pedagogu mēneša darba algas likme (par darba stāžu līdz 5 gadi – Ls 340, no 5 līdz 

10 gadi – Ls 344, vairāk par 10 gadi- Ls 350) un pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas 

rezultāti (līdz 7% no darba kvalitātes stimulēšanas fonda) (Pedagogu darba samaksas..., 

2004). 

Līdz 2009. gada 1. septembrim pedagogu darba samaksas sistēma bija „Nauda 

seko izglītības iestādei” atkarībā no klašu komplektu skaita un mācību plāna. Tarificējot 

pedagogu darba samaksu, bija nepieciešami lieli finansiālie līdzekļi, tāpēc globālās 

finanšu un ekonomiskās krīzes ietekmē, lai ekonomētu valsts līdzekļus, tika ieviests 
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finansēšanas modelis „Nauda seko skolēnam”, kur par pedagogu darba samaksas 

finansēšanas aprēķinu ņem skolēnu skaitu. Jaunā finansēšanas modeļa mērķis ir veicināt 

izglītības kvalitāti un konkurētspēju, nodrošināt efektīvu izglītībai piešķirtā finansējuma 

izlietojumu, kā arī – nodrošināt vienlīdzīgu un caurskatāmu finanšu līdzekļu sadali uz 

katru skolēnu (Izglītības funkciju nodrošināšana..., 2009). 

Līdz ar finansēšanas modeli „Nauda seko skolēnam” tika ieviesta Valsts izglītības 

informācijas sistēma – datubāze, kurā apkopota informācija par izglītības iestādēm, 

izglītības programmām, izglītojamajiem, pedagogiem, izglītības dokumentiem un valsts 

statistiku. IZM izstrādāja MK noteikumus Nr. 788 „Valsts izglītības informācijas 

sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība”, kurā noteikts, ka VIIS ir Valsts 

informācijas sistēma, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts, pašvaldību un izglītības 

iestāžu funkciju īstenošanu izglītības jomā (Valsts izglītības informācijas..., 2010). 

Novadu un republikas pilsētu pašvaldības nodrošina, ka VIIS līdz attiecīgā gada 

5. septembrim tiek ievadīta un apstiprināta informācija par skolēnu skaitu attiecīgā gada 

1. septembrī izglītības iestādēs (pa klasēm (grupām) un izglītības programmām). Pēc šī 

skolēnu skaita IZM aprēķina mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai (Aktualitates un 

jaunumi..., 2010). Principus un kārtību, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta 

mērķdotācija, nosaka MK noteikumi Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un 

MK noteikumi Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”. 

MK noteikumu Nr. 1616 3.punkts nosaka, ka, aprēķinot mērķdotācijas vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, 

ministrija ievēro šādus rādītājus: 

 skolēnu skaits izglītības pakāpē; 

 izglītības iestādes īstenojamās programmas. 

Minēto noteikumu 6.punkts paredz, ka, ņemot vērā novadu un republikas pilsētu 

sniegto informāciju, ministrija aprēķina normēto bērnu un skolēnu skaitu katrā izglītības 

pakāpē, piemērojot šādus koeficientus: 

 1.-4. klases skolēnu skaitam – koeficientu 0.75; 

 5.-9. klases skolēnu skaitam – koeficientu 1; 
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 10.-12. klases skolēnu skaitam – koeficientu 1.25; 

 ģimnāzijās – koeficientu 1.1 (Kārtība, kādā aprēķina..., 2009). 

Lai noteiktu valsts finansēto skolotāju likmju skaitu, IZM normēto skolēnu skaitu 

attiecina pret novadu un republikas pilsētu koeficientiem, kas novados ir 8 skolēni pret 

1 skolotāju, bet republikas pilsētās – 10.2 skolēni pret 1 skolotāju.  (Kārtība, kādā 

aprēķina..., 2009). Skolotāju likmju skaitu reizina ar mēneša darba algas likmi, 

atbilstoši darba stāžam un MK noteikumu Nr. 836 1.pielikuma 4. tabulai. Viena likme ir 

vienāda ar 21 kontaktstundu nedēļā attiecībā pret pedagoģisko darba stāžu, ko autore 

attēlo 1.10. attēlā. 

 

Avots: autores veidots pēc MK noteikumiem Nr. 836, 2013. 

1.10. att. Finansējuma dinamika skolotāju zemākās mēneša darba algas likmei pēc 

darba stāža vispārējās izglītības iestādēs Latvijā no 2009./2010. – 2012./2013. m. g., 

Ls 

Skolotāju vidējā algas likme par 21 mācību stundu pirms finansēšanas modeļa 

pieauga līdz Ls 350, bet šo mērķtiecīgo pedagogu darba algas likmes paaugstināšanu 

pārtrauca 2009. gada valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām pedagogu darba 

samaksai samazinājums. Tika ieviests finansēšanas modelis „Nauda seko skolēnam”, un 

skolotāju zemākā mēneša darba algas likme ar darba stāžu, kas lielāks par 10 gadiem, 

samazinājās līdz Ls 255. 2011./2012. m. g. zemā darba samaksa radīja neapmierinātību 

pedagogu vidū, uz ko reaģēja LIZDA un sadarbībā ar IZM, Saeimas frakcijām un 

premjerministru V. Dombrovki 2012./2013. m. g. panāca nelielu darba likmes 

paaugstinājumu – par Ls 25. 
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Darba stāžs ir viens no faktoriem finansēšanas modelī „Nauda seko skolēnam”, 

kas ietekmē skolotāja darba samaksu, bet, tā kā atšķirība mēneša darba algas likmēm 

nav nozīmīga, tad autore atsevišķi to neanalizēs. Lielākā daļa skolotāju ir ar darba stāžu, 

kas lielāks par 10 gadiem. Tas nozīmē, ka mēneša darba algas likme 2012./2013. m. g. 

šiem skolotājiem ir Ls 280.  

Zemākā pedagogu darba samaksa pedagogiem par likmi, kam darba stāžs mazāks 

par 5 gadiem, 2012./2013. m. g. ir Ls 270, kas neveicina jaunu pedagogu ienākšanu 

izglītības sistēmā. Zemais algu līmenis Latvijā kopumā nopietni ietekmē izglītības 

kvalitāti. Piemēram, tas atbaida jauniešus izvēlēties pedagoga profesiju, nemudina 

jaunos pedagoģisko izglītību ieguvušos skolotājus iet strādāt skolās, ietekmē profesijas 

statusu un morāli. Jaunie skolotāji labāk meklē citus darbus, kas tiek labāk apmaksāti; 

tiem, kas tomēr paliek skolās, bieži vien ir nepieciešams strādāt vēl arī citā darbā 

(Nacionālo izglītības politiku..., 2000). 

MK noteikumu Nr. 1616 8.punkts paredz, ka ministrijai, aprēķinot mērķdotācijas 

pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai, ir jānodrošina arī papildus nepieciešamais finansējums – pedagogu 

papildu pienākumu (klases audzināšana, stundu gatavošana, skolēnu darbu labošana) un 

atbalsta pasākumu (piemēram, konsultācijas, pagarinātās dienas grupas) nodrošināšanai, 

nepārsniedzot 40% no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas. 

Papildus finansējums nepieciešams arī iestādes vadītāja, vietnieku un atbalsta personāla 

(bibliotekāra, logopēda, psihologa, speciālā pedagoga, karjeras konsultanta, pedagoga 

palīga) darba samaksai un VSAOI, nepārsniedzot 15% no aprēķinātās mērķdotācijas 

(Kārtība, kādā aprēķina..., 2009). 

Izvērtējot minēto noteikumu regulējumu, autore izveidoja pārskatāmu formulu par 

principu un kārtību, kādā tiek aprēķinātas un sadalītas valsts budžeta mērķdotācijas. 

 Mērķdotāciju apjoms (Ls): 

1) izglītojamo skaits izglītības pakāpēs * klašu grupas koeficients = normētais 

izglītojamo skaits izglītības pakāpēs; 

2) normētais izglītojamo skaits izglītības pakāpēs / skolēnu skaits uz pedagoģisko 

likmi = skolotāju likmju skaits; 

3) skolotāju likmju skaits * pedagoģiskā darba stāža algas likme + pārējo skolotāju 

pienākumu apmaksa (40%) + administrācijas darba samaksa (15%) + 

VSAOI (24.09%) = mērķdotāciju apjoms. 
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Pēc šādas metodikas ministrija aprēķina finansējumu uz katru skolēnu un, 

atbilstoši skolēnu skaitam pašvaldību izglītības iestādēs, sadala finansējumu novadu un 

republikas pilsētu pašvaldībām. Pašvaldības uzdevums ir pēc izstrādātās un 

apstiprinātās iekšējās kārtības sadalīt mērķdotācijas katrai skolai. Savukārt skolas 

direktora pienākums ir nodrošināt pedagogu darba samaksu esošā finansējuma ietvaros 

saskaņā ar klašu komplektu skaitu un mācību plānu. 

Pēc autores veiktā aprēķina var noteikt vidējās izmaksas uz vienu normēto 

izglītojamo gadā, ko aprēķina, kopējo gada pašvaldību pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu mērķdotāciju apjomu pedagogu darba samaksai un VSAOI dalot ar 

visu normēto izglītojamo skaitu. 1.11. attēlā atspoguļoti dati par to, cik naudas uz 

novada pašvaldību seko līdzi katram normētajam skolēnam.  

 

Avots: autores veidots pēc IZM datiem, 2013. 

1.11. att. Vidējā finansējuma dinamika vienam normētajam izglītojamajam 

vispārējās izglītības iestādēs Latvijā no 2009./2010. – 2012./2013. m. g., Ls 

Lai ieviestu jauno finansēšanas principu, IZM aprēķināja, ka vidēji katram 

normētajam skolēnam, kas izglītību iegūst pašvaldību pamata un vispārējā vidējā 

izglītības iestādē, uz novada pašvaldību tiek pārskaitīti Ls 473.28 gadā. Pēc 1.11. attēla 

var secināt, ka katru gadu naudas daudzumam, kas seko skolēnam, ir tendence 

palielināties. 2009./2010. m. g. nauda, kas sekoja skolēnam, veidoja Ls 473.28, turpretī 

2012./2013. m. g. skolēnam uz novada pašvaldību seko līdzi Ls 743.28, kas ir par 

Ls 270 vairāk kā finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” ieviešanas gadā. Tas 

nenozīmē, ka pedagogiem algas pielikums ir Ls 63. Izglītojamo skaits joprojām valstī 

turpina samazināties, savukārt pedagogu skaits nesamazinās, jo to ietekmē prasības 

pedagogu izglītībai un kvalifikācijai, kā arī mazais stundu skaits noteiktos mācību 

priekšmetos. Ja vidējā izmaksa uz vienu izglītojamo atbilstīgi finansēšanas modelim 
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„Nauda seko skolēnam” netiktu paaugstināta, tad novadi nespētu nodrošināt pedagogu 

zemāko mēneša darba algas likmi (Priževoite, 2012). 

Lielākā daļa valsts mācību iestāžu un skolu, kas nodrošina izglītību, sākot no 

pamata līdz vidējai izglītībai, atrodas vietējo pašvaldību pārziņā un ir pakļautas IZM 

vispārējai pārraudzībai. Valsts maksā pedagogiem algu un sedz sociālo nodokli, bet 

pašvaldības ir atbildīgas par uzturēšanas, kapitāla un citu darbības atbalsta izdevumu 

segšanu (Nacionālo izglītības politiku..., 2000). 

1.6. attēlā tika atspoguļoti dati par to, kādi ir valdības sektora izdevumi izglītībai, 

bet 1.12. attēlā tiek attēloti dati par finansējuma apjomu, kas tiek piešķirts pašvaldībām 

pedagogu darba samaksai un VSAOI pamata un vispārējās izglītības iestādēm Latvijā. 

 

Avots: autores veidots  pēc IZM nepublicētajiem datiem, 2013. 

1.12. att. Mērķdotāciju dinamikas apjoms pašvaldībām pedagogu darba samaksai 

un VSAOI pamata un vispārējām izglītības iestādēm Latvijā no 2009. - 

2013. gadam, milj. Ls 

Finansējuma, kas tiek piešķirts izglītībai, lielākā daļa ir darbinieku algas. Pēc 

1.12. attēla autore secina, ka laikā, kad 2009. gadā Latvijā bija vērojama ekonomiskā 

lejupslīde un finansējums izglītībai no iekšzemes kopprodukta samazinājās, tas atstāja 

lielu iespaidu uz vispārējās izglītības pedagogu darba samaksu. Finansējums jeb 

mērķdotāciju apjoms pašvaldībām, kas tika piešķirts pedagogu darba samaksai 

2010. gadā, samazinājās par Ls 40.63 milj. Autore nevar nepiebilst, ka pirms 

finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” 2009. gadā valsts budžeta grozījumos 

finansējums mērķdotācijām pašvaldībām pedagogu darba samaksai tika samazināts jau 

par apmēram 23%, kas nozīmē, ka mērķdotācijas pedagogu darba samaksai kopš 

2008. gada ir samazinājušās vidēji par 45%. 
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2. PEDAGOGU DARBA SAMAKSU IETEKMĒJOŠO FAKTORU 

ANALĪZE VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 

2.1. Skolēnu skaits izglītības iestādēs 

Finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” galvenais noteicošais kritērijs ir 

skolēnu skaits skolā, kas ietekmē pedagogu darba samaksu, jo nauda seko skolēnam uz 

attiecīgo novada pašvaldību un no tās summas ir jānodrošina pedagogu darba samaksa. 

Tādēļ katrai izglītības iestādei ir jācenšas piesaistīt vairāk izglītojamo, kas rada cīņu 

starp izglītības iestādēm. K. Rebinova atzīmē, ka, „kopš nauda seko skolēnam, ir tā, ka 

vasarā viens skolas direktors zvana otras skolas bērnu vecākiem un piedāvā pāriet uz 

viņa skolu, jo tās vārds ir labāks, skanīgāks, pazīstamāks.” Savukārt A. Spriņģe stāsta, 

ka „cīņa par katru izglītojamo notiek ne tikai skolu, bet arī novadu starpā. Tie sacenšas 

ar pakalpojumu nodrošinājumu, piemēram, ērtu transportu līdz lauku skolām. Ir cīņas 

par bērniem, kas dzīvo tuvu novadu robežām” (Aleksejeva, 2012).  

2.1. tabulā ir atspoguļoti dati par skolēnu skaitu vispārējās izglītības iestādēs 

Latvijā. 

2.1. tabula 

Skolēnu skaita dinamika vispārējās izglītības iestādēs Latvijas reģionos un 

republikas pilsētās no 2009./2010. – 2012./2013. m. g. 

Pilsēta/ 

Reģions 
2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

Pieauguma 

temps 

(bāzes, %) 

Republikas 

pilsētas 
104578 102439 99207 97684 -7 

Pierīga 13396 13584 13488 13456 0 

Zemgale 13570 12635 11521 11106 -18 

Vidzeme 35409 33638 32009 30602 -14 

Latgale 20197 19062 17961 16958 -16 

Kurzeme 23927 22130 20650 19422 -19 

KOPĀ: 211077 203488 194836 189228 -10 
Avots: autores veidots un aprēķini pēc VIIS datiem, 2013. 

2.1. tabulā apkopotie dati liecina, ka skolēnu skaita samazināšanās ir notikusi 

visos mācību gados un visos Latvijas reģionos un republikas nozīmes pilsētās. 

Republikas pilsētās 2012./2013. m. g. vispārējās izglītības iestādēs mācās par 7% jeb 

6 894 skolēniem mazāk kā 2009./2010. m. g. Autore 1.pielikumā sniedz detalizētāku 

informāciju par skolēnu skaitu vispārējās izglītības iestādēs novadu griezumā.  
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Pēc 1.pielikuma datiem var secināt, ka skolēnu skaita samazinājums ir noticis 

septiņās republikas pilsētās, bet skolēnu skaita palielinājums ir vērojams Daugavpilī, 

kur 2012./2013. m. g. skolēnu skaits ir pieaudzis par 60 skolēniem attiecībā pret 

2009./2010. m. g. un Ventspilī, kur skolēnu skaits 2012./2013. m. g. ir pieaudzis par 14 

skolēniem attiecībā pret 2009./2010. m. g.   

Pierīgu no Latvijas reģioniem skolēnu skaita samazinājums ir skāris vismazāk, jo 

2012./2013. m. g. vispārējās izglītības iestādēs mācās tikai par 60 skolēniem mazāk kā 

2009./2010. m. g. Skolēnu skaits ir samazinājies Inčukalnā, Krimuldā, Mālpilī, Olainē, 

Ropažos, Saulkrastos un Siguldā, savukārt skolēnu skaita pieaugums ir vērojams 

Ādažos, Babītē, Carnikavā, Garkalnē, Stopiņos, Baldonē un Ķekavā.  

Zemgales reģions pēc reģionālā iedalījuma ir vismazākais, bet skolēnu skaita 

samazinājums šo reģionu ir skāris ievērojami, jo skolēnu skaits vispārējās izglītības 

iestādēs 2012./2013. m. g. samazinājies par 18% jeb ir par 2 464 skolēniem mazāk nekā 

2009./2010. m. g.  Zemgales reģionā skolēnu skaits pieaudzis tikai Ozolnieku novadā, 

kur 2012./2013. m. g. skolās mācās par 33 skolēniem vairāk kā 2009./2010. m. g. 

Turpretī vislielākais skolēnu skaita samazinājums noticis Dobeles novadā, kur skolēnu 

skaits 2012./2013. m. g. ir par 832 skolēniem mazāk nekā 2009./2010. m. g.  

Vidzemes reģionā skolēnu skaits vispārējās izglītības iestādēs 2012./2013. m. g. ir 

samazinājies par 14% jeb 4 807 skolēniem attiecībā pret 2009./2010. m. g. Skolēnu 

skaits Vidzemes reģionā ir pieaudzis Ikšķiles novadā, kur 2012./2013. m. g. mācās par 

6%, jeb 52 skolēniem vairāk kā 2009./2010. m. g., Kocēnu novadā, kur 

2012./2013. m. g. uzsāka mācības par 7% jeb 35 skolēniem vairāk nekā 

2009./2010. m. g., Kokneses novadā, kur skolēnu skaits 2012./2013. m. g. ir pieaudzis 

par 6 skolēniem attiecībā pret 2009./2010. m. g., Lielvārdes novadā, kur vērojams 

vislielākais skolēnu skaita pieaugums – 2012./2013. m. g. par 9% jeb 106 skolēniem 

attiecībā pret 2009./2010. m. g. un Sējas novadā, kur skolēnu skaits 2012./2013. m. g. 

palielinājies par 16 skolēniem attiecībā pret 2009./2010. m. g.  

Latgales reģions ir viens no reģioniem, kas izjuta krasu skolēnu skaita 

samazinājumu, jo 2012./2013.m.g. vispārējās izglītības iestādēs skolu uzsāka par 16% 

jeb 3 239 skolēniem mazāk kā 2009./2010. m. g. Latgales reģions ir vienīgais reģions, 

kam skolēnu skaits vispārējās izglītības iestādēs 2012./2013. m. g., salīdzinot ar 

2009./2010. m. g., nav pieaudzis nevienā novadā, visi novadi ir izjutuši skolēnu skaita 

samazinājumu.  
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Kurzemes reģionā 2012./2013. m. g. skolēnu skaita samazinājumu izjuta 

visvairāk, jo vispārējās izglītības iestādēs skolēnu skaits ir samazinājies par 19% jeb 

4 505 skolēniem attiecībā pret 2009./2010. m. g. Kurzemes reģiona novados no 

2012./2013. m. g. nav noticis skolēnu skaita pieaugums attiecībā pret 2009./2010. m. g., 

bet nevar nepieminēt, ka Talsu novadā skolēnu skaits 2012./2013. m. g. ir samazinājies 

par 975 skolēniem attiecībā pret 2009./2010. m. g.  

Kopā 2012./2013. m. g. vispārizglītojošajās dienas izglītības programmās mācās 

189 228 skolēni. Tas ir par 10% jeb 21 849 skolēniem mazāk nekā 2009./2010. m. g. 

Autore uzskata, ka tas ir izskaidrojams ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, kas 

masveidā aizplūst no Latvijas. Sākumā aizbrauc skolēnu vecāki un, kad, iekārtojušies 

pastāvīgā darbā, aizved no Latvijas arī bērnus.  

Skolās ārvalstīs pašlaik mācās vairāk nekā 9.6 tūkstoši izbraukušo Latvijas 

iedzīvotāju bērnu, informēja Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD). Šādi dati iegūti 

no pašvaldībām Latvijā par obligātajā izglītības vecumā esošajiem bērniem, kuri nav 

reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā 2012./2013. m. g. IKVD secina, ka 2013. 

gadā to bērnu skaits, kuri ir izbraukuši no valsts, ir pieaudzis. 2010. gadā dienestam bija 

informācija par 5646 bērniem, bet 2011. gadā – par 7915. Pēc šiem datiem var secināt, 

ka 2013. gadā ārvalstīs mācās vairāk nekā 9.6 tūkstoši bērnu (Gandrīz 10 000 bērnu..., 

2013). 

2.2. tabulā autore atspoguļo aprēķinus par skolēnu skaita īpatsvaru vispārējās 

izglītības iestādēs. 

2.2. tabula 

Skolēnu skaita īpatsvars vispārējās izglītības iestādēs Latvijas reģionos un 

republikas pilsētās no 2009./2010. – 2012./2013. m. g., % 

Pilsēta/ 

Reģions 
2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

Izmaiņas 

procentu 

punktos 

(bāzes) 

Republikas 

pilsētas 
49.5 50.3 50.9 51.6 2.1 

Pierīga 6.3 6.7 6.9 7.1 0.8 

Zemgale 6.4 6.2 5.9 5.9 -0.5 

Vidzeme 16.8 16.5 16.4 16.2 -0.6 

Latgale 9.6 9.4 9.2 9.0 -0.6 

Kurzeme 11.3 10.9 10.6 10.3 -1.0 
Avots: autores veidots un aprēķini pēc VIIS datiem, 2013. 
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Pēc 2.2. tabulā dotajiem datiem var secināt, ka, salīdzinot izmaiņas procentu 

punktos, skolēnu skaita īpatsvars 2012./2013. m. g., salīdzinot ar 2009./2010. m. g., 

republikas pilsētās palielinājies par 2.1 procentu punktu. Palielinājums ir novērojams arī 

Pierīgas reģionā, kur skolēnu skaita īpatsvars 2012./2013 m. g. attiecībā pret 

2009./2010. m. g. palielinājies par 0,8 procentu punktiem. Savukārt Zemgales, 

Vidzemes, Latgales un Kurzemes reģionā skolēnu skaita īpatsvars 2012./2013. m. g. ir 

samazinājies par 0.5 – 1.0 procentu punktiem. Tas izskaidrojams daļēji ar to, ka no 

laukiem vecāki brauc strādāt uz pilsētām un bērnus paņem līdzi, jo pilsētās ir lielāka 

iespēja pēc mācību stundām apmeklēt interešu izglītības pulciņus, mākslas, mūzikas un 

sporta skolas. Pilsētās ir arī vidusskolas un ģimnāzijas, kur pamatskolas klasēs skolēni 

var sagatavoties mācībām vidusskolā vai ģimnāzijā.  

2.2. Klases grupas koeficients 

Otrs no pedagogu darba samaksu ietekmējošiem faktoriem ir klases grupas 

koeficients. Autore jau iepriekš atzīmēja, ka MK noteikumi Nr. 1616 nosaka, ka, ņemot 

vērā novadu un republikas pilsētu sniegto informāciju, IZM aprēķina normēto bērnu un 

skolēnu skaitu katrā izglītības pakāpē, piemērojot koeficientus - 1.-4. klases skolēnu 

skaitam – koeficientu 0.75, 5.-9. klases skolēnu skaitam – koeficientu 1, 10.-12. klases 

skolēnu skaitam – koeficientu 1.25 un valsts ģimnāzijās papildus koeficientu 1.1 

(Kārtība, kādā aprēķina..., 2009). Pedagogu darba samaksa tiek aprēķināta pēc normētā 

izglītojamo skaita, bet ne pēc reālā, kas nozīmē, ka izglītības iestādēs, kur tiek īstenotas 

sākumskolas programmas, naudas daudzums izglītojamajam ir mazāks. Autore 

2.3. tabulā atspoguļo datus par Dobeles novada izglītības iestādēm, lai uzskatāmi 

parādītu, kā mainās reālais un normētais izglītojamo skaits. 

2.3. tabula 

Dobeles novada vispārējās izglītības iestādes pēc reālā skolēnu skaita un normētā 

skolēnu skaita 2012./2013. m. g. 

Skolas 

nosaukums 

Izglītojamo skaits 
Kopā 

Normētais izglītojamo 

skaits Kopā 

1.-4. 5.-9. 10.-12. 1.-4. 5.-9. 10.-12. 

Dobeles Valsts 

ģimnāzija 
0 156 227 383 0 171.6 312,1 483.7 

Dobeles 1. 

vidusskola 
272 345 79 696 204 345 98.8 647.8 
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2.3. tabulas turpinājums 

         

Annenieku 

pamatskola 
34 32 0 66 25.5 32 0 57.5 

Bikstu 

pamatskola 
36 49 0 85 27 49 0 76 

Gardenes 

pamatskola 
68 55 0 123 51 55 0 106 

Naudītes 

pamatskola 
27 28 0 55 20.3 28 0 48.3 

Avots: autores veidots un aprēķini pēc Dobeles novada Izglītības pārvaldes sniegtajiem datiem, 

2013. 

Izanalizējot 2.3. tabulā atspoguļotos datus, var secināt, ka izglītības pakāpē – 

ģimnāzijās, kam tiek piemērots koeficients 1.1 un pēc MK noteikumiem Nr. 836 

noteikta piemaksa 10 procentu apmērā, ir izdevīgi, ka nauda seko skolēnam, jo šajā 

programmā Dobeles Valsts ģimnāzijā no 7. – 12. klasei mācās 383 izglītojamie, kam, 

piemērojot attiecīgo koeficientu, normēto izglītojamo skaits ir 483.7 izglītojamie. 

Dobeles 1. vidusskolā šāda koeficientu sistēma nav izdevīga, jo lielākais klašu 

piepildījums ir no 1. – 4. klasei, kur, piemērojot koeficientu 0.75, no 272 reālajiem 

izglītojamajiem normēto izglītojamo skaits ir 204, pēc kā ministrija aprēķina 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai. Tā kā Dobeles novadā un visā Latvijā 

samazinās vidusskolēnu skaits, tad kopējais normēto izglītojamo skaits ir mazāks par 

reālo. Izglītības pakāpē, kas īsteno sākumskolas un pamatskolas programmas, šāda 

koeficientu sistēma nekādā gadījumā nav izdevīga, un vienmēr būs situācija, ka reālais 

izglītojamo skaits ir lielāks nekā normētais izglītojamo skaits, kā tas tiek pierādīts 

2.3. tabulā.  

Finansēšanas modelis problēmas sagādā sākumskolās un pamatskolās īstenotajām 

programmām. Ja skolā ir vidusskolas klases, tad no vidusskolas naudas tiek finansētas 

mācību programmas arī pamatskolas klasēm. Šāda kārtība nav atbalstāma. K.Putniņa 

atzīmē: „Nevar rēķināt koeficientu 0.75 sākumskolas klasēm un koeficientu 1  

5. - 9. klasēm, jo ar šādu finansējumu nevar nodrošināt izglītības programmas 

īstenošanu” (Kļanska, 2011). Praksē tā arī notiek, ka skolām ar lielāku izglītojamo 

skaitu ir jākļūst par mazo skolu „donoriem”, par ko neapmierinātas ir skolas ar lielu 

skolēnu skaitu, jo tas samazina šo skolu pedagogu darba samaksu. 

Mazajās lauku skolās, kur reti kurā skolā ir vidusskolas klases un bērnu skaits 

nepārsniedz 100, ir praktiski neiespējami pastāvēt. ja pašvaldība neiegulda papildus 
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līdzekļus pedagogu darba samaksai. Mazās lauku skolas ir jāsaglabā, bet jāmeklē 

atšķirīgs finansēšanas modelis. Nevar atraut izglītību no valstī esošā sociālā konteksta. 

Bez lauku skolām lauki pamirs, un arī lauku skolām ir sava vieta izglītības sistēmā. 

2.3. Pedagoģisko likmju skaits 

Trešais no pedagogu darba samaksu ietekmējošiem faktoriem ir pedagoģisko 

likmju skaits izglītības iestādēs. Tāpat kā reālais izglītojamais neietekmē pedagogu 

darba samaksu, to neietekmē arī pedagogu skaits, bet gan pedagoģisko likmju skaits, 

kas tiek aprēķināts, normēto izglītojamo skaitu izglītības pakāpēs dalot ar skolēnu skaitu 

uz pedagoģisko likmi (šī attiecība novados ir 8 : 1, republikas pilsētās – 10.2 : 1).  

Pēdējos gados būtiski samazinājies valsts apmaksāto pedagoģisko likmju skaits: 

no 27215.90 likmēm 2009./2010. m. g. līdz 26102.22 likmēm 2012./2013. m. g., kas ir 

attēlots 2.4. tabulā. 

2.4. tabula 

Pedagoģisko likmju skaita dinamika vispārējās izglītības iestādēs Latvijas reģionos 

un republikas pilsētās no 2009./2010. – 2012./2013. m. g. 

Pilsēta/ 

Reģions 
2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

Likmju 

skaita 

absolūtais 

pieaugums 

(bāzes) 

Republikas 

pilsētas 
11578.73 11853.61 11452.08 11463.05 -115.68 

Pierīga 1627.74 1715.01 1702.17 1718.78 91.04 

Zemgale 1976.22 1942.77 1796.18 1794.33 -181.89 

Vidzeme 5215.47 5222.38 5031.43 4923.05 -292.42 

Latgale 3260.24 3261.46 3114.03 3007.88 -252.36 

Kurzeme 3557.50 3464.08 3288.38 3195.13 -362.37 

KOPĀ: 27215.90 27459.31 26384.27 26102.22 -1113.68 
Avots: autores veidots un aprēķini pēc VIIS datiem, 2013. 

Pēc 2.4. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka no 2009./2010. m. g. līdz 

2010./2011. m. g. vispārējās izglītības iestādēs pedagoģisko likmju skaits palielinājās 

par 243.41 likmi. Autore to izskaidro ar to, ka, ieviešot finansēšanas modeli „Nauda 

seko skolēnam”, izglītības iestādes šajā laika posmā netika strauji slēgtas vai 

reorganizētas, pašvaldības sniedza savu līdzfinansējumu pedagogu darba samaksas 

nodrošināšanai. To pierāda arī 1.1. tabulas dati - skolu skaits būtiski samazinās no 

2011./2012. m. g. Pedagoģisko likmju skaita samazinājums vispārējās izglītības iestādēs 

ir novērojams arī 2011./2012. m. g., kad likmju skaits samazinās par 4% jeb 1075.04 
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likmēm attiecībā pret 2010./2011. m. g. 2012./2013. m. g. pedagoģisko likmju skaits 

turpina samazināties, kas salīdzinājumā ar 2009./2010. m. g. republikas pilsētās ir par 

115.68 likmēm mazāk.  

Pedagoģisko likmju skaita dinamika ir apkopota 2.pielikumā, pēc kura var secināt, 

ka no republikas pilsētām 2012./2013. m. g. pedagoģisko likmju skaits ir palielinājies: 

Daugavpilī  - par 78.34 likmēm, Jelgavā -  par 7.41 likmi, Ventspilī  -  par 15.05 likmēm 

attiecībā pret 2009./2010. m. g. Jūrmalā pedagoģisko likmju skaits 2012./2013. m. g. 

attiecībā pret 2009./2010. m. g. ir palicis nemainīgs, savukārt Jēkabpilī, Liepājā, 

Rēzeknē, Rīgā un Valmierā pedagoģisko likmju skaits ir samazinājies.  

Pierīga pedagoģisko likmju samazinājumu, tāpat kā skolēnu skaita samazinājumu, 

neizjuta. Pierīga ir vienīgais reģions, kam pedagoģiskās likmes 2012./2013. m. g. 

pieauga par 91.04 likmi, salīdzinot ar 2009./2010. m. g. No Pierīgas novadiem neliels 

likmju skaita samazinājums 2012./2013. m. g. ir Krimuldas novadam - par 21.04 

likmēm, Mālpils - par 2.39 likmēm, Saulkrastu - par 9.19 likmēm - un Siguldas - par 

3.63 likmēm attiecībā pret 2009./2010. m. g.  

Zemgales reģionā 2012./2013. m. g. pedagoģisko likmju skaits samazinājās par 

9% jeb 181.89 likmēm pret 2009./2010. m. g. Pedagoģisko likmju skaita palielinājumu 

2012./2013. m. g. Zemgales reģionā izjuta tikai Jelgavas novads, kur likmju skaits 

palielinājās par 17.91 likmēm attiecībā pret 2012./2013. m. g., savukārt vislielāko 

likmju skaita samazinājumu 2012./2013. m. g., tāpat kā izglītojamo skaita 

samazinājumu, piedzīvoja Dobeles novads, kur likmju skaits samazinājās par 21% jeb 

93.29 likmēm attiecībā pret 2009./2010. m. g.   

Vidzemes reģionā pedagoģisko likmju skaits 2012./2013. m. g. ir samazinājies par 

6% jeb 292.42 likmēm. salīdzinot ar 2009./2010. m. g. Pedagoģisko likmju skaits 

2012./2013. m. g. ir palielinājies Burtnieku novadā - par 5.11 likmēm, Cēsu novadā  -

par 4.57 likmēm, Ikšķiles novadā - par 8.46 likmēm, Kocēnu novadā - par 18.76 

likmēm, Koknese novadā - par 14.75 likmēm, Krustpils novadā - par 6.07 likmēm, 

Limbažu novadā - par 11.39 likmēm, Neretas novadā - par 4.27 likmēm, Ogres novadā, 

kam ir krass pedagoģisko likmju pieaugums - par 14% jeb 68.95 likmēm, Sējas novadā 

- par 2.68 likmēm un Strenču novadā par 2.19 likmēm attiecībā pret 2009./2010. m. g. 

Pārējos Vidzemes reģiona novados pedagoģisko likmju skaits ir samazinājies.  

Latgales reģionā kopējais pedagoģisko likmju skaits 2012./2013. m. g. ir 

samazinājies par 8% jeb 252.36 likmēm pret 2009./2010. m. g. Pedagoģisko likmju 
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skaita palielinājums 2012./2013. m. g. vērojams Ciblas novadā, kas gan ir ļoti neliels  -

par 0.52 likmēm, Daugavpils novadā - par 8.62 likmēm un Rugāju novadā - par 7.98 

likmēm. salīdzinot ar 2009./2010. m. g.  

Kurzemes reģionā pedagoģisko likmju skaits 2012./20103. m. g. ir samazinājies 

par 10% jeb 362.37 likmēm.  Pedagoģisko likmju skaits 2012./2013. m. g. ir nedaudz 

palielinājies Engures novadā -  par 4.04 likmēm, Jaunpils novadā -  par 2.84 likmēm, 

Pāvilostas novadā -  par 2.15 likmēm, Rucavas novadā -  par 3.01 likmēm, Vaiņodes 

novadā -  par 5.25 likmēm un Ventspils novadā -  par 12.63 likmēm. Lielākais 

pedagoģisko likmju skaita samazinājums ir Talsu novadā, kur 2012./2013. m. g. likmju 

skaits ir samazinājies par 22% jeb 117.92 likmēm, salīdzinot ar 2009./2010. m. g. 

Autore secina, ka skolēnu skaita samazināšanās, strukturālās izmaiņas, kā arī 

finansēšanas modeļa maiņa ir pamats pedagoģisko likmju samazinājumam. Pedagoģisko 

likmju skaits ir aprēķināts skaitlis, kas nav balstīts uz faktisko skolotāju skaitu. 

Pedagogu algām mērķdotācijas tiek piešķirtas, pamatojoties uz skolas normēto 

audzēkņu skaitu, kas tika arī pierādīts, jo novados, kur samazinājās izglītojamo skaits 

demogrāfiskās situācijas dēļ, samazinājās arī pedagoģisko likmju skaits. Pēc IZM 

nepublicētajiem datiem faktiskais pedagoģisko likmju skaits vispārējās izglītības 

iestādēs 2012./2013. m. g. ir 27 595.041 likmes, kas nozīmē, ka 1 492.821 likmes no 

valsts mērķdotācijām ir neatmaksātas. Tas lielākoties skar novadu izglītības iestādes, 

kur izglītojamo skaits nesasniedz 100, jo tad pedagoģisko likmju apmaksu nevar 

nodrošināt no mērķdotācijā piešķirtā apjoma. Piemēram, 2.3. tabulā, kur tika 

atspoguļotas Dobeles novada vispārējās izglītības iestādes, Annenieku pamatskolā kopā 

mācās 57.5 normētie izglītojamie. Piemērojot skolēnu skaitu uz pedagoģisko likmi, kas 

novados ir 8 : 1, nozīmē, ka Annenieku pamatskolā tiek finansētas no mērķdotācijas 7.2 

pedagoģiskās likmes, bet klases ir 9 un no šī finansējuma apjoma nepieciešams vēl 

atmaksāt administratīvos darbiniekus. Tas nozīmē - ja pašvaldības nepiedalās ar savu 

finansējumu vai mērķdotācijas nenoņem skolām ar lielāku izglītojamo skaitu, tad skolas 

ar mazu izglītojamo skaitu pastāvēt nevar. 

2.4. Pedagoģiskā darba slodze 

Kā ceturtais pedagogu darba samaksu ietekmējošais faktors ir pedagoģiskā darba 

slodze. Zināms, ka skolotāja darba laiks izsakāms daudz plašākā izteiksmē, aptverot 

visu to darba apjomu, kuru skolotāji veic papildus noteikto mācību stundu skaitam. 

Ikvienam skolotājam, lai viņš varētu kvalitatīvi novadīt mācību stundu, nepieciešams 
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laiks tās sagatavošanai, kas sevī ietver rakstu darbu labošanu, informācijas meklēšanu 

un jaunu, konkrētajiem skolēniem piemērotu metožu izmantošanu. Papildus 

gatavošanās laikam nepieciešams paredzēt arī laiku dažādu specifisku uzdevumu 

veikšanai, piemēram, darbam komandā vai sadarbībai ar citu mācību priekšmetu 

skolotājiem, dažādu vadoša rakstura pienākumu izpildei (e-klasei), atbalsta pasākumu 

skolēniem veikšanai, sadarbībai ar skolēnu ģimenēm u.c. Šobrīd sabiedrībā valda 

kļūdains uzskats, ka skolotāji strādā mazāk nekā citu profesiju pārstāvji, ka skolotāji 

darbu beidz jau dienas vidū un viņiem garas brīvdienas (Pāreja uz pedagogu..., 2012). 

Katra pedagoga alga ir atkarīga no viņa darba stundu skaita, kas ietver mācību 

stundas, darbu labošanu, gatavošanās nodarbībām, individuālo darbu ar skolēniem un 

klases audzināšanu. Kopš 1992. gada Latvijā pastāv valsts izglītības standartu sistēma 

mācību priekšmetos. Skolu izglītības programmas tiek veidotas saskaņā ar IZM 

izstrādāto modeli un iekļauj katra mācību priekšmeta standartus. 2006. gada 

19. decembrī izdoti MK noteikumi Nr. 1027 „Noteikumi par valsts standartu 

pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” (Noteikumi par 

valsts..., 2006) un 2008. gada 2. septembra izdotie MK noteikumi Nr.715 „Noteikumi 

par valsts vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu 

standartiem” (Noteikumi par valsts..., 2008), nosaka obligāto mācību priekšmetu 

standartus, vispārinātā veidā obligāto mācību saturu un mācību procesā sasniedzamo 

rezultātu, 3., 6., 9. un 12. klasi beidzot. Valsts vispārējās izglītības standarti pieļauj 

skolām papildus noteiktajiem mācību priekšmetiem īstenot vispārējās izglītības 

standartā neminētus mācību priekšmetus ar nosacījumu, ka šo priekšmetu standartus 

skolas saskaņo ar Valsts izglītības satura centru un ka, iekļaujot šos priekšmetus mācību 

stundu plānā, netiek pārsniegta Vispārējās izglītības likumā noteiktā skolēna mācību 

slodze nedēļā. 2.5. tabulā autore atspoguļo aprēķinus par vidējo pedagoga darba slodzi 

vispārējās izglītības iestādēs. 

2.5. tabula 

Vidējā pedagoģiskā darba slodzes dinamika vispārējās izglītības iestādēs Latvijas 

reģionos un republikas pilsētās no 2009./2010. – 2012./2013. m. g. 

Pilsēta/ 

Reģions 
2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

Augšanas 

temps 

(bāzes, %) 

Republikas 

pilsētas 
1.28 1.25 1.24 1.25 97.6 
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2.5.tabulas turpinājums 

      

Pierīga 1.26 1.23 1.18 1.20 95.2 

Zemgale 1.25 1.23 1.16 1.18 94.4 

Vidzeme 1.20 1.15 1.13 1.12 93.3 

Latgale 1.20 1.15 1.12 1.11 92.5 

Kurzeme 1.19 1.16 1.12 1.13 95.0 

VIDĒJI: 1.23 1.20 1.16 1.17 95.1 
Avots: autores veidots un aprēķini pēc VIIS datiem, 2013. 

Pēc 2.5. tabulas datiem var secināt, ka pedagogu vidējais noslogojums visus 

salīdzināmos mācību gadus (ieskaitot pedagogus, kuri strādā nepilnu likmi) ir bijis virs 

likmes. Ja tiktu analizēta tikai skolotāju darba slodze, autore var apgalvot, ka tā būtu 

tuvu 1.8 likmēm, kas ir 40 stundas nedēļā. Tas liecina par esošās pedagoga darba 

samaksas neatbilstību un ārkārtīgi zemo darba atalgojumu. Zemais atalgojums un 

situācija, kad skolotājs palielina savus ienākumus, uzņemoties lielāku pedagoģiskā 

darba slodzi, izraisa pārslodzi un neveicina izglītības kvalitātes uzlabošanos, rada ar 

profesiju saistītā stresa negatīvu ietekmi uz skolotāju veselību.  

Nevienā no reģioniem minēto gadu periodā nav bijušas krasas pedagoģiskā darba 

slodzes izmaiņas, bet minimālu pedagoģiskās darba slodzes kritumu ir radījis 

izglītojamo skaita sarukums, jo izglītības iestādēs samazinājās klašu komplektu skaits.  

Republikas pilsētās 2012./2013. m. g. vidējā pedagoga darba slodze ir samazinājusies 

par 2% salīdzinājumā ar 2009./2010. m .g. 3. pielikumā ir atspoguļoti dati par vidējo 

pedagoga darba slodzi vispārējās izglītības iestādēs novados un republikas nozīmes 

pilsētās. Vislielākais pedagoģiskā darba slodzes samazinājums 2012./2013. m. g. ir 

Liepājas novadā, kur vidējā slodze ir 1.26 likmes, bet 2009./2010. m. g. vidējā slodze 

bija 1.38 likmes.  

Pierīgā vidējā pedagoģiskā darba slodze 2012./2013. m. g. ir samazinājusies par 

5% attiecībā pret 2009./2010. m. g. Stopiņu novads pedagoģiskā darba slodzes 

samazinājumu no visiem Pierīgas novadiem izjuta visvairāk, jo 2012./2013. m. g. vidējā 

pedagoģiskā darba slodze ir 1.19 likmes, savukārt 2009./2010. m. g. vidējā slodze bija 

1.37 likmes. Zemgales reģionā vidējā pedagoģiskā darba slodze 2012./2013. m. g. ir 

samazinājusies par 6% attiecībā pret 2009./2010. m. g.  

Zemgales reģionā Dobeles novadu autore jau iepriekš akcentēja ar vislielāko 

skolēnu skaita samazinājumu un pedagoģisko likmju samazinājumu, bet analizējamās 
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problēmas kontekstā arī ar vislielāko pedagoģiskā darba slodzes samazinājumu, kas 

2012./2013. m. g. ir 1.23 likmes, bet 2009./2010. m. g. tās bija 1.40 likmes. 

Vidzemes reģionā vidējā pedagoģiskā darba slodze 2012./2013. m. g. 

samazinājusies par 7%. salīdzinot ar 2009./2010. m. g. Strauji ir samazinājusies 

pedagoģiskā darba slodze Aknīstes novadā, jo, ja 2012./2013. m. g. vidējā slodze ir 0.86 

likmes, tad 2009./2010. m. g. vidējā slodze bija 1.17 likmes.  

Latgales reģionā pedagoģiskā darba slodze 2012./2013. m. g. ir samazinājusies 

vidēji par 8% attiecībā pret 2012./2013. m. g. No Latgales novadiem pedagoģiskā darba 

slodze 2012./2013. m. g. ir palielinājusies tikai Ilūkstes novadā un Vārkavas novadā 

attiecībā pret 2009./2010. m. g.  

Kurzemes reģionā vidējā pedagoģiskā darba slodze 2012./2013. m. g. ir 

samazinājusies par 5% attiecībā pret 2009./2010. m. g. Visstraujākais pedagoģiskā 

darba slodzes samazinājums 2012./2013. m. g. ir Mērsraga novadam – 1.05 likmes, bet 

2009./2010. m. g. slodzes bija 1.35 likmes. Turpretī kā pozitīvs fakts ir tas, ka Vaiņodes 

novadā 2012./2013. m. g. ir strauji palielinājusies vidējā pedagoģiskā darba slodze – 

1.18 likmes, bet 2009./2010. m. g. tā bija 0.74 likmes. 

Plašas debates sabiedrībā izraisīja IZM ministra R.Ķīļa izteikums, ka 

„turpmākajos gados skolotāju skaits būs jāsamazina vismaz par 6 000 un jāatstāj darbā 

tikai paši talantīgākie un enerģiskākie” (Веретенников, 2012). Autore grib piebilst, ka 

skolotāju skaitu nemaz nevar samazināt, jo to nepieļauj mācību plāns. Stundu 

paraugplānos ir norādīti mācību priekšmeti un tas, cik stundu nedēļā katrs mācību 

priekšmets jāmāca. 

Pedagogu skaits izglītības iestādēs ir atkarīgs no tā, kā pašvaldību un skolu 

vadītāji plāno un īsteno izglītības procesu katrā pašvaldībā un skolā, bet reālo slodzi 

nosaka mācību priekšmets, kas tiek pasniegts. Piemēram, fizikas un ķīmijas skolotājiem 

ir mazs stundu skaits, līdz ar to viņiem būtu jāstrādā vairākās skolās, lai savāktu vienu 

likmi – 21 stundu (par to minimālā alga ir Ls 280), bet tēriņi, piemēram, par ceļa 

izdevumiem, jo tos reti kad sedz pašvaldība, ir pārāk lieli, un kurš gan būs ieinteresēts 

mācīt, ja lielākā daļa algas jātērē nokļūšanai no vienas skolas uz otru (Nestere, 2011).  

2.5. Pedagoģiskā darba samaksas likme 

Kā piektais pedagogu darba samaksu ietekmējošais faktors ir pedagoga darba 

samaksa par likmi. Pie pašreizējā finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” netiek 
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nodrošināta līdzvērtīga pedagoģiskā darba samaksa likme par vienādu darbu dažādās 

skolās, kas attēlots 2.6. tabulā.  

2.6. tabula 

Pedagoga darba samaksas dinamika par pedagoģisko likmi vispārējās izglītības 

iestādēs Latvijas reģionos un republikas pilsētās no 2009./2010. – 2012./2013. m.g., 

Ls 

Pilsēta/ 

Reģions 
2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

Pieauguma 

temps 

(bāzes, %) 

Republikas 

pilsētas 
312.96 328.61 341.08 362.71 16 

Pierīga 305.49 368.71 373.35 392.62 29 

Zemgale 292.20 312.21 311.86 325.24 11 

Vidzeme 300.70 314.29 314.17 336.90 12 

Latgale 287.97 300.38 299.19 319.40 11 

Kurzeme 298.44 317.94 323.61 338.77 14 

VIDĒJI: 299.63 323.69 327.21 345.94 15 
Avots: autores veidots un aprēķini pēc VIIS datiem, 2013. 

Analizējot 2.6. tabulā aprēķinātos rādītājus, var secināt, ka darba samaksai par 

pedagoģisko likmi ar katru gadu ir tendence pieaugt, jo nauda, kas seko vienam 

izglītojamajam, palielinās. Pedagoga darba samaksas likme ir atkarīga no izglītojamo 

skaita izglītības iestādē, jo vairāk izglītojamo, jo lielāku samaksu par pedagoģisko likmi 

nosaka izglītības iestādē. 

Pedagoga darba samaksa par pedagoģisko likmi vispārējās izglītības iestādēs 

Latvijā no 2012./2013. m. g. ir palielinājusies vidēji par 15% jeb Ls 46.31, salīdzinot ar 

2009./2010. m. g.  4. pielikumā ir atspoguļota novadu griezumā vidējā pedagoga darba 

samaksa par pedagoģisko likmi vispārējās izglītības iestādēs Latvijā. Republikas 

pilsētās 2012./2013. m. g. pedagoga darba samaksa par pedagoģisko likmi ir 

palielinājusies vidēji par 16% jeb Ls 49.75, salīdzinot ar 2009./2010. m. g. No 

republikas pilsētām to, ka pedagoga darba samaksa par pedagoģisko likmi ir 

palielinājusies, visvairāk izjūt Daugavpils, kam 2012./2013. m. g. darba samaksa par 

likmi ir vidēji par Ls 76.08 vairāk kā 2009./2010. m. g. Savukārt vismazāko pieaugumu 

pie darba samaksas likmes izjūt Jelgavas pedagogi, kam tā ir pieaugusi vidēji par 

Ls 19.12 četros gados.  

Pierīgā pedagoga darba samaksas pieaugumu par likmi izjūt visvairāk, jo 

2012./2013. m. g. tā ir palielinājusies vidēji par 29% jeb Ls 87.13, salīdzinot ar 

2009./2010. m. g. Babītes novads 2012./2013. m. g. ir palielinājis pedagoga darba 
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samaksu par likmi vidēji par Ls 135.96 attiecībā pret 2009./2010. m. g. Turpretī 

pedagoga darba samaksu par likmi 2012./2013. m. g. ir nācies samazināt Carnikavas 

novadam un Mālpils novadam, salīdzinot ar bāzes gadu.  

Zemgales reģionā pedagoga darba samaksa par likmi 2012./2013. m. g. ir 

pieaugusi vidēji par 11% jeb Ls 33.04, salīdzinot ar 2012./2013. m. g. Nelielu darba 

samaksas pieaugumu par likmi izjuta visi Zemgales novadi, bet Auces novads - 

visvairāk, jo 2012./2013. m. g.  pedagogi par darba likmi saņēma vidēji par Ls 84.07 

vairāk nekā 2009./2010. m. g., jo Auces novadā notika strauja skolu tīkla optimizācija. 

Novadā tagad ir tikai divas skolas.  

Vidzemes reģionā pedagoga darba samaksa par pedagoģisko likmi 

2012./2013. m. g. palielinājās vidēji par 12% jeb Ls 36.2 attiecībā pret 

2009./2010. m. g. Lielu darba samaksas pieaugumu izjuta Ikšķiles novada pedagogi, kas 

2012./2013. m. g. pie likmes saņēma vidēji par Ls 106.83 vairāk un Skrīveru novada 

pedagogi, kas saņēma vidēji par Ls 117.51 vairāk nekā 2009./2010. m. g. 

Latgales reģionā pedagoga darba samaksa par pedagoģisko darba likmi 

2012./2013. m. g. palielinājās vidēji par 11% jeb Ls 31.43 attiecībā pret 

2009./2010. m. g. Darba samaksas pieaugumu pie likmes visvairāk izjuta Zilupes 

novads, kas 2012./2013. m. g. saņēma vidēji par Ls 77.79 vairāk kā 2009./2010. m. g., 

savukārt pedagoga darba samaksas likmes samazinājumu izjuta Ilūkstes novads, kam 

darba likme 2012./2013. m. g. ir vidēji par Ls 41.45 mazāka kā 2009./2010. m. g.  

Kurzemes reģionā pedagoga darba samaksa par likmi 2012./2013. m. g. ir 

palielinājusies vidēji par 14% jeb Ls 40.33. Kurzemes reģionā visi novadi 

2012./2013. m. g., salīdzinot ar 2009./2010. m. g., saņem lielāku pedagoga darba 

samaksu par likmi. 

Autore uzskata, ka ir pārāk liela amplitūda starp pedagoga darba samaksu par 

likmi, jo, piemēram, Madonas novadā skolotāju darba alga ir par Ls 70 līdz Ls 100 

mazāka par likmi nekā Kokneses novadā. Citos novados samaksa par likmi atšķiras vēl 

vairāk. Ir ļoti liela atšķirība starp atalgojumu par vienu likmi vidusskolā un pamatskolā. 

Piemēram, vidusskolā vidējā likme ir Ls 350, kamēr pamatskolā tikai Ls 270 līdz 

Ls 280 (Kļanska, 2011). 

Tajās pašvaldībās, kurās tiek slēgtas skolas ar nelielu skolēnu skaitu, pedagogu 

vidējā darba samaksa lielajās skolās ir pat Ls 400 par vienu darba likmi mēnesī, taču 

skolām ar nelielu skolēnu skaitu pašvaldības sniedz atbalstu no sava budžeta, lai 
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nodrošinātu pedagogiem Ls 280 par vienu mēneša darba algas likmi mēnesī pirms 

nodokļu nomaksas, un tad vēl pedagogam nespēj nodrošināt pilnīgu apmaksu, kas ietver 

rakstu darbu labošanu, konsultācijas un klases audzināšanu. 

Kā atzīmē LIZDA priekšsēdētāja I.Mikiško, „Latvija varētu pārņemt Lietuvas un 

Igaunijas pieredzi, kur noteikts maksimālais skolēnu skaits klasē – 25 un 26. Latvijā 

šādas normas nav. Tādu ieviešot, varētu novērst pārpildīto klašu problēmu” (Gabre, 

2012). Savukārt LIZDA priekšsēdētājas vietnieks J. Krastiņš uzskata, ka „šobrīd ir 

situācija – jo vairāk skolēnu, jo lielāka alga, bet ir piemirsts par kvalitāti: 30 skolēnu 

pilnā klasē pietrūkst laika individuālam darbam ar katru, paskaidrot radušos jautājumus” 

(Nestere, 2011). 

2.7. tabulā autore ir aprēķinājusi pedagoga darba samaksas izmaiņu indeksu par 

pedagoģisko likmi vispārējās izglītības iestādēs Latvijā. 

2.7. tabula 

Pedagoga darba samaksas izmaiņu indekss par pedagoģisko likmi vispārējās 

izglītības iestādēs Latvijas reģionos un republikas pilsētās no 2009./2010. – 

2012./2013. m. g. 

Pilsēta/ 

Reģions 

2010./2011. 

pret 

2009./2010. 

2011./2012. 

pret 

2010./2011. 

2012./2013. 

pret 

2011./2012. 

2012./2013. 

pret 

2009./2010. 

Absolūtais 

pieaugums 

(bāzes) 

Republikas 

pilsētas 
1.05 1.04 1.06 1.16 49.75 

Pierīga 1.21 1.01 1.05 1.29 87.13 

Zemgale 1.07 1.00 1.04 1.11 33.04 

Vidzeme 1.05 1.00 1.07 1.12 36.2 

Latgale 1.04 1.00 1.07 1.11 31.43 

Kurzeme 1.07 1.02 1.05 1.14 40.33 
Avots: autores veidots un  aprēķini pēc VIIS datiem, 2013. 

Pēc 2.7. tabulas datiem var secināt, ka izmaiņas pedagoga darba samaksā par 

pedagoģisko likmi praktiski nav vērojamas 2011./2012. m. g. attiecībā pret 

2010./2011. m. g. Savukārt, kad izmaiņas tiek analizētas četru gadu periodā, salīdzinot 

2012./2013. m. g. ar 2009./2010. m. g., palielinājums pedagoga darba samaksā par 

pedagoģisko likmi ir visos Latvijas reģionos. 

2.6. Pedagoģiskā darba kvalitātes pakāpes 

Kā sestais pedagogu darba samaksu ietekmējošais faktors ir pedagoģiskā darba 

kvalitātes pakāpes. 2009. gada 5. oktobrī IZM uzsāka pedagogu darba kvalitātes 
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vērtēšanas sistēmas izveidi ES Fondu projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.” Īpašu interesi izraisīja projekta 

3. aktivitātes „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas 

pakāpeniska ieviešana un pedagogu profesionālās karjeras attīstība” īstenošana 

sadarbībā ar 119 novadiem un 9 republikas pilsētām. Novērtēšanas sistēmas 

pamatprincipus raksturo trīs galvenie elementi – pedagogu profesionālās darbības 

vērtējums, izglītības kvalitāte un diferencēts atalgojums. Iesaistoties šajā aktivitātē, 

pedagogi četrus mēnešus saņēma mērķstipendiju Ls 100 mēnesī. Viņi varēja atkārtoti 

iesaistīties šajā aktivitātē, taču projekta ietvaros kopējais mērķstipendijas piešķīrums 

nevarēja pārsniegt astoņus mēnešus. Uz atbalsta saņemšanu varēja pretendēt pedagogi, 

kuriem vispārējās izglītības iestādē darba slodze ir sešas vai vairāk kontaktstundas 

nedēļā. Projekta noslēgumā – 2012. gada 4. oktobrī -  pedagogi saņēma kvalitātes 

pakāpes ieguvi apliecinošu dokumentu  (Par pedagogu darba..., 2011). Pedagogu 

skaits, kas ieguvuši pedagoģiskā darba kvalitātes pakāpes, tiek atspoguļots 2.8. tabulā. 

2.8. tabula 

Kvalitātes pakāpes ieguvušo pedagogu skaits republikas pilsētās un Latvijas 

reģionos uz 2012. gada 4. oktobri 

Pilsēta/ 

Reģions 

1. 

pakāpe 

2. 

pakāpe 

3. 

pakāpe 

4. 

pakāpe 

5. 

pakāpe 
Kopā 

Republikas 

pilsētas 
295 2822 7498 513 83 11211 

Pierīga 54 398 917 167 15 1551 

Zemgale 41 356 891 97 19 1404 

Vidzeme 71 1105 2641 394 29 4240 

Latgale 29 594 1503 226 21 2373 

Kurzeme 39 601 1765 184 7 2596 

KOPĀ: 529 5876 15215 1581 174 23375 
Avots: autores veidots un aprēķini pēc IZM nepublicētiem datiem, 2013. 

Eiropas Komisija, piešķirot finansējumu šim projektam, izvirzīja 

priekšnosacījumu, ka projekta rezultātam jāatspoguļojas arī izglītības politikā. Tā 

rezultātā MK noteikumos Nr. 836 tika iekļauts 28.
1
 punkts, kas nosaka, ka pedagogiem, 

kas Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros ir ieguvuši 4. un 5. kvalitātes pakāpi, par viņu 

veikto pedagoģisko darbu nosaka piemaksu attiecīgi 8 un 12 procentu apmērā no 

mācību priekšmeta pedagoga mēneša darba algas likmes (Pedagogu darba samaksas..., 

2004). 
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Pēc 2.8. tabulas datiem var secināt, ka Latvijā kopā kvalitātes pakāpes ir ieguvuši 

23375 pedagogi. Republikas pilsētās pedagogu skaits, kas ieguvuši kvalitātes pakāpes, 

ir 48% jeb 11 211 pedagogi. 6.pielikumā ir atspoguļoti detalizētāki dati par pedagogu 

skaitu, kas ieguvuši kvalitātes pakāpes novadu griezumā. No republikas pilsētām lielākā 

aktivitāte bijusi Rīgā, savukārt vismazākā - Rēzeknē. Pierīgā pedagogu skaits, kas 

ieguvuši kādu no kvalitātes pakāpēm, ir 1 551 pedagogs jeb 7% no kopējā pakāpes 

ieguvušo pedagogu skaita.  Zemgalē tie ir 6% jeb 1 404 pedagogi. Zemgalē lielākais 

pedagogu skaits, kas ieguvuši kādu no kvalitātes pakāpēm, ir Dobeles novadu 

apvienībā, kas ietver arī Dobeles, Tērvetes un Auces novadus. Vidzemē kādu no 

kvalitātes pakāpēm ir ieguvuši 18% jeb 4 240 pedagogi. Vidzemes novadā lielākā 

aktivitāte ir vērojama Madonas un Cesvaines novadā, kur pedagogu skaits, kas ieguvuši 

kādu no kvalitātes pakāpēm, ir 654 pedagogi. Latgalē pedagogi ir izrādījuši vismazāko 

interesi par kvalitātes pakāpēm un kvalitāti ieguvušo skaits ir 10% jeb 2 373 pedagogi. 

Kurzemē pedagogu skaits, kas ir ieguvuši kvalitātes pakāpi, ir 11% jeb 2 596 pedagogi.  

Nosakot, ka 4. un 5. kvalitātes pakāpes pedagogiem tiks piešķirta piemaksa par 

iegūto pakāpi, pie mērķdotācijas netika iedalīts papildus finansējums, kā rezultātā 

pašvaldībām līdzekļi ir jāpiešķir no mērķdotācijas un jānodrošina piemaksa 8% apmērā 

no algas likmes 1 581 pedagogam ar 4. kvalitātes pakāpi un piemaksa 12% apmērā no 

algas likmes 174 pedagogiem ar 5. kvalitātes pakāpi. Rezultātā ieguvējas ir tās izglītības 

iestādes, kurās pedagogu skaits, kas ieguvuši kādu no kvalitātes pakāpēm, ir mazs, jo 

nav no mērķdotācijas jānoņem finansējums, lai nodrošinātu kādu no abām kvalitātes 

pakāpēm. 

Sadarbībā ar IZM, LIZDA un LIVA 2012. gada 4. jūlijā tika noslēgts Sadarbības 

memorands, kurā ir paredzēts, ka no 2013. gada 1. septembra tiks nodrošinātas 

piemaksas tiem pedagogiem, kuri ir ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi. Kā atspoguļots 

2.8. tabulā, tā ir lielākā daļa no kvalitātes pakāpju ieguvēju skaita – 15 215 pedagogi jeb 

35%. IZM apgalvo, ka papildus nauda tiks piešķirta no 2013. gada 1. septembra 3., 4. 

un 5. kvalitātes pakāpei.  

2.7. Finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” ekspertu vērtējums 

Lai izvērtētu uzņēmuma mārketinga iekšējo un ārējo vidi, izmanto SVID analīzi, 

kas ir saīsinājums no vārdiem – spēks, vājības, iespējas, draudi. Stiprās un vājās puses 

raksturo mārketinga iekšējo vidi uzņēmumā un tādēļ ir lielā mērā kontrolējamas. 

Turpretim draudi un iespējas saistīti ar mārketinga ārējo vidi un lielākoties ir ārpus 
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tiešās uzņēmuma kontroles. Jāņem vērā, ka iespējas un draudi var pārtapt savā pretmetā. 

Tā, piemēram, neizmantotas iespējas var kļūt par draudiem, ja šīs iespējas ir izmantojis 

konkurents. Draudu novēršana var papildināt uzņēmuma stiprās puses, ja, piemēram, 

konkurents novērsis tos pašus draudus (Kozlinskis, 2005). 

Lai izvērtētu vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanas 

modeli „Nauda seko skolēnam”, tika pielietota SVID analīze pēc pāru metodes, kur 

eksperti novērtēja vairākus rādītājus pēc vienādas skalas.  Autore izvēlējās sekojošus 

ekspertus: 

   Baibu Bašķeri – IZM Izglītības departamenta direktora vietnieci 

pedagogu un pieaugušo izglītības jomā; 

  Inetu Tamani – LIVA prezidenti un Ogres 1. vidusskolas direktori; 

   Modru Jansoni – LIZDA eksperti vispārējās izglītības jautājumos; 

   Ilzi Abramoviču - Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

finansisti; 

   Aigu Gūtmani - Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora 

vietnieci izglītības jomā. 

Ekspertu individuāli vērtējumi apkopoti 6. pielikumā, savukārt 2.1. attēlā tiek 

atspoguļots autores aprēķinātais vidējais punktu skaits, kā eksperti ir novērtējuši 

finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” stiprās puses.  

 

Avots: autores veidots un aprēķini  pēc ekspertu atbildēm, 2013. 

2.1. att. Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanas 

modeļa „Nauda seko skolēnam” stiprās puses pēc pāru metodes ekspertu 

vērtējumā 
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Novērtējot četras autores izvirzītās stiprās puses finansēšanas modelim „Nauda 

seko skolēnam”, maksimālais punktu skaits, ko varēja iegūt - 6. Pēc 2.1. attēla autore 

secina, ka eksperti ar visaugstāko punktu skaitu 2.8 par stiprāko modeļa pusi ir atzinuši, 

ka novados un republikas pilsētās, kur ir sakārtots izglītības iestāžu tīkls, nodrošinot 

optimālu klašu piepildījumu, pedagogiem, ir iespējams saņemt adekvātu atalgojumu par 

ieguldīto darbu. Modeļa otrā stiprā puse ekspertu vērtējumā – pašvaldībai, pārdalot 

mērķdotācijas, ir iespēja atbalstīt mazās lauku skolas. Ar 1.2 punktiem eksperti par trešo 

modeļa spēcīgāko pusi ir uzskatījuši to, ka ir noteikti konkrēti izmērāmi kritēriji 

mērķdotācijas sadalei līdz pašvaldībai. Par vismazsvarīgāko no autores izvirzītajām 

finansēšanas modeļa stiprajām pusēm ir atzīmēts, ka finansiāli ieguvējas ir izglītības 

iestādes, kurās skolēnu skaits pārsniedz 250 izglītojamos. 

Finansēšanas modeļa mīnusu skaita ziņā autore saskatīja vairāk nekā plusu Vājās 

puses vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa 

„Nauda seko skolēnam” ekspertu vērtējumā ir attēlotas 2.2. attēlā. 

 

Avots: autores veidots un aprēķini pēc ekspertu atbildēm, 2013. 

2.2. att. Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanas 

modeļa „Nauda seko skolēnam” vājās puses pēc pāru metodes ekspertu vērtējumā 

Ekspertiem tika lūgts novērtēt sešas modeļa vājās puses, kur maksimālais 

iegūstamais punktu skaits - 15. Pēc 2.2. attēla autore secina, ka pēc ekspertu 

novērtējuma vislielākais modeļa trūkums ir tas, ka tas ir netaisnīgs un diskriminējošs 

attieksmē pret skolēniem, jo finansējums nenodrošina vienādas iespējas iegūt 

kvalitatīvu izglītību, t.sk. organizēt pagarinātās dienas grupas, pulciņus u.c., kā arī rada 
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pārpildītas klases republikas pilsētās un apvienotas klases laukos. Ar vienādu punktu 

skaitu un līdz ar to, pēc ekspertu viedokļa, kā otro un trešo modeļa nepilnību var 

atzīmēt, ka finansēšanas modelis traucē sakārtot/pilnveidot pedagogu darba samaksas 

sistēmu, lai par atbilstošu darbu saņemtu adekvātu atalgojumu neatkarīgi no izglītības 

iestādes tipa un lieluma, kā arī finansēšanas modelis vērsts uz mazo skolu likvidāciju, 

darba zaudēšanu pedagogiem. Ar 2.2 punktiem eksperti par ceturto finansēšanas modeļa 

„Nauda seko skolēnam” vājo pusi ir atzinuši lielu pedagogu darba algas likmes 

diferenciāciju starp lielo/vidējo un mazo lauku skolu pedagogiem. Kā piektā modeļa 

vājā puse pēc ekspertu vērtējuma ir situācija, ka pilsētu skolās veidojas lielas klases. 

Savukārt kā nenozīmīgāko modeļa vājo pusi eksperti ar 0.8 punktiem ir atzīmējuši to, ka 

mērķdotācijas apjomu izglītības iestādē negatīvi ietekmē atšķirīgie izglītības pakāpēm 

noteiktie koeficienti. 

Lai noteiktu finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” iespējas, eksperti 

novērtēja trīs autores piedāvātos kritērijus, kur maksimālais iegūstamais punktu skaits 

bija 3. modeļa iespējas pēc ekspertu vērtējuma atspoguļotas 2.3. attēlā. 

 

 Avots: autores veidots un aprēķini pēc ekspertu atbildēm, 2013. 

2.3. att. Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanas 

modeļa „Nauda seko skolēnam” iespējas pēc pāru metodes ekspertu vērtējumā 

Pēc 2.3. attēla autore secina, ka eksperti kā vislielāko modeļa iespēju ar 1.6 

punktiem ir atzīmējuši to, ka finansēšanas modelis motivē novadu un republikas pilsētu 

pašvaldības sakārtot skolu tīklu. Kā otrā iespēja pēc ekspertu vērtējuma ir tā, ka, 

pastāvot finansēšanas modelim ”Nauda seko skolēnam”, izglītības iestādes ir motivētas 

radoši strādāt izglītības iestādes attīstības un izglītības kvalitātes nodrošināšanā. 

1,6 

0,6 0,8 

Motivē novadu un republikas

pilsētu pašvaldības sakārtot
skolu tīklu

Pašvaldībai ar domes

lēmumu ir iespēja
paaugstināt pedagogu

zemāko mēneša darba algas

likmi

Izglītības iestādes motivētas

radoši strādāt pie izglītības
iestādes attīstības un

izglītības kvalitātes

nodrošināšanas
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Vismazāko punktu skaitu eksperti ir devuši iespējai, ka pašvaldība ar domes lēmumu 

var paaugstināt pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi.  

2.4. attēlā ir atspoguļoti pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa „Nauda 

seko skolēnam” draudi ekspertu vērtējumā, kur kopējais punktu iegūstamais skaits 

veido 1. 

 

Avots: autores veidots un aprēķini pēc ekspertu atbildēm, 2013. 

2.4. att. Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanas 

modeļa „Nauda seko skolēnam” draudi pēc pāru metodes ekspertu vērtējumā 

Pēc 2.4. attēla autore secina, ka eksperti uzskata, ka modeļa lielākais drauds ir 

apstāklis, ka pedagogu darba samaksu iespaido demogrāfiskā situācija valstī, bet tikai 

nedaudz pēc ekspertu vērtējuma atpaliek konstatējums, ka modelis mudina pedagogu 

strādāt slodzi no 1.5 līdz 2.0 likmēm, kā rezultātā pazeminās izglītības kvalitāte. 

  

0,6 

0,4 

Pedagogu darba samaksu iespaido

demogrāfiskā situācija valstī

Modelis mudina pedagogu strādāt

slodzi no 1,5 līdz 2,0 likmēm, kā
rezultātā pazeminās izglītības

kvalitāte
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3. DARBA SAMAKSAS PILNVEIDES VIRZIENI VISPĀRĒJĀS 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS LATVIJĀ 

3.1. Skolotāju 40 stundu darba nedēļa 

Kopš 2006. gada ir izvirzīts valstisks mērķis pilnveidot pedagogu darba samaksas 

sistēmu, ieviešot 40 stundu darba nedēļu. Lai to sasniegtu, no 2006. gada tika īstenota 

programma, kas tika pārtraukta 2009. gadā, kad valsts budžeta mērķdotācijas apjoms 

pašvaldībām pedagogu darba samaksai tika samazināts, tika samazināta zemākā 

pedagoga mēneša darba algas likme pedagogiem ar 10 gadu darba stāžu no Ls 350 līdz 

Ls 255. No 2010. gada 1. septembra ir atsākts darbs, lai nākotnē tomēr varētu ieviest 

40 stundu darba nedēļu pedagogiem (Par pedagogu darba..., 2011). 

IZM vērš uzmanību uz to, ka deklarācijā noteiktais uzdevums – pilnveidot 

pedagogu darba samaksas sistēmu, ieviešot 40 stundu darba nedēļu un pārejot uz 

vienotu pedagogu pienākumu izpildes uzskaiti, veidojot vienotu finansēšanas sistēmu 

vispārējās izglītības iestādēs – nav iespējama bez papildu finansējuma. IZM uzsver, ka 

pedagogu darba samaksai nav pieļaujams finansējuma samazinājums, jo ir izvirzīts 

valstisks mērķis pilnveidot pedagogu darba samaksas sistēmu, ieviešot 40 stundu darba 

nedēļu, pedagogu darba samaksas pakāpeniskai paaugstināšanai jākļūst par vienu no 

pamatnosacījumiem jauno pedagogu ienākšanai izglītības sistēmā (Tunte, Kļanska, 

2011). 

Pašreizējā situācijā ir jāaktualizē cits pilnveides mehānisms, jo bērnu skaita 

samazināšanās dēļ finansēšanas modelis „Nauda seko skolēnam” būs sevi izsmēlis. 

Samazinoties skolēnu skaitam, saruks kopējais finansējums un vairs nebūs iespējams 

paaugstināt pedagogu atalgojumu.  Pedagogu darba iekļaušana 40 stundu darba nedēļā 

ir raisījusi plašas diskusijas jau vairāku gadu garumā. Šobrīd IZM izveidotā darba grupa 

vērtē 40 stundu darba nedēļu pedagogiem, kas iezīmētu jaunu pieeju pedagogu slodzes 

noteikšanai. Autore, strādājot LIZDA par eksperti sociāli ekonomiskajos jautājumos, arī 

aktīvi darbojas IZM darba grupā par vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu 

motivācijas un novērtēšanas programmas izstrādi. Rezultātā autore izstrādāja trīs 

pedagogu darba samaksas paaugstināšanas modeļus ar pamatotiem aprēķiniem, kas 

parāda pedagogu darba samaksas palielināšanas iespējamos alternatīvos veidus, kā arī 

aprēķināja papildus nepieciešamo valsts budžeta finansējumu mērķdotācijām turpmāko 

gadu gaitā, lai vispārējās izglītības iestādes pedagogi varētu pāriet uz 40 stundu darba 



63 

 

nedēļu, ar ko ir iepazīstināti darba grupas dalībnieki. Pirmais autores izstrādātais 

modelis ir darba samaksas likmes pieaugums, kas tiek atspoguļots 3.1. attēlā. 

 

Avots: autores veidots un aprēķini pēc IZM nepublicētiem datiem, 2013. 

3.1. att. Pieaugums pie darba samaksas likmes vispārējās izglītības iestādēs 

skolotājiem pa mācību gadiem 

Pēc 3.1. attēla var secināt, ka šis pedagogu darba samaksas paaugstināšanas 

modelis paredz strauju pamatlikmes pielikumu. Kopš 2012./2013. m. g. skolotājiem ar 

darba stāžu, kas lielāks par 10 gadiem, darba samaksas likme par 21 mācību stundu ir 

Ls 280 mēnesī jeb 3,33 Ls/h. Pedagoga darba slodze nedrīkst pārsniegt 40 stundas 

nedēļā, kas nozīmē, ja skolotājs šobrīd strādā 40 stundas nedēļā, tad viņš pirms nodokļu 

nomaksas saņem Ls 533 mēnesī. Kā autore iepriekš norādīja, pedagoga darba samaksas 

likme ir atkarīga no izglītojamo skaita izglītības iestādē, jo vairāk izglītojamo, jo lielāku 

pedagoģisko likmi nosaka izglītības iestādē. Lai skolotājs nopelnītu iztiku, strādājot 

40 stundu darba nedēļu, viņa darba alga nedrīkst pasliktināt viņa pašreizējo ekonomisko 

situāciju. Piemēram, valstī augstākā darba samaksas likme ir Stopiņu novadā, kur 

2012./2013. m. g.  par 21 mācību stundu tā ir Ls 437.52 mēnesī. Tas nozīmē, ka Stopiņu 

novada pedagogi uz 40 stundu darba nedēļu būtu gatavi pāriet tikai, ja darba samaksas 

likme veidotu vismaz Ls 800 mēnesī jeb 5 Ls/h. Lai pedagogi tiktu iekļauti 40 stundu 

darba nedēļā, no 2014. gada 1. septembra ir nepieciešams papildus liels valsts budžeta 

finansējums mērķdotācijām, tāpēc autore šo modeli ir veidojusi četriem gadiem ar 

pakāpenisku darba samaksas likmes pieaugumu uz katru mācību gadu.  Aprēķini tika 

veikti pēc 1. nodaļā autores veidotās formulas, kādā tiek aprēķinātas un sadalītas valsts 

budžeta mērķdotācijas, aprēķini ir atspoguļoti 7. pielikuma 1. variantā. 2012. gada 
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1. septembrī vispārējo izglītības iestāžu skolotāju likmju skaits bija 21 901.139 likmes, 

kas tiek ņemts kā pamats nākamajiem četriem gadiem. Likmju skaits tiek reizināts ar 

pedagoģiskā darba stāža algas likmi (Ls 280), pieskaitīta piemaksa par papildus 

veicamajiem pienākumiem (40%) pieskaitīts atalgojums administrācijas darba samaksai 

(15%) un pieskaitītas VSAOI (24,09%), kas kopā veido mērķdotāciju apjomu pedagogu 

darba samaksai: uz 2013. gada 1. septembri -  12 251 447 Ls/mēn. un 

147 017 364 Ls/mācību gadā.  Pēc šāda principa autore veica aprēķinus turpmākajiem 

trijiem gadiem, kas paredz, ka no 2014. gada 1. septembra skolotāju darba samaksai par 

21 mācību stundu ir jābūt Ls 336 jeb 4 Ls/h.  Šajā gadā ir nepieciešami lielākie papildus 

līdzekļi no valsts budžeta finansējuma. 2015. gada 1. septembrī darba samaksas likme ir 

jākāpina līdz Ls 378, 2016. gada 1. septembrī līdz Ls 420, kad tā būs sasniegusi 5 Ls/h, 

tad pedagogi atbalstīs pāreju uz 40 stundu darba nedēļu.  

Ja tiktu ieviesta šāda veida modeļa pedagogu motivācijas sistēma, tad skolotāji par 

padarīto darbu saņemtu konstantu atalgojumu un visiem tiktu līdzvērtīga darba samaksa 

par likmi, neskatoties uz skolēnu skaitu izglītības iestādēs, darba stāžu un kvalitātes 

pakāpēm.  

3.2. attēlā ir atspoguļots otrais autores izstrādātais modelis, kas paredz 

pakāpenisku pieaugumu pie kvalitātes pakāpēm. 

 

Avots: autores veidots un aprēķini pēc IZM nepublicētiem datiem, 2013. 

3.2. att. Pieaugums pie kvalitātes pakāpēm vispārējās izglītības iestādēs 

skolotājiem pa mācību gadiem, % 

Otrais modelis, kas ir attēlots 3.2. attēlā, paredz darba samaksas pakāpenisku 

paaugstināšanu, atbilstoši iegūtajām pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 
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pakāpēm. Šis variants ietvertu visas kvalitātes pakāpes, nevis tikai ceturto un piekto – 

kā līdz šim, tomēr darba samaksas pielikums zemākajām pakāpēm uzreiz nebūtu tik 

krass. Aprēķini ir atspoguļoti 7. pielikuma 2. variantā. Pedagogu darba samaksas 

motivācijas sistēma šajā modelī tiek veidota četriem gadiem, par pamatu ņemot 

skolotāju zemākā mēneša darba samaksas likmi (Ls 280) un pedagogu skaitu, kas 

ieguvuši pedagoģiskā darba kvalitātes pakāpes līdz 2012. gada 4. oktobrim. Piemēram, 

no 2013. gada 1. septembra darba samaksas pieaugums nav paredzēts 1. kvalitātes 

pakāpes pedagogiem un 2.  kvalitātes pakāpes pedagogiem, bet ir paredzēts 6 procentu 

pieaugums pie darba samaksas likmes 3. kvalitātes pakāpes pedagogiem, kas veido 

papildus 17 Ls/mēn. Pedagogu skaits, kas ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi, ir vislielākais – 

15 257 pedagogi, kas nozīmē, ka no valsts budžeta, lai nodrošinātu 3. kvalitātes 

pedagogiem piemaksu un segtu VSAOI, ir papildus nepieciešami 321 851 Ls/mēn. 4. un 

5. kvalitātes pedagogiem piemaksa nemainās un paliek MK noteikumu Nr. 836 

noteiktajā apmērā - 8 un 12 procenti. Taču šajā modelī ir paredzēts, ka no 2013. gada 

1. septembra tā tiek nodrošināta ar papildus mērķdotācijām, kas no valsts budžeta veido 

50 475 Ls/mēn. Kopā, lai nodrošinātu 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpes ieguvušajiem 

pedagogiem piemaksu pie darba samaksas, četriem mēnešiem (no septembra līdz 

decembrim) ir nepieciešami papildus  Ls 1 489 304.  2014., 2015. un 2016. gadā 

pieaugums pie kvalitātes pakāpēm procentuāli tiek paaugstināts un piemaksas saņem 

visi kvalitātes pakāpes ieguvušie pedagogi. Pēc šāda principa ir aprēķinātas pedagogiem 

piemaksas pie kvalitātes pakāpēm līdz 2016. gadam. 

Ja pedagogiem tiktu ieviesta otrā modeļa motivācijas sistēma, tad ieguvēji būtu 

pedagogi, kam ir bijusi iespēja iegūt kādu no kvalitātes pakāpēm, bet tiem, kam tādas 

iespējas nebija, darba samaksa četrus gadus tiks aprēķināta pēc zemākās mēneša darba 

samaksas likmes. Šāds modelis arī neveicinātu jauno pedagogu ienākšanu izglītības 

sistēmā. 

Savukārt 3.3. attēlā ir atspoguļots trešais autores izstrādātais modelis, kas ir pirmā 

un otrā modeļa apvienojums. 
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Avots: Autores veidots un aprēķini pēc IZM nepublicētiem datiem, 2013. 

3.3. att. Pieaugums pie darba samaksas likmes un kvalitātes pakāpēm vispārējās 

izglītības iestādēs skolotājiem pa mācību gadiem 

Aplūkojot 3.3. attēlu, var secināt, ka šajā modelī pedagogu darba samaksas 

motivācijas sistēma arī tiek veidota četriem gadiem, kurā ir paredzēts katru gadu 

paaugstināt skolotāju darba samaksas likmi un attiecīgi no tās procentuāli arī katru gadu 

paaugstināt pedagogu darba samaksu par iegūto profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpi. Aprēķini ir atspoguļoti 7. pielikuma 3. variantā. Aprēķina princips ir tāds pats 

kā pirmajā un otrajā modelī, tikai abu apvienojums. Šajā variantā pedagogu darba 

samaksas pieaugums pie likmes nav tik straujš kā autores piedāvātajā pirmajā modelī, 

bet procentuālais pieaugums pie kvalitātes pakāpēm ir tāds pats kā otrajā modelī.  

Ieviešot autores piedāvāto trešo modeli, būtiski paaugstinās darba samaksa 

pedagogiem, kuri ieguvuši kādu no profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm, kā arī 

apmierināti būtu jaunie pedagogi, kas uzsāk darbu izglītības iestādēs, un pedagogi, kam 

nav bijusi iespēja iegūt kādu no kvalitātes pakāpēm, jo tiktu paaugstināta zemākā darba 

samaksas likme. 

Papildus nepieciešamais valsts finansējums mērķdotācijām, ieviešot kādu no 

autores piedāvātajiem trīs pedagogu darba samaksas paaugstināšanas modeļiem, lai 

nodrošinātu 40 stundu darba nedēļu vispārējo izglītības iestāžu pedagogiem, ir 

atspoguļots 3.4. attēlā. 
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Avots: Autores veidots un aprēķini pēc IZM nepublicētiem datiem, 2013. 

3.4. att. Papildus nepieciešamais valsts finansējums mērķdotācijām, ieviešot kādu 

no trīs modeļiem, milj. Ls 

Ieviešot kādu no autores izstrādātajiem trīs modeļiem, reāla iespēja pārejai uz 

40 stundu darba nedēļu būtu no 2016. gada 1. septembra. Ieviešot pirmo modeli, tam 

būtu nepieciešams visvairāk papildus līdzekļu no valsts finansējuma mērķdotācijām. 

Lielākās izmaksas būtu 2014. gada 1. septembrī, kas papildus prasītu Ls 29 milj., 

2015. gada 1. septembrī un 2016. gada 1. septembrī papildus katru gadu būtu 

nepieciešami Ls 22 milj., lai nodrošinātu zemākās darba samaksas likmes pieaugumu. 

Savukārt otrais modelis paredzētu vismazākos papildus līdzekļus, jo 2013. gada 

1. septembrī no valsts budžeta finansējuma mērķdotācijām papildus ir nepieciešami 

Ls 1.5 milj., 2014. gada 1. septembrī – Ls 7.8 milj., 2015. gada 1.septembrī – 

Ls 4.9 milj.  un 2016. gada 1.septembrī – Ls 4.8 milj., lai nodrošinātu pieaugumu 

kvalitātes pakāpēju finansējumam. Trešais modelis ir vispieņemamākais un, pēc autores 

domām, arī reālākais. Ieviešot trešo modeli, papildus nepieciešamais finansējums no 

valsts budžeta mērķdotācijām 2014.gada 1.septembrī būtu 15.5 milj. Ls, 2015. gada 

1. septembrī tas veidotu Ls 13.7 milj., un 2016. gada 1. septembrī papildus būs 

nepieciešami Ls 14.4 milj., lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas likmes pieaugumu 

un procentuālu pieaugumu kvalitātes pakāpēm. 
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3.2. Vispārējās izglītības iestāžu skolotāju viedokļa izvērtējums par finansēšanas 

modeli „Nauda seko skolēnam” 

Skolotāju viedokļa noskaidrošanai par finansēšanas modeli „Nauda seko 

skolēnam” izmantota socioloģisko pētījumu kvantitatīvā metode – aptauja. Pētījuma 

ietvaros no 2012. gada 19. novembra līdz 2013. gada 18. februārim veikta elektroniskā 

pasta aptauja.  Lai modelis tiktu izvērtēts vairākās dimensijās, autore aptauju veidoja 

trīs dažādām respondentu grupām: 1.-4. klašu grupu skolotājiem, 5.-9. klašu grupu 

skolotājiem un 10.-12. klašu grupu skolotājiem. Šādas grupas izveidotas atbilstoši klašu 

grupām un koeficientam „Nauda seko skolēnam” ar mērķi jautājumos salīdzināt, kā 

viedoklis mainās par finansēšanas modeli „Nauda seko skolēnam” atkarībā no 

respondentu grupas. 

Ģenerālais kopums, kas tiek pētīts, ir Latvijas vispārējās izglītības iestāžu 

skolotāji. Aptaujas veikšanai izvēlēta stratificēta jeb tipoloģiska gadījuma izlase, kur 

sākotnēji ģenerālā kopa tika sadalīta grupās, bet pēc tam no katras grupas tika veidotas 

izlases jeb strati, kas ir tipiskas, iekšēji pēc iespējas vienveidīgas, bet savstarpēji 

atšķirīgas grupas (Kozlinskis, 2005). Kopā tika aptaujāti 856 skolotāji, kas ir 5% no 

skolotāju skaita vispārizglītojošajās dienas skolās. 1.-4. klašu grupā aptaujā piedalījās 

245 skolotāji (29%), 5.-9. klašu - 428 skolotāji (50%) un 10.-12. klašu - 183 skolotāji 

(21%).  

Aptaujas jautājumus autore iedalīja divās grupās: atklātie jautājumi – uz tiem 

respondenti varēja atbildēt jebkurā formā -  un slēgtie jautājumi, kas satur vairākus 

iespējamos atbilžu variantus, no kuriem respondents izvēlas vienu vai vairākus atbilžu 

variantus. Konstruējot slēgtos jautājumus, autore atspoguļoja visus iespējamos atbilžu 

variantus. Ja respondents atbilžu uzskaitījumā nevarēja rast savu atbildi, tad viņam bija 

iespēja izvairīties no atbilžu izvēles, tādēļ uzskaitījumā tika paredzēts „nezinu” 

(Kozlinskis, 2005). 

Aptaujas laikā respondentu grupām tika noteiktas atsevišķas stratifikācijas 

pazīmes (ģeogrāfiskie aspekti, darba stāžs, vecums, dzimums). Aptaujas anketa 

respondentu grupām ietverta 8. pielikumā.  

3.2.1. Aptaujas rezultātu analīze 

Finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” vērtējums katrai republikas pilsētai, 

reģionam un novadam ir atšķirīgs, tāpēc pētījuma ietvaros, lai uzzinātu, vai aptvertas 
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visas  republikas pilsētas un Latvijas reģioni, respondentiem atklātajā jautājumā tika 

lūgts norādīt reģionu, kurā atrodas viņu pārstāvētā izglītības iestāde. Respondentu 

atbildes ir atspoguļotas 3.5. attēlā.  

 

Avots: autores pētījums, 2013. 

3.5. att. Respondentu izglītības iestādes reģionos, % 

Pēc 3.5. attēla autore secina, ka pētījumā aptvertas visas republikas pilsētas un 

Latvijas reģioni. Lielākā skolotāju atsaucība visās respondentu grupās ir bijusi no 

Vidzemes reģiona, kas izskaidrojams ar to, ka Vidzemes reģions pēc administratīvi 

teritoriālā iedalījuma ir viens no lielākajiem reģioniem skolu skaita ziņā. Atsaucību par 

autores pētījumu visās respondentu grupās izrādīja Latgales reģions, jo tur ir daudz 

izglītības iestāžu ar mazu skolēnu skaitu, kas rada pedagogu darba samaksas problēmas. 

Skolotāji, kas pārstāv kādu no Kurzemes reģiona izglītības iestādēm, arī ir bijuši 

atsaucīgi,  un 1.-4. klašu grupā tie veido 28%, 5.-9. un 10.-12. klašu grupā – 22% no 

respondentiem. Kaut arī Rīgas un Pierīgas reģionā ir lielākais skolu skaits Latvijā, 

skolotāji nav izrādījuši tik lielu atsaucību, jo finansēšanas modelis „Nauda seko 

skolēnam” viņiem nerada būtiskas problēmas. 

Lai noteiktu, vai skola, kurā skolotāji strādā, ir viņu vienīgā darba vieta, autore 

lūdza respondentus atbildēt uz aptaujas trešo jautājumu, kura rezultātu apkopojums 

redzams 3.6. attēlā. 
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Avots: autores pētījums, 2013. 

3.6. att. Respondentu atbildes par darba vietu skaitu, % 

Šī jautājuma slēptais mērķis noskaidrot, vai skolotāju darba samaksa par darbu ir 

pietiekama, lai strādātu vienā darba vietā, vai ir nepieciešams meklēt papildus ienākuma 

avotu. Pēc 3.6. attēlā ietvertās informācijas autore secina, ka no piedāvātajiem trīs 

atbilžu variantiem visās respondentu grupās visvairāk tika atzīmēts, ka izglītības 

iestāde, kurā skolotāji strādā, ir viņu vienīgā darba vieta: 1.-4. klašu grupā šo variantu 

atzīmēja 85% no respondentu skaita, 5.-9. klašu – 73% no respondentu skaita un 10.-12. 

klašu – 75% no respondentu skaita. 1.-4. klašu grupā 5% no aptaujātajiem 

respondentiem strādā vēl papildus citā skolā par skolotājiem, 5.-9. klašu grupā 

procentuāli ir vislielākais respondentu skaits, kas strādā vēl papildus citā skolā par 

skolotājiem – 16%, 10.-12. klašu – 15%. Visās respondentu grupās skolotāji, kas strādā 

arī citus darbus, veido vidēji 10% – 11% no respondentu skaita. Lai noskaidrotu, kas ir 

šis amats, autore atvērtajā jautājumā lūdza to norādīt, un 1.-4., 5.-9., 10.-12. klašu grupu 

respondentu populārākās sniegtās atbildes bija, ka skolotāji papildus strādā par 

treneriem, metodiķiem, pulciņu vadītājiem, tiesnešiem, apkopējiem, logopēdiem un  

bibliotekāriem. 1.-4. klašu grupā no 245 aptaujātajiem respondentiem papildus darbu 

strādā 37 skolotāji, 5.-9. klašu grupā no 428 aptaujātajiem respondentiem - 116 skolotāji 

un 10.-12. klašu grupā no 183 aptaujātajiem respondentiem - 46 skolotāji. Autore 

secina, ka no visiem aptaujātajiem 856 respondentiem 199 jeb 23% skolotāji veic 

papildus darbu, kas nozīmē, ka skolotāju darba samaksa nav pietiekama. 

3.7. attēlā uzskatāmi parādīti autores veikto aprēķinu rezultāti, kuros skolotāji ir 

izteikuši savu viedokli par finansēšanas modeli „Nauda seko skolēnam”. 
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Avots: autores pētījums, 2013. 

3.7. att. Finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” novērtējums, % 

Pēc 3.7. attēla atspoguļotajiem datiem autore secina, ka procentuāli visās klašu 

grupās skolotāji ir neapmierināti ar finansēšanas modeli „Nauda seko skolēnam”. 

Visvairāk neapmierināti ir 1.-4. klašu grupu skolotāji - pilnībā neapmierināti ir 34% no 

aptaujātajiem respondentiem, vairāk neapmierināti nekā apmierināti ir 42% no 

aptaujātajiem respondentiem, un 5.-9. klašu grupu skolotāji - pilnībā neapmierināti ar 

modeli ir 38% no aptaujātajiem respondentiem, un vairāk neapmierināti nekā 

apmierināti ir 39% no aptaujātajiem respondentiem. Kā autore iepriekš ir akcentējusi, 

tad tieši šīm klašu grupām šis modelis ir sarežģīts, jo tām netiek piemērots koeficients 

1.25 kā vidusskolu grupu skolotājiem un no tā ir atkarīga skolotāja darba samaksa. 

Savukārt apmierinātību ar šo finansēšanas modeli vairāk izsaka 10.-12. klašu skolotāji, 

kur 25% no aptaujātajiem skolotājiem ir vairāk apmierināti nekā neapmierināti un 4% ir 

pilnībā apmierināti. Autore secina, ka 1.-4. klašu grupā no aptaujātajiem 245 

respondentiem ar finansēšanas modeli „Nauda seko skolēnam” ir neapmierināti  76% 

jeb 186 skolotāji, 5.-9. klašu grupā no aptaujātajiem 428 respondentiem – 77% jeb 

330 skolotāji un 10.-12. klašu grupā no aptaujātajiem 183 respondentiem – 68% jeb 

124 skolotāji. Apkopotie rezultāti liecina, ka ar finansēšanas modeli „Nauda seko 

skolēnam” skolotājam par padarīto darbu netiek samaksāts.  

Autore vēlējās noskaidrot, kā ir mainījusies aptaujāto respondentu darba samaksa 

pēc finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” ieviešanas. Aptaujāto respondentu 

atbilžu rezultāti atspoguļoti 3.8. attēlā.  
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Avots: autores pētījums, 2013. 

3.8. att. Respondentu darba samaksas novērtējums pēc finansēšanas 

modeļa „Nauda seko skolēnam” ieviešanas, % 

Pēc 3.8. attēla autore secina, ka 2009. gada 1. septembrī, kad tika ieviests 

finansēšanas modelis „Nauda seko skolēnam”, darba samaksa visās respondentu grupās 

samazinājās. Visvairāk šāds vērtējums ir atzīmēts 1-4. klašu grupā, jo no 

245 aptaujātajiem respondentiem darba samaksa pēc modeļa ieviešanas ir 

samazinājusies 65% jeb 159 respondentiem un 5.-9. klašu grupā – 66% jeb 

282 respondentiem. No trijām respondentu grupām visvairāk viedokli, ka darba 

samaksa pēc modeļa ieviešanas nav mainījusies, ir atzīmējusi 10.-12. klašu grupa – 23% 

no respondentu skaita, kā arī šajā respondentu grupā bijis darba samaksas palielinājums 

– 17% jeb 31 respondentam. Savukārt 1.-4. klašu grupu skolotājiem un 5.-9. klašu 

grupu skolotājiem darba samaksas palielinājums bijis tikai 6% no respondentu skaita.  

Autore, veicot pētījuma rezultātu analīzi, secina, ka atbildi „nezinu” lielākoties atzīmē 

respondenti, kas pirms finansēšanas modeļa maiņas nav strādājuši nevienā izglītības 

iestādē.  

Šāds atbilžu sadalījums, ka 1.-4. un 5.-9. klašu grupas respondentiem darba 

samaksa pēc finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” ieviešanas ir visvairāk 

samazinājusies un darba samaksas palielinājums praktiski nav izjusts (tai pat laikā darba 

samaksas palielinājumu ir atzīmējuši 17% no 10.-12. klašu grupas respondentiem) 

skaidrojams ar klases grupas koeficientiem, jo darba samaksa ir lielāka tajās izglītības 

iestādēs, kur tiek īstenota vidusskolas programma ar koeficientu 1.25, un valsts 

ģimnāzijas programmās ar koeficentu 1.25 un papildus tam vēl 10% piemaksa.  
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Lai noskaidrotu, vai valsts novērtē skolotāja profesiju ar atbilstošu darba samaksu, 

autore lūdza respondentiem izvēlēties, viņuprāt, piemērotāko atbildi. Atbilžu sadalījums 

pa respondentu grupām attēlots 3.9. attēlā. 

 

Avots: autores pētījums, 2013. 

3.9. att. Respondentu atbilžu sadalījums klašu grupās attiecībā uz to, kā 

valsts novērtē pedagoga darbu, % 

Pēc 3.9. attēla autore secina, ka visās respondentu grupās dominē uzskats, ka 

valsts nenovērtē skolotāja profesiju ar atbilstošu darba samaksu: 1.-4. klašu grupā – 

85% no respondentu skaita jeb 208 respondenti, 5.-9. klašu – 89% no respondentu 

skaita jeb 381 respondents, un 10.-12. klašu – 86% no respondentu skaita jeb 

157 respondenti. 10.-12. klašu grupā ir lielākais respondentu skaits, kas uzskata, ka 

valsts daļēji novērtē skolotāja profesiju ar atbilstošu darba samaksu - 14% no 

respondentu skaita. To, ka valsts novērtē skolotāja profesiju ar atbilstošu darba 

samaksu, uzskata 1% jeb 2 skolotāji no 1.-4. klašu grupas. Pēc autores domām, šāds 

vērtējums norāda arī uz to, ka pašreizējais skolotāja atalgojums nemotivē jaunos 

pedagogus strādāt izglītības iestādēs. 

Aptaujas 7. jautājumā visām respondentu grupām tika lūgts atbildēt, vai viņu 

pārstāvošajā izglītības iestādē tarifikācijas process notiek objektīvi. Respondentu atbilžu 

sadalījums redzams 3.10. attēlā. 
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Avots: autores pētījums, 2013. 

3.10. att. Respondentu atbilžu sadalījums klašu grupās pēc to atbildēm 

par tarifikācijas procesa objektivitāti, % 

Pēc 3.10. attēla autore secina, ka visās respondentu grupās 83% - 84% no 

respondentu skaita uzskata, ka viņu izglītības iestādē tarifikācijas process, kas notiek 

katra mācību gada sākumā, ir objektīvs. Savukārt  respondentiem, kas atzīmēja, ka viņu 

izglītības iestādē tarifikācijas process nenotiek objektīvi: 1.-4. klašu grupā – 8% no 

respondentu skaita, 5.-9. klašu grupā – 9% no respondentu skaita un 10.-12. klašu grupā 

– 7% no respondentu skaita, pētījuma ietvaros tika uzdots papildus jautājums, kur tika 

lūgts precizēt iemeslu. Viedokļu apkopojums liecina, ka skolotāji ir neapmierināti ar to, 

ka netiek iepazīstināti ar tarifikācijas projektu un kā tā tiek noteikta un aprēķināta – nav 

zināmi kritēriji, kāpēc vienas izglītības iestādes ietvaros vienam skolotājam samaksa par 

likmi ir lielāka, bet citam  -  mazāka. Respondenti arī atzīmē, ka administrācijas 

pārstāvji vispirms nodrošina darba slodzi tiem skolotājiem, kas ir labākās attiecībās ar 

viņiem un tikai tad rūpējas par pārējo skolotāju slodzi – subjektīva administrācijas 

rīcība. 

Lai noskaidrotu, kāda ir vidējā skolotāja darba slodze nedēļā, autore lūdza 

respondentiem ierakstīt stundu skaitu, kas tiek veltīts darba pienākumu veikšanai. 

Atbilžu sadalījums pa respondentu grupām attēlots 3.11. attēlā. 
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Avots: autores pētījums, 2013. 

3.11. att. Respondentu darba pienākumi nedēļā, stundu skaits 

Pēc 3.11. attēla autore secina, ka, neskatoties uz to, ka respondentu vidējā darba 

slodze nedēļā ir dažāda (no 1 līdz 40 stundām nedēļā) un visi pētījumā aptvertie 

respondenti nav pilnas likmes strādājošie skolotāji, rezultāti parāda, ka respondentu 

grupās darba slodze pārsniedz 40 stundas nedēļā. 1.-4. klašu grupā respondenta vidējā 

darba slodze nedēļā ir 48.5 stundas, 5.-9. klašu – 47.3 stundas un 10.-12. klašu – 

49.3 stundas. Lielākais stundu skaits visās klašu grupās tiek pavadīts kontaktstundās, 

kas veido vidēji 1 likmi, tomēr tā ir tikai vidēji ½ daļa no veicamajiem nedēļas skolotāja 

pienākumiem. Tas, ka respondentu vidējā darba slodze nedēļā pārsniedz 40 stundas, 

nozīmē, ka skolotājiem veicamo papildus pienākumu ir par daudz un tie pārsniedz 

likumā noteikto normu.  

Autore, lai noskaidrotu, kāda daļa no respondenta darba slodzes nedēļā ir 

apmaksāta, neapmaksāta un daļēji apmaksāta, lūdza respondentiem pie katra attiecīgā 

darba to norādīt. 3.12. attēlā ir atspoguļoti dati par 1.-4. klašu grupu respondentu atbilžu 

sadalījumu pēc apmaksātajiem darba pienākumiem nedēļā. 
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Avots: autores pētījums, 2013. 

3.12. att. 1. – 4. klašu grupu respondentu atbilžu sadalījums pēc 

apmaksātajiem darba pienākumiem nedēļā, stundu skaits 

Pēc 3.11. attēla autore secina, ka 1.-4. klašu grupu respondentiem vidējā darba 

slodze nedēļā ir 48.5 stundas, bet pēc 3.12. attēla autore secina, ka no tām apmaksātas ir 

24.7 stundas, daļēji apmaksātas  - 8.7 stundas un neapmaksātas  - 14.9 stundas. Praktiski 

visiem respondentiem apmaksātas ir kontaktstundas – 19.8 stundas, jo tās tiek veidotas 

pēc mācību plāna un kontaktstundas nevar būt neapmaksātas. Laiks, ko respondenti 

pavada, gatavojoties nodarbībām, veido vidēji 4.5 stundas, no tām apmaksātas ir 

0.9 stundas, neapmaksātas ir 1.1 stunda, un daļēji apmaksātas ir 2.5 stundas. Darbu 

labošana 1.-4. klašu grupu respondentiem vidēji nedēļā prasa 3 stundas, un no tām 

0.9 stundas ir apmaksātas, 0.4 stundas - neapmaksātas un 1.7 stundas ir daļēji 

apmaksātas. Konsultācijas un individuālais darbs ar skolēniem respondentiem nedēļā 

aizņem 2.5 stundas, un tikai puse no tām ir apmaksātas. Klases audzinātāja pienākumi 

respondentam nedēļā veido 4.1 stundu, no tām apmaksātas ir 1.7 stundas, neapmaksātas 

– 0.3 stundas un daļēji apmaksātas – 2.1 stunda. Pārējie 1.-4. klašu grupas respondentu 

nedēļas pienākumi – izglītojamo gatavošana olimpiādēm un konkursiem, gatavošanās 

skolas pasākumiem, darbs ar vecākiem, metodiskais darbs un tālākizglītība, sanāksmes, 

darbs e-vidē un dokumentācija, kā arī dežūras - respondentiem apmaksātas praktiski 

netiek. Tas nozīmē, ka vidēji 40% no respondenta nedēļas darba slodzes netiek 

apmaksāti. 

3.13. attēlā ir atspoguļoti dati par 5.-9. klašu grupu respondentu atbilžu sadalījumu 

pēc apmaksātajiem darba pienākumiem nedēļā. 
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Avots: autores pētījums, 2013. 

3.13. att. 5. – 9. klašu grupu respondentu atbilžu sadalījums pēc 

apmaksātajiem darba pienākumiem nedēļā, stundu skaits 

Pēc 3.13. attēla autore secina, ka 5.-9. klašu grupu respondentiem no darba 

nedēļas slodzes, kas ir 47.3 stundas, apmaksātas vidēji ir 26.1 stunda, neapmaksātas – 

13.6 stundas un daļēji apmaksātas – 8.5 stundas. Skolotājiem pilnībā apmaksātas ir 

kontaktstundas. Gatavošanās, darbu labošana, konsultācijas un individuālais darbs ar 

izglītojamiem, kā arī klases audzinātāja pienākumi lielākoties izglītības iestādēs ir daļēji 

apmaksāti. Savukārt pārējie respondenta veicamie pienākumi ir praktiski neapmaksāti. 

Kopā 5.-9. klašu grupu respondentiem neapmaksātā nedēļas darba slodze ir aptuveni 

41%. 

10.-12. klašu grupu respondentu sadalījums pēc apmaksātās, neapmaksātās un 

daļēji apmaksātās nedēļas darba slodzes ir attēlots 3.14. attēlā. 

 

Avots: autores pētījums, 2013. 

3.14. att. 10. – 12. klašu grupu respondentu atbilžu sadalījums pēc 

apmaksātajiem darba pienākumiem nedēļā, stundu skaits 
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Pēc 3.14. attēla rādītājiem autore secina, ka 10.-12. klašu grupas respondentiem, 

kam vidējā darba slodze nedēļā pēc pētījuma rezultātiem ir 49.3 stundas - apmaksātas 

no tām ir 26.3 stundas, neapmaksātas – 13 stundas un daļēji apmaksātas – 10 stundas. 

Pilnībā apmaksātas ir kontaktstundas. Klases audzinātāja pienākumi kopā nedēļā veido 

3.8 stundas, un no tām ir respondentam apmaksāta lielākā daļa – 2.2 stundas. Tikai 52% 

no individuālā darba ar skolēniem un konsultācijām tiek apmaksāti. Pārējie skolotāju 

veicamie nedēļās darba slodzes pienākumi ir praktiski neapmaksāti. Kopā 10.-12. klašu 

grupas respondentiem neapmaksātā nedēļas darba slodze ir aptuveni 37%. 

Izanalizējot 3.12., 3.13. un 3.14. attēlā apkopotos pētījuma rezultātus, var secināt, 

ka lielākais neapmaksātais nedēļas stundu skaits ir 1.-4. klašu grupā un 5.-9. klašu 

grupā, ko autore izskaidro ar klašu grupu koeficientiem „Nauda seko skolēnam”. 

Aptaujas 10. jautājumā visām respondentu grupām tika lūgts atbildēt, vai skolotāji 

būtu gatavi strādāt lielāku slodzi nekā šobrīd, ja tas būtu iespējams. Respondentu atbilžu 

sadalījums ietverts 3.15. attēlā.  

 

Avots: autores pētījums, 2013. 

3.15. att. Respondenti, kas būtu gatavi strādāt lielāku slodzi nekā šobrīd, 

% 

Pēc 3.15. attēlā apkopotajiem rādītājiem autore secina, ka lielākā daļa aptaujāto 

visu grupu griezumā 50 – 55% no respondentu skaita nebūtu gatavi strādāt lielāku 

slodzi nekā šobrīd. 38% no 10.-12. klašu grupas respondentiem būtu gatavi strādāt 

lielāku slodzi nekā šobrīd, 5.-9. klašu – 34% no respondentu skaita un 1.-4. klašu – 29% 

no respondentu skaita. Autore uzskata, ka vidusskolas mācību programmas skolotāji, 

būtu gatavi strādāt lielāku slodzi, jo šai respondentu grupai apmaksā lielāku nedēļas 

stundu skaitu nekā 1.-4. klašu grupas skolotājiem un 5.-9. klašu grupas skolotājiem.  

Atvērtajā jautājumā tika piedāvāta arī atbilde – cits variants, kur respondentiem bija 
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iespēja ierakstīt savu vēlamo atbildi. Visās respondentu grupās viena no populārākajām 

atbildēm bija, ka šobrīd jau tiek strādātas 1.8 likmes, kas ir 40 stundas nedēļā, bet 

papildus tam vēl ir daudz pienākumu, kas vispār netiek apmaksāti. Skolotāji arī vēlas 

strādāt mazāk nekā šobrīd, bet pie pašreizējās darba samaksas nevar to atļauties. Autore 

secina, ka respondenti, kas atbildēja atvērtajā jautājumā, vēlētos, lai visi darba 

pienākumi tiktu apmaksāti, tad būtu iespēja vadīt mazāk kontaktstundu, jo šobrīd 

skolotājiem ir izdegšanas sindroms. Arī Eiropas arodbiedrības Izglītības komitejas 

seminārā tika atzīts, ka pedagogu galvenais stresa cēlonis ir neatbilstošā darba samaksa 

(Risk assessment systems..., 2009).  

Uz jautājumu, vai saņemat piemaksu pie darba samaksas, visu respondentu grupu 

atbilžu kopsavilkums grafiski attēlots 3.16. attēlā. 

 

Avots: autores pētījums, 2013. 

3.16. att. Respondentu skaits, kuri saņem piemaksu pie darba samaksas, 

% 

Pēc 3.16. attēla autore secina, ka 1.-4. klašu grupā no 245 respondentiem 

piemaksu pie darba samaksas nav saņēmuši 72% jeb 176 skolotāji, 5.-9. klašu grupā no 

428 respondentiem - 68% jeb 291 skolotājs un 10.-12. klašu grupā no 

183 respondentiem – 54% jeb 99 skolotāji. Lielākais skolotāju skaits, kas saņem 

piemaksu pie darba samaksas, ir 10.-12. klašu grupā – 36%. Autore vēlas atzīmēt, ka 

skolotājiem piemaksas neveidojas no mērķdotācijas klašu grupām, bet gan no novada 

pašvaldības līdzekļiem. Ja novada pašvaldībai ir līdzekļi, ar ko stimulēt skolotāju darbu, 

tad var atļauties skolotājiem piemaksāt konstantu summu pie darba samaksas, bet, ja 

nav, tad skolotājiem ir jāiztiek ar valsts mērķdotācijām pašvaldībām. Respondentiem, 

kas atzīmēja, ka piemaksas pie darba samaksas saņem, autore 12. jautājumā lūdza 
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norādīt, kādā apjomā tas notiek. Pēc respondentu atbildēm autore secina, ka piemaksu 

pie darba algas vairums respondentu saņem līdz 5% no mēnešalgas. 

Pētījuma ietvaros autore vēlējās noskaidrot arī respondentu viedokli par to, kam 

būtu jāietekmē pedagoga darba samaksu. Respondentu atbilžu kopsavilkums redzams 

3.17. attēlā. 

 

Avots: autores pētījums, 2013. 

3.17. att. Kritēriji, kam būtu jāietekmē pedagoga darba samaksu, % 

Pēc 3.17. attēla autore secina, ka visās respondentu grupās tiek uzskatīts, ka 

galvenais kritērijs, kam būtu jāietekmē pedagoga darba samaksu, ir darba stāžs 

profesijā: 1.-4. klašu grupā 25% jeb 61 respondents, 5.-9. klašu – 24% jeb 

103 respondenti un 10.-12. klašu – 23% jeb 42 respondenti. Šobrīd finansēšanas modelī 

„Nauda seko skolēnam” skolotāja darba samaksu ļoti minimāli ietekmē darba stāžs 

profesijā, jo amplitūda ir maza – Ls 5. 23% no 1.-4. klašu grupas skolotājiem uzskata, 

ka otrais kritērijs, kam būtu jāietekmē darba samaksa, ir pedagoģiskā darba slodze. 

Savukārt 5.-9. klašu grupas respondenti un 10.-12. klašu grupas respondenti uzskata, ka 

otrais kritērijs, kam jāietekmē pedagoga darba samaksa, ir iegūtā izglītība. Autore vēlas 

atgādināt, ka pašreizējā finansēšanas modelī pedagoga iegūtā izglītība neietekmē darba 

samaksu, savukārt galvenais kritērijs, kas to ietekmē, ir skolēnu skaits izglītības iestādē. 

Pēc pētījuma rezultātiem autore secina, ka skolotāji ir neapmierināti ar to, ka viņu darba 

samaksa tiek noteikta pēc skolēnu skaita izglītības iestādē, jo 1.-4. klašu grupā to 

atbalsta tikai 13% no respondentu skaita, 5.-.9. klašu – 11% no respondentu skaita un 

10.-12. klašu – 12% no respondentu skaita. Skolotāji arī uzskata, ka darba samaksas 

kritērijs nevar būt iegūtā profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, par ko tiek maksāts 

no 2012. gada 1. septembra no valsts mērķdotācijām pašvaldībām tikai 4. un 5. 

kvalitātes pakāpei. 
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Autore vēlējās noskaidrot, kuru no trīs piedāvātajiem darba samaksas 

palielināšanas modeļiem skolotāji atbalstīs. Respondentu atbilžu sadalījums klašu 

grupās redzams 3.18. attēlā. 

 

Avots: autores pētījums, 2013. 

3.18. att. Respondentu atbilžu sadalījums klašu grupās pēc to atbildēm 

par darba samaksas palielināšanas modeļiem, % 

Kaut arī aptaujātie skolotāji neatbalstīja, ka darba samaksas noteicošajam 

faktoram jābūt profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm, tomēr pēc 3.18. attēla autore 

secina, ka lielākais vairums jeb 50% - 60% no visu grupu respondentiem uzskata, ka 

efektīvākais pedagoga darba samaksas palielināšanas variants ir darba samaksas likmes 

paaugstināšana un procentuālais pieaugums kvalitātes pakāpēm. Pēc autores domām, tas 

izskaidrojams ar to, ka respondenti ir sapratuši IZM „spiedienu”, ka kvalitātes pakāpēm 

ir jābūt pedagoga darba samaksas noteicošajam faktoram. Lai nepieļautu šādu variantu, 

respondenti izvēlējušies to mijiedarbībā , jo, ieviešot šo motivācijas variantu, ieguvēji 

būtu visi skolotāji - būtiski paaugstinātos darba samaksa pedagogiem, kuri ieguvuši 

kādu no profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm, kā arī apmierināti būtu jaunie 

pedagogi, kas ienāk izglītības iestādēs, un pedagogi, kam nav bijusi iespēja iegūt kādu 

no kvalitātes pakāpēm, jo tiktu paaugstināta zemākā darba samaksas likme. Pēc 

respondentu atbildēm, otrais atbalstāmais variants, kā palielināt pedagoga darba 

samaksu, ir paaugstināt tikai pedagoģisko darba samaksas likmi: 1.-4. klašu grupā to 

atzina 40% jeb 98 respondenti, 5.-9. klašu – 33% jeb 141 respondents un 10.-12. klašu – 

38% jeb 70 respondenti. Autore uzskata, ka šo modeli izvēlējās pamatos tie respondenti, 

kas nav ieguvuši nevienu pedagoģiskā darba kvalitātes pakāpi, savukārt skolotāji, kas 

ieguvuši kādu no kvalitātes pakāpēm, atbalsta modeli par darba samaksas pakāpenisku 

paaugstināšanu, atbilstoši iegūtajām pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 
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pakāpēm: 1.-4. klašu grupā to apstiprināja – 8% no respondentu skaita, 5.-9. klašu – 6% 

no respondentu skaita un 10.-12. klašu – 11% no respondentu skaita. Respondenti, kas 

atbildēja atvērtajā jautājumā – cits variants – lielākoties atzīmē, ka vispirms 

jānodrošina, lai pedagoga darba samaksa ir līdzvērtīga visās izglītības iestādēs, 

nešķirojot, vai tiek strādāts lauku skolā vai pilsētas skolā, visi skolēni ir pelnījuši labu 

izglītību un labus skolotājus. 

Pētījuma ietvaros autore arī noskaidroja, vai skolotāji būtu gatavi pāriet uz 

40 stundu darba nedēļu un pie kāda nosacījuma. Respondentu atbilžu rezultāti ir 

atspoguļoti 3.19. attēlā. 

 

Avots: autores pētījums, 2013. 

3.19. att. Respondentu gatavība pāriet uz 40 stundu darba nedēļu, % 

Pēc 3.19. attēla autore secina, ka no piedāvātajiem septiņiem atbilžu variantiem 

visās respondentu klašu grupās visvairāk tika atzīmēts, ka uz 40 stundu darba nedēļu 

respondenti būtu gatavi pāriet, ja atalgojums 3. kvalitātes pakāpei būtu vismaz 5 Ls/h, 

jeb neto vidējai darba algai aptuveni jābūt Ls 590: 1.-4. klašu grupā vairāk kā 1/3,  

5.-9. klašu grupā variantu atzīmēja 37% no respondentu skaita un 10.-12. klašu – 33% 

no respondentu skaita. 23% no 1.-4. klašu grupas respondentiem un 29% no  

10.-12. klašu grupas respondentiem atzīmē, ka nebūtu gatavi pāriet uz 40 stundu darba 

nedēļu, jo 8 stundu darba dienai nav radīta atbilstoša darba vide – skola nespēj 

nodrošināt ar nepieciešamajiem līdzekļiem (dators), lai varētu strādāt un gatavoties 

nākošajai darba dienai utt. 1/5 daļa jeb 21% no 5.-9. klašu grupas respondentiem 

atbildēja, ka trūkst informācijas par ieguvumiem un zaudējumiem no pārejas uz 
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40 stundu darba nedēļu. Vairāki respondenti atvērtajā jautājumā atzīmē, ka būtu gatavi 

pāriet uz 40 stundu darba nedēļu, ja precīzi būtu formulēti skolotāja apmaksātie 

pienākumi, jo jau šobrīd skolotāja darbs aizņem vairāk kā 8 stundas dienā (īpaši 

skolotājiem, kuri labo rakstu darbus, veic analīzes darbus un strādā ar interaktīvajām 

tāfelēm), un lielu daļu darba skolotāji veic, nesaņemot atalgojumu. Par to, ka 

finansēšanas modelis „Nauda seko skolēnam” daudzējādā ziņā ir labāks, uzskata tikai 

2% no 1.-4. klašu grupas respondentiem, 3% no 5.-9. klašu grupas respondentiem un 

7% no 10.-12. klašu grupas respondentiem. Autore secina, ka ar pašreizējo modeli 

respondenti ir neapmierināti un, vai tā būtu 40 stundu darba nedēļa vai kāds cits 

variants, bet pašreizējais pedagogu darba samaksas finansēšanas modelis ir jāmaina.  

Pētījuma ietvaros respondentiem bija jānorāda darba stāžs profesijā. Šī jautājuma 

slēptais mērķis bija noskaidrot, cik izglītības iestādēs strādā respondenti, kuru darba 

stāžs ir līdz 5 gadiem (jaunie pedagogi), cik ir respondenti ar darba stāžu no 5 līdz 10 

gadiem un cik respondentiem darba stāžs ir vairāk par 10 darba gadiem. Visu 

respondentu grupu atbilžu grafisks kopsavilkums attēlots 3.20. attēlā. 

 

Avots: autores pētījums, 2013. 

3.20. att. Respondentu darba stāžs, % 

Pēc 3.20. attēla autore secina, ka 90% - 96% visās respondentu grupās veido 

skolotāji, kuru darba stāžs ir vairāk par 10 gadiem. Tas nozīmē, ka lielākai daļai 

skolotāju zemākā mēneša darba algas likme ir Ls 280. Savukārt, 1.-4. klašu grupā un  

5.-9. klašu grupā tikai 3% no respondentu skaita ir ar darba stāžu, kas mazāks par 

5 gadiem, 10.-12. klašu – 2% no respondentu skaita. Autore secina, ka izglītības 

iestādēs darbu neuzsāk augstāko pedagoģisko izglītību ieguvušie augstskolu absolventi. 

skolotāja profesija neveicina jauno pedagogu ienākšanu izglītības nozarē. 

Autore noskaidro arī respondentu vecumu gados, kas ir atspoguļots 3.21. attēlā. 
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Avots: autores pētījums, 2013. 

3.21. att. Respondentu vecums, % 

Pēc 3.21. attēla autore secina, ka visās respondentu grupās gados jauno skolotāju 

skaits procentuāli ir mazs, jo 1.-4. klašu grupā respondentu skaits, kas ir vecumā līdz 

29 gadiem, veido 7%, 5.-9. klašu – 6% un 10.-12. klašu – 4%. Pēc 3.20. un 3.21. attēla 

autore secina, ka pedagogu darba samaksa neveicina vēlmi augstskolu absolventiem 

strādāt izglītības iestādēs, kur darba samaksa, uzsākot skolotāja darbu, ir Ls 270. 

Lielākais respondentu skaits ir divās vecuma grupās - no 40 līdz 49 gadiem (1.-4. klašu 

grupā – 40% respondenti, 5.-9. klašu – 36% respondentu un 10.-12. klašu – 

32% respondentu) un no 50 līdz 59 gadiem (1.-4. klašu grupā - 33% respondenti,  

5.-9.klašu – 34% respondenti un 10.-12. klašu – 38% respondenti). Autore uzskata, ka 

skolotājiem vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem ir grūtības pārkvalificēties cita darba 

veikšanai. 

 

Avots: autores pētījums, 2013. 

3.22. att. Respondentu dzimums, % 
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Pēc 3.22. attēlā apkopotās informācijas autore secina, ka visās klašu grupās no 

91% - 96% skolotāju ir sievietes. Var secināt, ka izglītības iestādēs nevēlas strādāt 

vīrieši, jo zemākā darba samaksa ir Ls 270 – Ls 280. 

3.3. Ekspertaptauja 

Ekspertaptaujas mērķis ir precizēt hipotēzi, izstrādāt prognozi un papildināt 

sociālo procesu un parādību interpretāciju. Šādās aptaujās dominē atklātie jautājumu 

formulējumi, bet slēgtie jautājumi paredzēti, lai novērtētu pārliecību, piekrišanu vai 

nepiekrišanu ar jau citu speciālistu iepriekš izteiktajiem izteikumiem, nostājām 

(Kozlinskis, 2005). Autores izstrādātā ekspertaptauja sastāv no 7 jautājumiem – 

6 atklātie jautājumi un 1 slēgtais jautājums. 

Ekspertaptaujā svarīga ir ekspertu atlase. Jāņem vērā kompetence (ekspertu grupu 

jāvērtē nevis tikai kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi) un tālāk jādod ekspertam iespēja brīvi 

izteikt savu viedokli un iebildumus (Kozlinskis, 2005). 

Balstoties uz to, ka valsts mērķdotācijas pašvaldību vispārējām izglītības iestādēm 

pedagogu darba samaksai aprēķina IZM, ka pašvaldības uzdevums ir sadalīt 

mērķdotācijas katrai skolai, ka skolas direktora pienākums ir nodrošināt pedagogu darba 

samaksu esošā finansējuma ietvaros, atbilstoši klašu komplektu skaitam un mācību 

plānam, un ka to visu uzrauga LIZDA un LIVA, autore izvirza ekspertaptaujas mērķi  - 

noskaidrot katras iesaistītās institūcijas viedokli par finansēšanas modeli „Nauda seko 

skolēnam” un iespējamo pedagogu darba samaksas aprēķināšanas sistēmu. Eksperta 

atlases kritērijs – vismaz 10 gadu pieredze izglītības jomā un darbs, sadalot valsts 

mērķdotācijas. 

Pētījuma ietvaros tika veikta ekspertaptauja ar visām iesaistītajām institūcijām, 

kas ir atbildīgas par valsts mērķdotāciju pašvaldībām sadali, un katrai ir citi pienākumi. 

Autore ekspertaptaujai izvēlējās 6 ekspertus, balstoties uz to profesionālo pieredzi 

izglītības jomā: 

   Baibu Bašķeri – IZM Izglītības departamenta direktora vietnieci 

pedagogu un pieaugušo izglītības jomā; 

   Ingrīdu Mikiško – LIZDA priekšsēdētāju; 

   Inetu Tamani – LIVA prezidenti un Ogres 1. vidusskolas direktori; 

   Modru Jansoni – LIZDA eksperti vispārējās izglītības jautājumos; 
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   Ilzi Abramoviču - Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

finansisti; 

   Valdi Krastiņu - Rīgas 93.vidusskolas direktoru. 

Ekspertaptaujas ievietotas 9. pielikuma 1. – 6. tabulā. Pēc ekspertaptaujas pirmā 

jautājuma autore secina, ka neviens no ekspertiem neuzskata, ka pašreizējais 

finansēšanas modelis „Nauda seko skolēnam” ir pilnībā izstrādāts, bet piebilsts, ka ir 

nepieciešami uzlabojumi. B.Bašķere uzskata, ka, ja runa ir par finansēšanas modeli kā 

tādu, tad šāds modelis varētu būt pietiekami efektīvs, īpaši gadījumos, kad ir aprēķināts 

skolēna izglītības vajadzībām nepieciešamais naudas daudzums. Savukārt I.Mikiško 

atzīmē, ka modelis situāciju ietekmē negatīvi, radot milzīgu atšķirību pedagogu 

atalgojumā. Šis finansējuma modelis negatīvi ietekmē mazo un nelielo skolu pedagogu 

atalgojumu un nākas papildus meklēt koeficientus jeb citus indikatorus, kas noturētu 

pedagogus šajās skolās. Finansējuma nepietiekamība piespiež pedagogus strādāt uz 

izpeļņu (pēc iespējas vairāk apmaksāto stundu), kas bieži negatīvi ietekmē izglītības 

kvalitāti. Arī V. Krastiņš kā modeļa problēmu uzsver izglītības kvalitāti un skolu 

savstarpējo konkurenci. Pilsētas skolām situācija ir labvēlīgāka, visgrūtāk klājas lauku 

skolām, kur maz skolēnu, tur nepieciešams cits modelis. Tā uzskata arī I.Tamane un kā 

risinājumu piedāvā izstrādāt programmu, kā atbalstīt mazās lauku skolas, kuru teritorijā 

ir mazs iedzīvotāju īpatsvars. I.Abramoviča uzskata, ka finansēšanas modelis „Nauda 

seko skolēnam” apmierinātu, ja tam sekotu papildus finansējums visiem jaunajiem 

darba samaksas kritērijiem, t.i., piemaksām par kvalitātes pakāpi, bet M.Jansone norāda, 

ka, ieviešot šo modeli, IZM panāca divas norises - strauju skolu tīkla un skolu direktoru 

vietnieku skaita optimizāciju. 

Lai noskaidrotu ekspertu viedokli par to, vai finansēšanas modelis „Nauda seko 

skolēnam” ir dzīvotspējīgs, tika uzdots otrais jautājums. Autore secina, ka visi eksperti 

uzskata, ka modelis nav dzīvotspējīgs, ja tas netiek būtiski pilnveidots. B.Bašķere 

uzskata, ka tas ir dzīvotspējīgs gadījumā, ja tiks mainīta pedagogu darba samaksas 

sistēma. Ja šī sistēma paliks iepriekšējā, tad nav pamatojuma noliegt modeļa 

dzīvotspēju, bet ir pamats apstrīdēt tā caurspīdīgumu un efektivitāti, jo šobrīd nav 

pierādījumu, kādēļ pedagogiem ar vienāda līmeņa izglītību un vienotas izglītības 

politikas īstenošanu būtu jāsaņem atšķirīgs atalgojums par vienu likmi. I.Mikiško 

atzīmē, ka, ja būtu pietiekams finansējums un sakārtota likumdošana, modelis, 

iespējams, būtu dzīvotspējīgs. Apstākļos, kas pašlaik ietekmē izglītības politiku: daudz 
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mazu skolu; bērnu skaits turpina samazināties; pedagogs nevar pasniegt vairākus 

savstarpēji saistītus priekšmetus, modelis nerisina problēmas, bet rada tās no jauna. 

I.Abramoviča uzsver, ka dzīvotspējīgs šis modelis ir, bet tam jārod finansiāls 

nodrošinājums. Ar katru mācību gadu būtu jāpaaugstina amata algas likme par apmēram 

10%, un tālāk paaugstinātos arī samaksa par papildus pienākumu veikšanu (klases 

audzināšanu, stundu gatavošanu, skolēnu darbu labošanu). Papildus finansējums 

nepieciešams arī kvalifikācijas pakāpju apmaksai. Amata algas likmi būtu nepieciešams 

paaugstināt tik ilgstoši, kamēr tā sasniegtu pedagogu iegūtajai augstākajai izglītībai 

atbilstošu apmēru. (Ls ~500  par likmi). To, ka modeli ir būtiski jāpilnveido, sasaistot ar 

vienotas darba samaksas sistēmu, iespējams, 40 stundu darba nedēļu, skaidro 

M.Jansone, bet V.Krastiņš uzskata, ka ilgtermiņā šis modelis nav dzīvotspējīgs, jo lauku 

skolas ilgi nepastāvēs.  Sākumā vajadzētu mainīt koeficientus, paaugstinot tos 

sākumskolā, pamatskolā, jo tas būtu nozīmīgi lauku skolām. 

Autore pēc vispārējās izglītības iestāžu skolotāju aptaujas rezultātiem secināja, ka 

visās respondentu grupās uzskata, ka valsts nenovērtē skolotāja profesiju ar atbilstošu 

darba samaksu, bet, lai uzzinātu, kā to uzskata eksperti, tika uzdots trešais jautājums. 

Autore secina, ka arī vairums ekspertu norāda, ka pedagogu darbs valstī netiek atbilstoši 

viņu izglītībai un kvalifikācijai finansiāli atalgots. I.Mikiško uzsver, ka minimālā alga 

valstī ir Ls 200, iztikas minimums – Ls 176, pedagoga minimālā samaksa par likmi ir 

Ls 270 – Ls 280, bet gan atbildība, gan izglītības iegūšanai patērētais laiks, gan 

nepārtrauktais darbs ar cilvēkiem un stress ir faktori, kas netiek adekvāti novērtēti. 

Vienādās domās ar I.Mikiško ir arī V.Krastiņš un I. Tamane, kas atzīmē, ka pedagoga 

alga ir nedaudz virs valstī noteiktās minimālās algas. Pedagogam vajag līdzekļus, lai 

sevi pilnveidotu, izglītotos, sakārtotu savu ārējo izskatu, veselību. Ar esošo algu 

pedagogs nevar normāli izskolot savus bērnus. M.Jansone uz šo jautājumu atbild īsi un 

konkrēti, ka pedagogu darba samaksa lielākajā daļā skolu nav pietiekama, bet 

I.Abramoviča norāda, ka darba samaksa ir par zemu, jo izglītot citus var tikai labi 

izglītots pedagogs. Jaunieši, kuri apgūst pedagoga profesiju, neredz sev nodrošinātu 

nākotni, ja darba samaksa ir tikai par 40% lielāka par jebkura vienkāršās profesijas 

pārstāvja alga (sētnieks, apkopējs, palīgstrādnieks). IZM pārstāve B.Bašķere uz šo 

jautājumu atbild izvairīgi, ka, ņemot vēra kopējo situāciju valstī, būtu nekorekti sniegt 

atbildi, jo tad rastos jautājums, kuru profesiju valsts novērtē. Tomēr jāņem vērā, ka 

pedagoga profesijā, nosakot zemāko darba samaksu un nenorādot ierobežojumus, rodas 
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iespēja manipulēt ar patieso pedagoga atalgojuma lielumu. To ietekmē daudzi faktori, 

bet īpaši skolēnu un skolotāju attiecība. Šobrīd Latvijā ir skolas, kurās ir 2.6 bērni uz 

vienu pedagogu. 

Lai noskaidrotu ekspertu viedokli par to, kādiem kritērijiem vajadzētu ietekmēt 

pedagoga darba samaksu, tika uzdots ceturtais jautājums. Pēc ekspertu atbildēm autore 

secina, ka neviens no ekspertiem nav atzīmējis, ka pedagogu darba samaksas 

noteicošajiem faktoriem būtu jābūt skolēnu skaitam izglītības iestādē un klases grupas 

koeficientiem. Arī apkopojot visu ekspertu viedokli, nebija neviena kritērija, par ko 

eksperti būtu vienisprātis, ka tam būtu jāietekmē pedagogu darba samaksa. B.Bašķere 

uzskata, ka pedagoga darba samaksu būtu jāietekmē kvalitātes pakāpēm, profesionālajai 

pilnveidei un darba stāžam. To, ka pedagogu darba samaksas noteicošajam faktoram ir 

jābūt darba kvalitātei, atzīmē arī M. Jansone un papildina to arī ar skolēnu skaitu klasē, 

kas sakrīt ar I.Mikiško viedokli. I.Mikiško vēl papildus tam kā svarīgus pedagogu darba 

samaksas noteicošos faktorus atzīmē darba stāžu un dalību reģiona, valsts un 

starptautiskās aktivitātēs. V.Krastiņš atzīmē, ka pedagogu darba samaksas noteicošajiem 

faktoriem ir jābūt pedagoga izglītībai, darba stāžam un slodzei, bet I.Tamane un 

I.Abramoviča norāda, ka arī skolēnu sasniegumiem – izaugsmei, pedagoga izglītībai, 

radošumam, inovācijām, kā arī darbam ar interaktīvām tehnoloģijām un pozitīvai 

komunikācijai. 

Ekspertaptaujas ietvaros autore vēlējās noskaidrot, kuru no autores izstrādātajiem 

pedagogu darba samaksas paaugstināšanas modeļiem eksperti uzskata par efektīvāko, 

lai nonāktu pie adekvātas darba samaksas par 40 stundu darba nedēļu. Pēc atbildēm 

autore secina, ka ekspertu viedoklis sakrīt ar vispārējās izglītības iestāžu skolotāju 

aptaujas rezultātiem, jo I.Mikiško, I.Tamane. M.Jansone un V.Krastiņš uzskata, ka 

efektīvākais pedagoga darba samaksas palielināšanas variants ir darba samaksas likmes 

paaugstināšana un procentuālais pieaugums kvalitātes pakāpēm. I.Abramoviča uzskata, 

ka visefektīvākais un darba neietilpīgākais virziens būtu pakāpeniska amatalgas likmes 

paaugstināšana, savukārt, pēc B.Bašķeres domām, neviens no izstrādātajiem modeļiem 

nav līdz galam efektīvs - likmes paaugstināšana var neattaisnoties kā paaugstinājums, jo 

jau šobrīd daudzos novados likme ir augsta, tātad tā var būt tikai kā izlīdzināšana, kas 

efektivitāti nedos, un arī procentuālais pieaugums nav efektīvs, te var runāt par noteiktu 

procentu pie darba samaksas, atbilstoši iegūtajai kvalitātes pakāpei. 
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Autore septītajā jautājumā vēlējās noskaidrot ekspertu viedokli par to, vai 

pedagogiem būtu jāpāriet uz 40 stundu darba nedēļu. Pēc atbildēm autore secina, ka visi 

eksperti uzskata, ka pedagogiem ir jāpāriet uz 40 stundu darba nedēļu, bet atzīst, ka, lai 

to izdarītu, ir nepieciešams papildus finansējums. Šobrīd I.Tamane neredz tādu iespēju. 

M.Jansone uzsver, ka pedagogiem būtu jāpāriet uz 40 stundu darba nedēļu, lai darba 

samaksas noteikšana katrā skolā un visā sistēmā būtu caurskatāmāka, jo pašlaik to, cik 

maksāt par gatavošanos stundām, konsultācijām u.c. pedagoģiskā darba pienākumiem, 

katrā konkrētā skolā nosaka skolas vadības viedoklis, bez tam skolās ir arī daudz 

pienākumu, par kuru veikšanu netiek saņemts atalgojums. B.Bašķere uzskata, ka būtu 

jāpāriet, jo jau šobrīd pedagogiem nedrīkst tarificēt vairāk kā 40 stundas, tomēr esošajā 

darba samaksas sistēmā ir iespēja krāpties, tādējādi noslēpjot patiesi tarificēto stundu 

skaitu, izsakot to lielākā likmē. Lai to realizētu, nepieciešami papildus līdzekļi, bet tas 

varētu atsevišķiem pedagogiem ievērojami apdraudēt esošo izpeļņu. Tomēr, iegūstot 

papildus finansējumu, šāda atalgojama sistēma būtu labāka arī tāda apstākļa dēļ, ka 

netiktu sadrumstaloti pedagogu veicamie pienākumi, kurus tā īsti nemaz nevar aprakstīt. 

I.Mikiško pedagogu pāreju uz 40 stundu darba samaksu uzskata par pozitīvu, jo tas 

mazinātu milzīgās starpības pedagogu atalgojumā, izlīdzinātu slodzes, uzlabotu 

izglītības kvalitāti un likvidētu strādāšanu uz izpeļņu. I.Abramoviča atzīmē, ka, ja ir 

finansiāls nodrošinājums, tad ir vienalga, vai likme ir 21 stundu vai 40 stundu darba 

nedēļa, bet V.Krastiņš ir visskeptiskākais un uzsver, ka ir precīzi jādefinē, kādi 

pedagogu darba pienākumi tiek iekļauti 40 stundu darba nedēļā. 

Ar kādiem nosacījumiem un kādu darba samaksu pedagogi būtu gatavi pāriet uz 

40 stundu darba nedēļu, ekspertu viedoklis tika noskaidrots ekspertaptaujas pēdējā 

jautājumā. I.Mikiško, I.Tamane, M.Jansone un I.Abramoviča vienprātīgi uzsver, ka 

pedagogu darba samaksai par 40 stundu darba nedēļu būtu jābūt Ls 700 – Ls 800 jeb 

5 Ls/h. I.Mikiško vēl papildus atzīmē, ka 40 stundu darba nedēļā ir jābūt noteiktam 

pedagogu veicamo pienākumu apjomam, atrisinātam jautājumam par vairāku mācību 

priekšmetu pasniegšanu vienam pedagogam un noteiktam mazo lauku skolu statusam. 

V.Krastiņš uzskata, ka ir jābūt augstai bāzes samaksai, orientējoši Ls 600 – Ls 700, 

varētu būt atgriešanās pie 18 kontaktstundām nedēļā kā atskaites kritērija. Savukārt 

B.Bašķere uz šo jautājumu atbild izvairīgi un konkrētu summu, pie kādas darba 

samaksas pedagogi varētu pāriet uz 40 stundu darba nedēļu, nenosauc, bet piebilst, ka 

pie finansējuma palielinājuma kopumā. Pie pedagogu profesionālās attieksmes par 
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galveno izvirzot skolēnu, nevis atalgojumu, pie vienotas izpratnes par pedagoga 

profesiju un tam nepieciešamo izglītību, profesionālās darbības kvalitāti un noteiktu 

darba laiku. Iespējams, ka šajā kontekstā arī iespējams apspriest jautājumu par normālo 

saīsināto darba laiku pedagogiem. 
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SECINĀJUMI 

1. Alga ir darbaspēka cena, un tā ir atkarīga gan no darbaspēka pieprasījuma, gan no 

darbaspēka piedāvājuma. 

2. Izglītības nozare ir pilnīgas konkurences tirgus, jo izglītības iestādes konkurē savā 

starpā, ir liels pedagogu skaits ar vienādu kvalifikāciju un nedz izglītības iestādes, 

nedz pedagogi nekontrolē darba algas likmi, bet to nosaka MK noteikumi Nr. 836 

un izglītojamo skaits izglītības iestādē. 

3. No valsts kopbudžeta izdevumiem finansējums izglītībai laika periodā no 2007. – 

2011. gadam bija svārstīgs, visaugstāko līmeni uzrādot 2009. gadā - 6.8% no IKP, 

bet 2011. gadā tas samazinājās līdz 5.7% no IKP jeb Ls 817 748 877, t.sk. no 

valsts budžeta tika izlietoti Ls 271 156 394 jeb 33% un no pašvaldību budžeta -  

Ls 546 592 483 jeb 67%. 

4. Izglītībā nodarbināto iedzīvotāju skaits Latvijā no 2008. – 2012. gadam ir 

samazinājies par 1%, bet nozarē strādājošo darba samaksa 2012. gadā, salīdzinot 

ar 2008. gadu, ir samazinājusies par Ls 85 jeb 17%. Vienlaicīgi var atzīmēt, ka 

minētajā laika periodā vidēji valstī darba samaksa ir palielinājusies par 0.4%. 

5. Globālās finanšu un ekonomiskās krīzes ietekmē, lai ekonomētu valsts līdzekļus, 

no 2009. gada 1.septembra tika ieviests finansēšanas modelis „Nauda seko 

skolēnam”, līdz ar to 2010. gadā finansējums jeb mērķdotāciju apjoms 

pašvaldībām, kas tika piešķirts pedagogu darba samaksai, samazinājās par 

Ls 40.63 milj.  jeb 22%.  

6. Pedagogu darba samaksu ietekmējošie faktori ir skolēnu skaits izglītības iestādēs, 

klases grupas koeficients, pedagoģisko likmju skaits, pedagoģiskā darba slodze, 

pedagoģiskā darba samaksas likme un pedagoģiskā darba kvalitātes pakāpes. 

7. 2012./2013. m. g. vispārējās izglītības iestādēs mācās par 7% jeb 6 894 skolēniem 

mazāk kā 2009./2010. m. g. - tas izskaidrojams ar iedzīvotāju skaita 

samazināšanos, kas masveidā emigrē no Latvijas, un tas nozīmē, ka finansējums 

pedagogu darba samaksai samazinās, jo nauda seko skolēnam. 

8. Izglītības pakāpē, kas īsteno sākumskolu un pamatskolu, klašu grupu koeficientu 

sistēma nav izdevīga, jo vienmēr būs situācija, kurā reālais izglītojamo skaits ir 

lielāks kā normētais izglītojamo skaits, bet IZM pedagogu darba samaksu rēķina 

pēc normētā izglītojamo skaita. 
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9. Faktiskais pedagoģisko likmju skaits vispārējās izglītības iestādēs 

2012./2013. m. g. ir 27 595.041 likmes, kas nozīmē, ka 1 492.821 likmes jeb 5% 

no valsts mērķdotācijām ir neapmaksātas. 

10. Samazinoties izglītojamo skaitam, skolotāju skaitu nevar samazināt, jo to 

nepieļauj mācību plāns, rezultātā, skolēnu skaitam samazinoties, mērķdotāciju 

apjoms samazinās, bet mācību priekšmetu skolotāju skaits paliek nemainīgs. 

11. Pašvaldībās, kurās slēdza skolas ar nelielu izglītojamo skaitu, pedagogu vidējā 

darba samaksa lielajās skolās ir pat Ls 400 par vienu darba likmi mēnesī, taču 

skolām ar nelielu skolēnu skaitu pašvaldības sniedz atbalstu no sava budžeta, lai 

nodrošinātu pedagogiem Ls 280 par vienu mēneša darba algas likmi. 

12. Ieguvējas ir tās izglītības iestādes, kurās pedagogu skaits, kas ieguvuši kādu no 

kvalitātes pakāpēm, ir mazs, jo nav no mērķdotācijas jānoņem finansējums, lai 

nodrošinātu ceturtās un piektās kvalitātes pakāpes pedagogu darba samaksu. 

13. Pēc ekspertu novērtējuma, nozīmīgākais pašreizējā finansējuma modeļa trūkums 

ir tas, ka modelis ir netaisnīgs un diskriminējošs attieksmē pret skolēniem, jo 

finansējums nenodrošina vienādas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, t.sk. 

organizēt pagarinātās dienas grupas, pulciņus u.c., kā arī rada pārpildītas klases 

republikas pilsētās un apvienotas klases laukos. 

14. 856 skolotāju (5% no skolotāju skaita vispārizglītojošās dienas skolās) aptaujas 

rezultāti liecina, ka ar finansēšanas modeli „Nauda seko skolēnam” visās klašu 

grupās ir neapmierināti vidēji 74% skolotāji, un arī neviens no sešiem ekspertiem 

neuzskata, ka pašreizējais modelis ir pilnībā izstrādāts. 

15. Aptaujas rezultāti apstiprina, ka skolotāju vidējā darba slodze nedēļā ir 

48.5 stundas, un no tām 52% jeb 25.4 stundas ir apmaksātas, 29% jeb 

13.9 stundas ir neapmaksātas un  19% jeb 9.1 stunda ir daļēji apmaksāta. 

16. Lai pedagogi pārietu uz 40 stundu nedēļu, lielākā daļa ekspertu un 50% - 60% no 

visu klašu grupu respondentiem uzskata, ka efektīvākais pedagoga darba 

samaksas palielināšanas variants ir darba samaksas likmes paaugstināšana un 

procentuālais pieaugums kvalitātes pakāpēm, kas ir arī viens no autores 

izstrādātajiem un piedāvātajiem darba samaksas paaugstināšanas modeļiem. 

17. Izvirzītā hipotēze – pedagogu darba samaksas ietekmējošie faktori nenodrošina 

taisnīgu un motivējošu atalgojumu vispārējās izglītības iestādēs Latvijā – ir 

apstiprinājusies.  
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PRIEKŠLIKUMI 

Izglītības un zinātnes ministrijai: 

1. Valsts mērķdotāciju sadalē sākumskolas programmā normētajam skolēnam ieviest 

koeficientu 1, jo tikai tad tiks apmaksātas pedagoģiskās likmes mācību plāna 

nodrošināšanai. 

2. Noteikt maksimālo skolēnu skaitu klasē – 25 vai 26, jo, tādu ieviešot, varēs 

novērst pārpildīto klašu problēmu un pedagoga darba samaksa par pedagoģisko 

likmi tiks izlīdzināta. 

3. Lai nodrošinātu samaksu par slodzi, palielināt samaksu par likmi. 

4. Finansējumu par kvalitātes pakāpēm nodrošināt papildus no valsts budžeta. 

5. Pedagogu motivācijas sistēmu, pārejot uz 40 stundu darba nedēļu, veidot, 

paaugstinot skolotāju darba samaksas likmi un attiecīgi no tās procentuāli arī 

katru gadu paaugstināt pedagogu darba samaksu par iegūto profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpi. 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai: 

1. Nepieļaut pāreju uz 40 stundu darba nedēļu, ja atalgojums 3. kvalitātes pakāpei 

nav 5 Ls/h jeb ja pedagogu bruto vidējā darba samaksa ir zemāka par Ls 800. 

2. Sekot, lai pedagogi par vienādi paveiktu darbu saņemtu arī vienādu atalgojumu. 

 

Pašvaldību Izglītības pārvaldēm: 

1. Noteikt kārtību valsts mērķdotāciju sadalē izglītības iestādēm. 
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