
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
Arodbiedrība “Latvijas izglītības vadītāju asociācija” 

Reģ.nr.: 40008059140, Tomsona iela 37, LV- 1013, Rīga 

Tālr. +371 29625872, tālr./fakss: +371 65022206, e-pasts: liva@livao.lv, www.livao.lv 
 

 

 

Rīgā 27.09.2019 Nr. 1-3/9 

Uz    

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai 

Finanšu ministram Jānim Reiram 

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai 

 

 

 

Par valsts budžeta plānošanu  un pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku 

 

Latvijas izglītības vadītāju asociācija (turpmāk – LIVA), sekojot līdzi likumprojekta 

"Par valsts budžetu 2020.gadam" un informatīvā ziņojuma "Par prioritārajiem pasākumiem 

valsts budžetam 2020.gadam” virzībai, konstatējusi, ka līdz šim koalīcija un atbildīgās 

ministrijas nav vienojušās par ārējos normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos 

noteiktu attiecībā uz pedagogu darba samaksas pieaugumu. 

Ņemot vērā: 

1. Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam noteikto, ka izglītībā strādājošo 

vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī - 2020.gadā ir 

vienāda; 

2. Izglītības likuma 53.panta trešajā daļā noteikto, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi 

nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas 

paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā;  

3. Ministru kabineta 2018.gada 15.janvāra rīkojuma Nr.17 “Par pedagogu darba samaksas 

pieauguma grafiku laikposmam no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 

31.decembrim” noteikto. 

 

Tajā pat laikā, iestāžu vadītāju un visa vispārējās un profesionālās izglītības kopiena 

konstatē, ka tiek atbalstīti dažādi pretrunīgi vērtēti pasākumi, kā piemēram, jaunais politisko 

organizāciju (partiju) finansēšanas modelis ar 5 000 000 eiro ietekmi uz valsts budžetu. 

 

LIVA lūdz respektēt līdz šim noteiktās normas un konceptuālās vienošanās, lai 

nodrošinātu noteikto pedagogu atalgojuma pieaugumu no 2020.gada gada 1.septembra. 

 

Ņemot vērā minēto, LIVA atgādina, ka paralēli pašvaldību un izglītības iestāžu 

strukturālajām pārmaiņām, pedagogu atalgojuma jautājums kopā ar direktoru un vietnieku 
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slodžu pieejamību katrā skolā tomēr ir jārisina nekavējoties, lai neradītu nopietnus riskus 

gaidāmajām pozitīvajam pārmaiņām pedagogu sākotnējās sagatavošanas studiju programmās 

un nozares prestižam kopumā.  

 

Vienlaikus, LIVA, akcentējot mācību procesa organizācijas kvalitāti un nepārtrauktību, 

aicina resoriem, koalīcijai un sociālajiem partneriem likumprojekta virzības laikā vienoties par 

nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pārdali, taču arī iestāžu vadītāji ir pilnībā atbalstoši 

dažādām protesta formām, ja citādi nav iespējams panākt lēmumu politisko ietekmi.  

 

Nepieciešamības gadījumā LIVA izsaka vēlmi piedalīties turpmākajās sarunās, lai 

kopīgi meklētu efektīvāko risinājumu.    

 

 

Prezidents       R.Kalvāns 

 

 

R.Kalvāns, liva@livao.lv 
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