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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 

priekšsēdētājai I. Vanagai 

lizda@lizda.lv 

 

Atbildot uz Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 

2019. gada 10. oktobra iesniegumu Nr. 182 par tikšanās pieprasījumu, izsaku 

pateicību par uzaicinājumu. Iespēja tikties ar nozares pārstāvjiem, tai skaitā 

nepastarpināta saruna par aktualitātēm, vienmēr tiek augstu novērtēta.  

Ministru prezidents un valdība kopumā ir apņēmības pilni turpināt skolotāju 

algu pakāpenisku celšanu. Šāda apņēmība balstās pārliecībā, ka tiks turpinātas 

iesāktās reformas. Jau šā gada sākumā valdības nostāja bija – ja turpināsies 

reformas un būs līdzekļi, algas tiks palielinātas. Reformas turpinājās, un līdzekļi 

algu palielināšanai tika rasti.  

Tagad ir svarīgi, lai reformas turpinās gan no valdības un Izglītības un 

zinātnes ministrijas puses, gan no pašvaldību puses un lai skolu tīkls visā valstī 

kļūst efektīvāks. 2020. gada gaitā būs redzams, vai budžetā ir pozīcijas, kas netiek 

efektīvi izmantotas un kuras iespējams pārdalīt par labu pedagogu algu celšanai. 

Papildu finansējuma pieejamība atkarīga arī no ekonomikas attīstības un nodokļu 

ieņēmumiem valsts budžetā. Reformas kopā ar papildu finansējumu ir veids, kā 

nonākt līdz minimālās skolotāju algas likmes palielināšanai 2020. gada septembrī. 

Ministru kabineta 2018. gada 15. janvāra rīkojums Nr. 17 "Par pedagogu 

darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 

2022. gada 31. decembrim" paredz, ka finansējums pedagogu darba samaksas 

pieauguma nodrošināšanai tiek rasts, sakārtojot izglītības iestāžu tīklu, 

efektivizējot izglītības procesu un piešķirot papildu finansējumu solidāri no 

pašvaldību budžetiem un valsts budžeta.  

Izglītības un zinātnes ministrija pašlaik ar katru Latvijas pašvaldību pārrunā 

izglītības stratēģiju attiecīgajā novadā un apkopo informāciju par izdevumiem uz 

vienu izglītojamo, tādējādi iegūstot datus, lai līdz 2020. gada februārim–martam 

pārskatītu modeli "nauda seko skolēnam", tai skaitā arī pedagoga slodzes apjomu 

un slodzes aprēķina sistēmu. Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana nozīmē 
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pārdomātus pašvaldību lēmumus resursu koncentrācijai un izglītības 

pakalpojumu pieejamības pārstrukturizācijai, respektējot katra novada un 

plānošanas reģiona īpatnības un attīstības modeļus, taču vienlaikus sekmējot arī 

kvalitatīvas izglītības pieejamību ikvienam skolēnam. 

Sekojot valsts budžeta izpildei un ņemot vērā jaunā finanšu modeļa datus, 

2020. gada martā Izglītības un zinātnes ministrija valdībā atsāks sarunu par 

pedagogu atalgojuma kāpinājuma grafika ievērošanu, iedarbinot arī likuma "Par 

valsts budžetu 2020. gadam" 54. pantā noteikto. 

Vēlos uzsvērt, ka augsti novērtējam darbu, ko veic Latvijas Izglītības un 

zinātnes darbinieku arodbiedrība, iesaistoties dialogā ar valdību, lai uzlabotu 

Latvijas izglītības kvalitāti. 

 

Cieņā 

 

Ministru prezidenta biroja vadītājs (paraksts*) Jānis Patmalnieks  

 

 
* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

 


