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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina  Eiropas Arodbiedrību 

izglītības komiteju (ETUCE) atbalstīt LIZDA prasības  2020. gada valsts budžetā  

 

Latvijas valdība pašlaik gatavo likumprojektus “Par valsts budžetu 2020. gadam” un “Par 

vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020.,2021.,2022. gadam”. Pašreizējais budžeta projekts 2020. gadam 

neparedz Izglītības likumā paredzēto pedagogu darba samaksas pieaugumu, kas tika apstiprināts 

Ministru kabinetā 15.01.2018. Valsts budžeta finansējums tādejādi netiek paredzēts:  

1. Zemākās mēneša darba algas likmes palielināšana pedagogiem no 750 euro uz 790 euro 

sākot ar 01.09.2020.  

2. Ikgadējais 10% zemākās mēneša darba algas likmes pieaugums augstskolu mācībspēkiem 

(pamatojoties uz zemāko mēneša darba algas likmi katram akadēmiskajam amatam 

atbilstoši 2016. gada likmei) sākot ar 01.01.2020.  

Likumdošanā noteiktais skolotāja atalgojums Latvijā gadā sastāda aptuveni 13016 euro, kas ir 

daudz zemāks nekā vidēji OECD valstīs, kur tas sastāda 28097 euro  pirmsskolas iestādēs, un 32226 

euro vispārējās izglītības iestādēs (OECD, 2019).  

Saskaņā ar Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes datiem, vidējā mēneša pilna laika bruto darba 

alga Latvijā 2018. gadā bija 1004 eiro, bet izglītības sektorā – tikai 823 eiro. Tai pašā laikā izglītības 

un profesionālo prasmju prasības skolotājiem ir augstas  - visos izglītības līmeņos pedagogam 

nepieciešama augstākā izglītība un regulāra profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana. 

Starptautiskās Pasaules skolotāju dienas moto šogad ir “ Jaunie pedagogi – mūsu profesijas nākotne”, 

taču nekonkurētspējīgais atalgojums ir viens no kritiskākajiem riska faktoriem jaunu cilvēku 

piesaistei skolotāja profesijai. Izglītības sektors Latvijā ir viens no lielākajiem tautsaimniecības 

sektoriem – to pārstāv 29 540 pedagogi  (CSP, 2017), un, attiecīgi, tam nepieciešami lieli valsts 

budžeta ieguldījumi.  

LIZDA uzstāj, ka vispirms jānodrošina spēkā esošo likumu normu izpilde, un tikai tad var 

piešķirt naudu jaunu iniciatīvu realizēšanai. Šis princips netiek ievērots, un gadiem netiek pildītas 

Izglītības likuma, Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma normas.  

LIZDA nosūtījusi informatīvu vēstuli par valsts budžeta 2020. gadam plānojumu Eiropas 

Komisijai un Eiropas parlamenta deputātiem Briselē, pieprasot uzsākt diskusijas ar Latvijas valdību 

par ikgadējā un vidēja termiņa budžeta plānojumu – finansējuma nodrošinājumu izglītībai un 

pētniecībai.  

LIZDA lūdz, lai ETUCE savas organizācijas kompetences ietvaros arī aktualizē šo jautājumu 

Eiropas Komisijā.   
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LIZDA lūdz ETUCE solidāru atbalstu, aicinot, lai komiteja izsūtītu elektroniskas vēstules, 

aicinot piešķirt atbilstošu finansējumu 2020. gada budžetā, atbildīgajiem ministriem un Saeimas 

pārstāvjiem.  

 

Koalīcijas frakciju pārstāvjiem:  

saeima@saeima.lv,  

kpvlv@saeima.lv,  

konservativie@saeima.lv 

nacionala.apvieniba@saeima.lv 

attistibaipar@saeima.lv 

jauna.vienotiba@saeima.lv 

 

To Mr. Arturs Krišjānis Kariņš, premjers: mps@mk.gov.lv 

To Mr. Jānis Reirs, finanšu ministrs: pasts@fm.gov.lv, janis.reirs@fm.gov.lv. 

To Ms. Ilga Šuplinska, izglītības un zinātnes ministre: pasts@izm.gov.lv, ilga.suplinska@izm.gov.lv. 

 

LIZDA vārdā mēs pateicamies par interesi un atbalstu.  

 

 

 

Patiesā cieņā, 

 

Priekšsēdētāja                                Inga Vanaga 

 

 

 

 

 

 

Stefenhagena +371 29824554 
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