
 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 
 

 

Reģistrācijas Nr. 40008043830  Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001, Latvija 
Tālrunis, fakss:  672 70 273, e-pasts: lizda@lizda.lv     www.lizda.lv 

Rīgā 

 

17.12.2019. Nr. 224 

 

Jauno konservatīvo frakcijai  

Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijai 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcijai 

Frakcijai “JAUNĀ VIENOTĪBA”  

Frakcijai “KPV LV”  

Frakcijai “Attīstībai/Par!”  

Frakcijai “SASKAŅA”  

 

Pie Saeimas frakcijām nepiederošai deputātei Andai Čakšai 

Pie Saeimas frakcijām nepiederošam deputātam Aldim Gobzemam 

Pie Saeimas frakcijām nepiederošai deputātei Lindai Liepiņai  

Pie Saeimas frakcijām nepiederošai deputātei Ingunai Rībenai 

Pie Saeimas frakcijām nepiederošai deputātei Karinai Sprūdei 

Pie Saeimas frakcijām nepiederošai deputātei Jūlijai Stepaņenko 

Pie Saeimas frakcijām nepiederošam deputātam Didzim Šmitam 

 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai 

Izglītības un zinātnes ministrijai  

Finanšu ministrijai  

 

Par likuma normu izslēgšanu no Izglītības likuma,  

Augstskolu likuma, Zinātniskās darbības likuma 

    

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk – LIZDA) informē, ka 

2019. gada 11. decembra LIZDA Padomes sēdē tika izskatīts jautājums par iespējamiem 

grozījumiem Izglītības likumā, Augstskolu likumā, Zinātniskās darbības likumā, kuros paredzēts 

izslēgt normas par finansējuma palielināšanu.  

LIZDA norāda, ka jautājuma izskatīšanu LIZDA Padomē par iespējamiem grozījumiem 

iepriekšminētajos likumos pamato publiski izskanējusī informācija: 

 

- 11.10.2019. Ministru kabineta (turpmāk – MK) pārstāvju paustais viedoklis MK ārkārtas 

sēdē: https://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/tiesraides/videoarhivs/?v=2sLdugrc (66-82 min.); 

- 11.11.2019. Finanšu ministrijas darbinieku paustais viedoklis Saeimas Budžeta un 

finanšu (nodokļu) komisijas sēdē; 

- Saeimas deputātu un MK pārstāvju paustais viedoklis, komunicējot ar LIZDA 

pārstāvjiem; 

- 28.11.2019. Valsts prezidenta vēstule Nr.288 Saeimas priekšsēdētājai I. Mūrniecei un 

Ministru prezidentam A.K. Kariņam par budžeta un budžeta paketes veidošanu un 

apspriešanu Saeimā: 

https://www.president.lv/storage/kcfinder/files/VP_281119_Nr.288.pdf; 
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- 01.12.2019. Valsts prezidenta paustais viedoklis TV3 raidījumā “Nekā personīga”: 

https://skaties.lv/zinas/latvija/neka-personiga/bailes-par-saeimas-atlaisanu-deputati-

vilcinas-lemt-par-tukso-solijumu-normu-atcelsanu/. 

 

 LIZDA Padome nolēma, ka:  

1. nav pieļaujama grozījumu veikšana normatīvajos aktos, kas paredz attiecīgu normu 

izslēgšanu: 

 

- Zinātniskās darbības likuma 33. panta otrā daļa 

(Zinātniskās darbības likums, 33. pants Zinātniskās darbības finansēšana no valsts 

budžeta līdzekļiem 

(2) Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz 

ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem 

no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai 

sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta.) 

 

- Augstskolu likuma 78. panta septītā daļa 

(Augstskolu likuma 78. pants Valsts finansējums 

(7) Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā paredz 

ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 

0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām 

valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta.) 

 

- Izglītības likuma 53. panta trešā daļa 

(Izglītības likums, 53. pants. Pedagoga darba samaksa, (3) Pedagoga mēnešalga par 

vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas 

paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā.) 

 

2. ja tiks izstrādāti grozījumi augstākminēto likumu attiecīgajos pantos, organizēt protesta 

akcijas; 

3. nosūtīt vēstules 13. Saeimā pārstāvētajām partijām par noslēgtajiem sadarbības līgumiem 

ar LIZDA, kas paredz pedagogu darba samaksas un augstākās izglītības, zinātnes bāzes 

finansējuma paaugstināšanu; 

4. nosūtīt vēstules 13. Saeimā pārstāvētajām frakcijām, pie frakcijām nepiederošiem 

deputātiem, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, Izglītības un zinātnes 

ministrijai, Finanšu ministrijai, prasot sniegt rakstisku atbildi par attiecīgo normu 

izslēgšanu vai neizslēgšanu. 

 

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka pirms 13. Saeimas vēlēšanām noslēdzām vienošanās ar 

politisko partiju Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, 

sociāldemokrātisko partiju "SASKAŅA", partiju “Attīstībai/Par!”, politisko partiju apvienību “Zaļo 

un Zemnieku savienība” un partiju apvienību “Jaunā VIENOTĪBA” par to, ka nepieciešams panākt, 

lai 13. Saeima un MK:  

 

- “nodrošina, ka tiek pildīts 2018. gada 9. janvāra Ministru kabineta sēdē apstiprinātais 

pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks, kas paredz pedagogu minimālās darba 

samaksas ikgadēju pieaugumu”; 

 

- “nodrošina pakāpenisku valsts budžeta palielinājumu zinātnes finansēšanai, lai kopējais 

valsts budžeta finansējums zinātnei sasniedz 1,0 procentu no IKP, kā tas noteikts 

Zinātniskās darbības likumā, paredzot ikgadēju valsts budžeta finansējuma pieaugumu 

zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no IKP”; 
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- “nodrošina pakāpenisku valsts budžeta palielinājumu augstākās izglītības finansēšanai, 

līdz kopējais valsts budžeta finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz 

vismaz 2 procentus no IKP, kā tas noteikts Augstskolu likumā, paredzot ikgadēju valsts 

budžeta finansējuma pieaugumu ne mazāku par 0,25 procentiem no IKP”.  

 

Lūdzam Jūs sniegt rakstisku viedokli par iespējamajiem grozījumiem augstākminētajos 

normatīvajos aktos un Jūsu nostāju par to atbalstīšanu/neatbalstīšanu, ja tie tiks izstrādāti un 

iesniegti Saeimā.  

 

 

Priekšsēdētāja                                                                                I. Vanaga 

 

 

 

 

 

 

 
Vārtukapteine 26109595 
lizda@lizda.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
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