
Pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) 

pedagogu slodzes un darba algas likmes

pašvaldībās



Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksas paaugstināšana 

- Nepieciešams nodrošināt vienlīdzību - vienādu samaksu par darbu, jo
izglītības prasības ir tādas pašas kā pedagogiem, kuri strādā ar lielākiem
bērniem.

- Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 «Par pedagogu darba samaksu»

2018./2019. 1h = 4,44 euro, citiem pedagogiem 1 h = 5,92 euro (-1,48)

2019./2020. 1h = 4,69 euro, citiem pedagogiem 1 h = 6,25 euro (-1,56)

- Ierobežota, jo atalgojumu nodrošina pašvaldības, kuru finansiālās
iespējas ir ļoti atšķirīgas.

- MK apstiprinātajā grafikā nav iekļauta nevienlīdzības mazināšana.



Finansiālā ietekme LIZDA piedāvājumam

Nepieciešamais papildu finansējums no valsts budžeta:
par pamatu ņemot:

*skolēnu skaitu pa gadiem, kas 01.09.2017. ir reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā

• šobrīd spēkā esošo finansējuma aprēķina metodiku

IZM dati 2018.gada sākumā



LIZDA rosina Tiesībsargu vērsties Satversmes tiesā par PII pedagogu nevienlīdzību 

attiecībā uz darba slodzes veidošanās principiem un atalgojuma apmēru

OECD eksperti norāda, ka nepieciešams veidot stratēģisku pieeju, lai uzlabotu
pirmsskolas darbinieku kvalitāti un motivāciju un eksperts Marko Kols uzsver:
 ka pirmsskolas izglītības posmā ir jābūt vislabākajiem pedagogiem, jo pirmsskolas

vecumā tiek ielikti pamati panākumiem vēlākos dzīves posmos attiecībā uz izglītību,
 aicina likvidēt pedagogu atalgojuma atšķirības, maksāt pirmsskolu pedagogiem

tikpat, cik sākumskolās,
 atsaucas uz ziņojumu, kas pierāda ka tādā veidā var divkārt celt bērnu lasīšanas un

matemātikas prasmes,
 Latvijā, Islandē un Vācijā ir vislielākais stundu skaits ko pirmsskolas pedagogs

pavada kopā ar bērnu, bet atalgojums ir viens no zemākajiem salīdzinot ar citām
OECD valstīm. (Latvijā pirmsskolas izglītības pedagogam ir par 47.7% vairāk
kontaktstundu ar bērnu, salīdzinājumā OECD valstu vidējo stundu skaitu.)



PII skolotāju un atbalsta personāla skaits



Valsts budžeta finansējums pirmsskolai

 Atbilstoši 05.07.2016. MK noteikumiem Nr.447 “Par valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās
vidējās izglītības iestādēs”, tiek piešķirts valsts finansējums
pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai, izņemot iestādes vadītāju, viņa vietnieku un atbalsta
personāla darba samaksai.

 Atbalsta personāls pirmsskolas izglītības iestādēs, kas tiek
finansēts no valsts finansējuma ir logopēds ( 1 likme uz 200
bērniem).

 Aprēķina papildus finansējumu 2,6% (2018./2019.m.g. – 2%) –
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām, papildu
pienākumiem, mēneša algas likmes paaugstināšanai.



Pirmsskolas pedagoga darba slodze un likme
(MK noteikumi Nr. 445 «Pedagogu darba samaksas noteikumi»)

Vēsturiski (līdz 01.09.2016.): PII pedagogiem 30 darba
stundas ar izglītojamiem + 4 apmaksātas darba stundas
nodarbību sagatavošanai.

Pārējiem pedagogiem – 21 darba stundas nedēļā, tai skaitā mācību stundas,
nodarbības un fakultatīvi, to sagatavošana, individuālais un grupu darbs, u.c.

 Šobrīd: Pirmsskolas pedagogiem 40 darba stundas
nedēļā, tai skaitā 36 darba stundas ar izglītojamiem un 4
darba stundas – nodarbību sagatavošanai.

Pārējiem pedagogiem – 30 darba stundas nedēļā, tai skaitā mācību stundas,
nodarbības un fakultatīvi, to sagatavošana, individuālais un grupu darbs, u.c.

Zemākā darba algas likme VISIEM - 750 EUR/mēnesī
PII pedagogiem – 4.69, pārējiem pedagogiem – 6.25 EUR/h



PII pedagogu vidējā darba slodze pašvaldībā (n=119)

Pedagogi, kuri strādā ar bērniem 
vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem

Pedagogi, kuri strādā ar bērniem 
vecumā no 5 līdz 6 gadiem

Vidējā slodze 
pašvaldībā

Pašvaldību 
skaits

Īpatsvars 
% kopējā 

skaitā

Vidējā slodze 
pašvaldībā

Pašvaldību 
skaits

Īpatsvars
% kopējā 

skaitā

x x x 0,26 – 0,49 3 2,5

0,50 - 0,69 9 7,6 0,50 - 0,69 6 5,0

0,70 - 0,79 8 6,7 0,70 - 0,79 12 10,1

0,80 - 0,89 25 21,0 0,80 - 0,89 17 14,3

0,90 - 0,99 29 24,4 0,90 - 0,99 52 43,7

1,00 48 40,3 1,00 29 24,4
Avots: pašvaldību sniegtā informācija laikā no 30.09.2019 līdz 05.11.2019



PII pedagogu mēneša darba algas likme pašvaldībā (n=119)

Pedagogi, kuri strādā ar bērniem 
vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem

Pedagogi, kuri strādā ar bērniem 
vecumā no 5 līdz 6 gadiem

Vidējā  darba 
algas likme 
pašvaldībā

Pašvaldību 
skaits

Īpatsvars 
% kopējā 

skaitā

Vidējā darba 
algas likme
pašvaldībā

Pašvaldību 
skaits

Īpatsvars
% kopējā 

skaitā

750 93 78,2 750 86 72,4

751 - 799 8 6,7 751 - 799 13 10,9

800 - 849 9 7,6 800 - 849 11 9,2

850 - 899 2 1,7 850 - 899 2 1,7

900 - 949 5 4,2 900 - 949 5 4,2

950 - 999 1 0,8 950 - 999 1 0,8

1000 - 1006 1 0,8 1000 - 1006 1 0,8

Avots: pašvaldību sniegtā informācija laikā no 30.09.2019 līdz 05.11.2019



PII pedagogu vidējā mēneša darba alga pašvaldībā (n=119)

Pedagogi, kuri strādā ar bērniem 
vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem

Pedagogi, kuri strādā ar bērniem 
vecumā no 5 līdz 6 gadiem

Vidējā  darba 
alga (mēnesī) 

pašvaldībā

Pašvaldību 
skaits

Īpatsvars 
% kopējā 

skaitā

Vidējā darba 
alga (mēnesī)

pašvaldībā

Pašvaldību 
skaits

Īpatsvars
% kopējā 

skaitā

līdz 749 64 53,8 līdz 749 62 52,1

750 37 31,1 750 40 33,7

751 - 799 8 6,7 751 - 799 7 5,9

800 - 849 5 4,1 800 - 849 4 3,4

850 - 899 0 0 850 - 899 0 0

900 - 949 4 3,4 900 - 949 5 4,1

950 - 1006 1 0,8 950 - 1006 1 0,8

Avots: aprēķināts pēc pašvaldību sniegtās informācijas laikā no 30.09.2019 līdz 05.11.2019



Pašvaldības, kuras izteikušas atbalstu LIZDA 

Salaspils novada dome
Rundāles novada dome
Madonas novada pašvaldība
Lielvārdes novada pašvaldība
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldība



LIZDA aktivitātes pirmsskolas pedagogu 
profesionālās dzīves kvalitātes uzlabošanai 

- ManaBalss.lv: «NOVĒRST DISKRIMINĀCIJU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU 

NODARBINĀTĪBĀ» - ir 8‘946 paraksti , nepieciešami vēl 1‘054 paraksti!!!

- IZM veido darba grupu atalgojuma modeļa pilnveidošanai pirmsskolas 
izglītības iestāžu pedagogiem, kurā dalību pieteikusi arī LIZDA

- Sagatavoti priekšlikumi IL par valsts sociālo atbalstu arī pirmsskolas 
pedagogiem, kuriem līdz pensijas vecuma sasniegšanai ir mazāk nekā trīs 
gadi, pie nosacījuma, ka kopējais pedagoga darba stāžs ir vismaz 25 gadi

- 2020.gada 22.janvārī tiek organizēta LIZDA pirmsskolas ekspertu 
sanāksme, lai apkopotu priekšlikumus atalgojuma modeļa pilnveidošanai 
pirmsskolā



LIZDA VI kongresa REZOLŪCIJAS:

• Par pedagogu darba samaksas modeli

• Par problēmām pirmsskolas izglītībā

• Par augstāko izglītību un zinātni

• Par sociālajām garantijām izglītības darbiniekiem

• Par izdienas pensijām pedagogiem

• Par jaunajiem pedagogiem



MĒS – tikai kopā MĒS 

varam panākt vēlamo!

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjhkd6pm8jkAhWyyKYKHdwTCaIQjRx6BAgBEAQ&url=https://lvportals.lv/dienaskartiba/307260-ka-2-miljoniem-cilveku-sadoties-rokas-bezinterneta-apstaklos-2019&psig=AOvVaw3B-jueZTCizwPg1CjOKKtT&ust=1568272077377439


Veselīgu un laimīgu 2020.gadu!

Paldies par Jūsu uzmanību!

www.LIZDA.lvtwitter.com/lizda_lv

“Ziema. Atspulgs”, autore – Elita Survilo


