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Izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai   

 

Informācijai: 

LR Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei  

Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai  

Finanšu ministrijai 

 

 

Par grozījumiem MK noteikumos Nr. 445 

  “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LIZDA) lūdz 

Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – IZM) izstrādāt grozījumus MK (turpmāk – 

MK) noteikumos Nr. 445  “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un iesniegt 

apstiprināšanai Ministru kabinetā, kas noteiktu: 

 

1. Izglītības likuma 53. panta trešās  daļas izpildi : “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi 

nav zemāka par MK apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā 

noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā”,  

2. 2018. gada 15. janvāra MK rīkojuma Nr. 17 “Par pedagogu darba samaksas 

pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. 

decembrim” izpildi.  

 

LIZDA vēlas akcentēt, ka saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī, kas radusies 

koronavīrusa Covid-19 izplatības rezultātā, pedagogi un augstskolu mācībspēki ir viena no 

sociālajām grupām, kurām ļoti dinamiski nācās reaģēt uz radušos situāciju izglītības nozarē, lai 

nepārtrauktu, bet turpinātu nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību Latvijas iedzīvotājiem. 

LIZDA aicina valdību novērtēt pedagogu un augstskolu mācībspēku darbu un turpināt 

uzsāktā pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika īstenošanu saskaņā ar pieņemtajiem 

nozīmīgākajiem politiskajiem lēmumiem: 

1. Sasniegt MK 2019. gada 7. maija rīkojuma Nr. 210 “Par Valdības rīcības plānu 

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 

īstenošanai” 127.1 uzdevuma trešo darbības rezultātu “3) Nodrošināta pedagogu 

zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanas grafika izpilde, sākot ar 2019. gada 

septembri.”; 

2. Sasniegt Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam noteikto, ka izglītībā 

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

gadā ir vienāda. 
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LIZDA rosina IZM dot pedagogiem un stingras garantijas, ka 2019./2020.mācību 

gadā noteiktā darba samaksa saglabāsies līdz 2020.gada 31.augustam un no 2020.gada 

1.septembra, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 15. janvāra rīkojumā Nr. 17 “Par 

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

2022. gada 31. decembrim” (turpmāk – Darba samaksas pieauguma grafiks) noteiktajam, 

pedagogu zemākā mēneša darba algas likme sasniegs 790 euro.   

LIZDA vērš uzmanību uz to, ka Darba samaksas pieauguma grafikā ir paredzēta arī 

augstskolu un koledžu pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšana no 

2020.gada 1.janvāra, bet finansējums tam likumā “Par valsts budžetu 2020. gadam” netika 

paredzēts. Lūdzam darba samaksu paaugstināt no 2020.gada septembra, uzsākot jauno mācību 

gadu.  

IZM sadarbībā ar Edurio veikto skolēnu, skolotāju, vecāku un direktoru aptauju, kā arī 

LIZDA veikto vispārējās, profesionālās izglītības pedagogu, augstskolu mācībspēkus aptauju 

rezultāti par attālināto mācību procesu apliecina, ka kopumā mācības un studijas izdodas 

veiksmīgi turpināt. Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem tam ir procesa tehniskais 

nodrošinājums, kuru pedagogi cenšas īstenot strādājot attālināti no mājām, izmantojot savus 

privātos resursus, kā arī ievērojot valdības aicinājumu – “Paliec mājās”, lai neapdraudētu savas 

ģimenes un sabiedrības kopējo veselību. LIZDA aicina novērtēt pedagogu un augstskolu 

mācībspēku ieguldījumu valsts ārkārtas situācijas laikā un garantēt zemākās mēneša darba 

algas likmes palielināšanu atbilstoši Darba samaksas pieauguma grafikā noteiktajam.  

Atgādinām, ka no 2020./2021.mācību gada tiks uzsākta kompetencēs balstīta mācību 

satura īstenošana, kas palielinās darba slodzi, tādēļ svarīgi motivēt pedagogus. 2019.gada 

rudenī valdības un parlamenta pārstāvji informēja LIZDA, ka darba samaksas paaugstināšana 

tiks risināta 2020.gada martā, bet ārkārtējā situācijā sarunas netika pabeigtas. Tāpēc, ņemot 

vērā ārkārtējās situācijas noteikto termiņu un rēķinoties ar tā iespējamu pagarināšanu, aicinām 

sarunas turpināt un pabeigt līdz mācību gada beigām, lai nozarē strādājošie pēc iespējas 

laicīgāk būtu informēti par darba samaksu.  

Pēc ārkārtējās situācijas valstī - Darba samaksas pieauguma grafika īstenošana 

apliecinātu, ka izglītības nozare ir prioritāra, ka Latvijā tiek pildīti spēkā esošie likumi 

neraugoties uz krīzes sekām, kas veicinātu nozarēs strādājošo nodarbinātības stabilitāti.  

 

LIZDA lūdz rakstiski sniegt informāciju par grozījumu MK noteikumos Nr. 445  

“Pedagogu darba samaksas noteikumi” apstiprināšanu MK, kā arī rast iespēju I. 

Šuplinskas kundzei par šo jautājumu organizēt diskusiju attālināti vai tikties klātienē pēc 

2020.gada 12.maija (pēc ārkārtējās situācijas termiņa beigām).  

 

 

Priekšsēdētāja           I. Vanaga 
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