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Rīgā 

 

21.05.2020.          Nr.  

 

      Pēc pievienotā adresātu saraksta  

  

Par augstskolu un koledžu pedagogu darba  

samaksas paaugstinājumu atbilstoši pedagogu  

darba samaksas pieauguma grafikam   

 

Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrība (turpmāk tekstā – LIZDA) aicina atbalstīt 

augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas paaugstinājumu, kā to nosaka Ministru 

kabineta 2018. gada 15. janvāra rīkojums “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku 

laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim.” Pedagogu darba samaksas 

pieauguma grafiks nosaka vispārējās, profesionālās un pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās 

mēneša darba algas likmes palielināšanu ar katra gada 1. septembri, bet augstskolu un koledžu 

pedagogu -  ar katra gada 1. janvāri.  

Darba algas paaugstinājums par 10%, par pamatu ņemot 2016. gada zemāko mēneša darba 

algas likmi katrā no akadēmiskajiem amatiem, no valsts budžeta tika piešķirts 2017., 2018. un 2019. 

gadā, bet 2020. gadā augstākās izglītības iestāžu mācībspēku atalgojuma palielināšanai finansējums 

no valsts budžeta netika piešķirts. Kā kompromisa risinājumu LIZDA piedāvāja nodrošināt darba 

samaksas paaugstināšanu no 2020.gada 1.septembra, lai gan tam bija jābūt nodrošinātam no 

2020.gada 1. janvāra.  

LIZDA, tiešsaistes tikšanās reizē 13.05.2020. ar IZM ministri I. Šuplinsku vienojās, ka 

pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpilde tiek turpināta vispārējās, profesionālās un 

pirmsskolas izglītības pedagogiem ar 2020. gada 1. septembri. LIZDA neizdevās panākt vienošanos 

par darba samaksas pieauguma grafika pildīšanu attiecībā pret augstākās izglītības iestāžu 

pedagogiem no 2020. gada 1.septembra. IZM informēja šiem pedagogiem atalgojuma paaugstināšana 

no valsts budžeta paredzēta tikai no 2021. gada 1. janvāri. Tas nozīmē, ka augstskolas un koledžas 

nesaņem 2020. gadā paredzēto valsts budžeta finansējumu atalgojuma paaugstināšanai. Pedagogu 

atalgojuma paaugstināšanai 2020. gadā bija nepieciešami 1,1 milj. eiro, bet četriem mēnešiem 

(septembris-decembris) nepieciešami 366 000 eiro. 

LIZDA uzskata, ka jāievēro  spēkā esošā Izglītības likuma norma, MK apstiprinātais rīkojums, 

kas reglamentē pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi. Nepieciešams nodrošināt 

tiesisko paļāvību un vienlīdzību visiem pedagogiem, nedrīkst kādu no pedagogu grupām diskriminēt.  

LIZDA 2019. gadā veiktais pētījums “Par cienīgu darbu augstākās izglītības iestāžu 

mācībspēkiem Latvijā” parādīja, ka vairākums respondentu (96%) uzskata, ka augstākās izglītības  

mācībspēku atalgojums Latvijā kopumā ir zems, un tas neatbilst nosacījumiem par cienīgu darbu. 

Tieši nekonkurētspējīgais akadēmisko amatu atalgojums neveicina jaunu mācībspēku piesaisti 
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augstskolām un koledžām, un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kas ietekmē akadēmisko amatu 

prestiža samazināšanos sabiedrībā. Atbalsts augstākās izglītības iestāžu pedagogiem ir būtisks ceļā 

uz augstākās izglītības kvalitāti un  izcilību, kā to paredz pašreiz valstī virzītās augstākās izglītības 

reformas. Cilvēkresurss ir galvenais augstākās izglītības elements. Docētāju apmierinātība ar darbu, 

motivācija un atdeve darbam ar studējošajiem ir cieši saistīta ar cienīga darba apstākļiem, t.sk. 

samaksu par paveikto darbu.   

 

LIZDA aicina: 

- LR Tiesībsargu iestāties par spēkā esošu normatīvo aktu ievērošanu Latvijā, nepieļaut 

tiesiskās paļāvības principu neievērošanu, nepieļaut diskriminējošu attieksmi; 

- nozaru ministrijām paust atbalstošu attieksmi, iestājoties par darba samaksas paaugstināšanu 

augstākās izglītības iestādēs strādājošajiem, no kuru darba ir atkarīga attiecīgās nozares attīstība, 

jauno speciālistu sagatavošana; 

- 13. Saeimas deputātus, īpaši tos, kuri strādā vai ir strādājuši augstākās izglītības iestādēs 

(Evija Papule, Jānis Vucēns, Ilmārs Dūrītis, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Janīna Kursīte – Pakule, 

Edmunds Teirumnieks, Vjačeslavs Dombrovskis, Ritvars Jansons, Andrejs Judins, Armands Krauze, 

Inese Lībiņa-Egnere, u.c.) iestāties par saviem kolēģiem augstākajās izglītības iestādēs, jo tieši Jūs 

vislabāk izprotat šī darba specifiku. Aicinām pārliecināt savu frakciju kolēģus un rast iespēju piešķirt 

šo finansējumu; 

- nozari pārstāvošās organizācijas vērsties pie lēmējvaras un izpildvaras pārstāvjiem, lai 

iestātos par normatīvo aktu ievērošanu, nepieļauti diskrimināciju un panāktu cienīgu attieksmi pret 

augstākās izglītības iestādēs strādājošajiem.  

Lūgums sniegt rakstisku atbildi, lai varam informēt mūsu biedrus, kā arī starptautiskās 

institūcijas, tiesībsargājošās institūcijas par to, vai Latvijā spēkā esošu normatīvo aktu izpilde ir 

saistoša. 

 

 

Patiesā cieņā 

priekšsēdētāja           I. Vanaga 
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DOKUMENTS PARASKTĪTS AR DROŠU ELEKTRONIKSO PARAKSTU 

 

Pielikums LIZDA 21.05.2020. vēstulei Nr.  “Par augstskolu un koledžu pedagogu darba  

samaksas paaugstinājumu atbilstoši pedagogu  

darba samaksas pieauguma grafikam” 

 

 

Adresātu saraksts  

 

1. LR Tiesībsargs Juris Jansons 

2. Izglītības un zinātnes ministrija 

3. Iekšlietu ministrija 

4. Kultūras ministrija 

5. Veselības ministrija 

6. Zemkopības ministrija  

7. Finanšu ministrija 

8. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 

9. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un 

inovāciju apakškomisija 

10. Saeimas deputāti: 

Arvils Ašeradens, 

Raivis Dzintars, 

Evija Papule, 

Jānis Cielēns, 

Marija Golubeva, 

Edgars Kucins, 

Anita Muižniece, 

Ivars Puga, 

Inguna Rībena, 

Jānis Vucēns, 

Ilmārs Dūrītis, 

Dagmāra Beitnere-Le Galla, 

Dace Bluķe, 

Anda Čakša, 

Janīna Kursīte – Pakule, 

Edmunds Teirumnieks, 

Evita Zālīte-Grosa, 

Vjačeslavs Dombrovskis, 

Ritvars Jansons, 

Andrejs Judins, 

Armands Krauze, 

Inese Lībiņa-Egnere. 

11. Rektoru padome (RP) 

12. Latvijas Universitāšu asociācija (LUA)  

13. Latvijas Koledžu asociācija (LKA) 

 



  

 


