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Uz 25.05.2020.    Nr. 4-4.1 e/20/1706 

Izglītības un zinātnes ministrijai  

 

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos 

 Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

 

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

iepazinusies ar Grozījumu projektu Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 

445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” (grozījumu projekts) un sākotnējās ietekmes 

novērtējuma ziņojumu (anotācija).  

LIZDA norāda uz  Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) anotācijas sākumā 

teikto: “Tiesību akta projekta mērķis ir atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 15. janvāra 

rīkojuma Nr. 17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 

1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim” 1. punktā noteiktajam paaugstināt pedagogu 

zemāko mēneša darba algas likmi. Projekts stāsies spēkā 2020. gada 1. septembrī.” un aicina 

pildīt Izglītības likuma 53. panta trešā daļā noteikto:  “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi 

nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas 

grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā”. 

LIZDA lūdz  grozījumu projektu saskaņot un steidzamības kārtā veikt tikai grozījumus 

saistībā ar pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, lai  pedagogu zemāko mēneša darba 

algas likmi noteiktu no 2020.gada 1. septembra - 790 euro (skatīt grozījumu projekta 1.4. 

punkta 1. pielikumu), paaugstinātu zemāko mēneša darba algas likmi augstākās izglītības 

iestāžu pedagogiem, jo svarīgi ir laicīgi informēt nozarē strādājošos par izmaiņām. 

LIZDA ierosinājumi grozījumu projektam un anotācijai saistībā ar grozījumiem 

Nr.1.4: 

1) Anotācijas sadaļu “Pamatojums” papildināt ar teikumu: “Projekta ietvaros tiek 

paaugstināta zemākā mēneša darba algas likme augstākās izglītības iestādēs 

strādājošajiem pedagogiem”; 

2) Anotācijas sadaļu “Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes 

saistībā ar projektu” papildināt ar vārdiem “Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrība”; 

3) Iebilstam pret asistenta zemāko mēneša darba algas likmi (1.pielikuma 1.tabulas 10. 

rinda un 2.tabulas 7.rinda) un norādām, ka zemākā mēneša darba algas likme asistentam 

ir jāpielīdzina pedagoga zemākajai mēneša darba algas likmei un tai no 2020.gada 

1.septembra ir jāsasniedz ne mazāk kā 790 euro. 

LIZDA uzskata, ka tik nozīmīgam un apjomīgam grozījumu projektam piecas darba 

dienas ir par maz, lai tos izvērtētu LIZDA pedagogu organizācijā un izanalizētu kopsakarībā ar 

visu IZM iesniegto grozījumu paketi ( MK noteikumi Nr.445, 447, 477, informatīvais ziņojums 

un Grozījumi Izglītības likumā). LIZDA lūdz vēl vismaz piecas darba dienas, lai varētu sniegt 

kvalitatīvu un argumentos balstītu atzinumu, pretējā gadījumā informējam, ka būs iespējami vēl  

jauni papildus priekšlikumi, kurus LIZDA  iesniegs IZM grozījumu projekta saskaņošanas 

gaitā. Turklāt atzinumi jāsniedz piecu darba dienu laikā, kas ir pēdējā mācību gada nedēļā un 
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palielina darba slodzi nozarē strādājošajiem, tāpēc nav pietiekama laika iedziļināties normatīvo 

aktu grozījumu niansēs.  

LIZDA izskatot grozījumu projekta pārējos grozījumus (izņemot Nr.1.4.) norāda: 

1) Ņemot vērā, ka ar 2020.gada 1.septembri 1., 4., 7., 10. klasēs sāk realizēt jauno 

kompetencēs balstīto mācību saturu, aktualizējam, ka pedagogiem būs jāiegulda daudz papildus 

darba, jo nav pietiekami mācību priekšmetu programmu paraugi. Nepieciešams izvērtēt šo 

pedagogu darba slodzes organizēšanu, lai ir laiks gatavoties, veidot materiālus, apgūt jauno 

pieeju, jo profesionāli pilnveidoties šajā jomā visiem  pedagogiem vēl nav  bijis pietiekami 

laika. Ir nepieciešams plānot papildus laiku, lai komunicētu ar kolēģiem u.c. aktivitātes. Darba 

sarežģītība un apjoms pieaug, tāpēc LIZDA uzskata, ka ir nepieciešams noteikt pedagogiem 

papildus piemaksu vai samazināt kontaktstundu skaitu. Lūgums IZM izskatīt šo priekšlikumu; 

2) Iebilstam pret grozījumu Nr.1.2. izsakot 22. punktu šādā redakcijā: 

“22. Valsts ģimnāziju pedagogiem, kuri īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas, 

nosaka piemaksu 10 procentu apmērā no mēneša darba algas par vispārējās vidējās izglītības 

programmas īstenošanu un profesionālās izglītības kompetences centru pedagogiem (izņemot 

pedagogus, kuri īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas) nosaka 

piemaksu 10 procentu apmērā no mēneša darba algas.” Uzskatam, ka piemaksa 10 procentu ir 

jānosaka ne tikai 10-.12.klašu pedagogiem, bet arī 7. - 9.klašu pedagogiem, jo šai pedagogu 

grupai tiek pasliktināta situācija attiecībā pret darba samaksu. Lūdzam rast iespēju piemaksu 10 

procentu apmērā no mēneša darba algas piemērot pedagogiem, kuri strādā ar izglītojamajiem 

no 7. līdz 12.klasei. Anotācijā lūdzam IZM norādīt, kādas ir plānotās darba algas izmaiņas 

grozījumu projekta  rezultātā. Pilnveidojot  izglītības kvalitāti, būtisks ir ieguldījums skolēnos, 

kuri kļūs par vidusskolēniem. Ja ar 7.-9.klasi nestrādā, domājot par viņiem kā nākamajiem 

ģimnāzistiem vai nopietnu arodu apguvējiem profesionālajā izglītībā, tiek zaudēts laiks un 

iespēja motivēt skolēnus.  Tās ir proģimnāzijas klases, un kā tādām tām būtu jāpaliek, jo 

mērķtiecīgs darbs pusaudžu vecumā dod rezultātu vidusskolas posmā. Jānodrošina, lai vienā 

izglītības iestādē strādājošie pedagogi (darbā ar izglītojamajiem no 7.-12.klasei) tiktu vienlīdz 

motivēti  arī metodiskā darba pilnveidei, jo valsts ģimnāzijas ir kā  metodiskie centri, kam 

normatīvie akti nosaka darbības principus un statusa iegūšanas principus; 

3) Rosinām 25. punktu izteikt šādā redakcijā: “Piemaksu par papildu pedagoģisko darbu, 

kas nav iekļauts pedagoga amata aprakstā (darba apjoma palielināšanās, izņemot promesošu 

pedagogu aizvietošanu), pedagogam piešķir un piemaksas apmēru nosaka attiecīgās izglītības 

iestādes vadītājs iestādes darba samaksas fonda ietvaros. Piemaksu nosaka līdz 40 procentiem 

no pedagogam tarifikācijā aprēķinātās darba algas par stundām, kas noteikta papildu darba 

veicējam, un, veicot pārtarifikāciju, piemaksu iekļauj izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas 

sarakstā.” Uzskatam, ka paaugstinājums no 30 līdz 40 procentiem radīs pedagogiem 

līdzvērtīgas iespējas ar iestādes vadītājam noteikto piemaksu pie amata algas; 

4) Rosinām 1.pielikumā svītrot piezīmi  zem 3.tabulas -  “1. Interešu izglītības iestādēs 

izglītojamo skaitam piemēro koeficientu 0,5.”, nodrošinot vienlīdzīgu visu izglītības iestāžu 

vadītāju atalgojumu. Jāatceļ koeficienta piemērošana, jo piemērojot koeficientu tikai  interešu 

izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku grupai ir pasliktināta situācija attiecībā pret darba samaksu.  

Izglītības iestāžu vadītāju pienākumi, darba apjoms, atbildība par visu normatīvo aktu un 

prasību ievērošanu ir vienādi, neatkarīgi no izglītojamo skaita iestādē. Neredzam juridisku 

pamatojumu koeficienta saglabāšanai vai noteikšanai, tad jābūt noteiktiem kritērijiem – kāpēc 

šāds koeficients jāpiemēro. 

LIZDA norāda, ka grozījumu veikšanas MK noteikumos Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” pamatmērķis ir Izglītības likuma un MK rīkojuma izpilde par pedagogu darba 

samaksas paaugstināšanas grafika izpildi, tāpēc visi IZM un arī LIZDA papildus 

priekšlikumi būtu jāizskata atsevišķi.  

 

Priekšsēdētāja           I. Vanaga 
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