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Izglītības un zinātnes ministrijai  

 

 

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos 

 Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju  

pedagogu darba samaksai pašvaldību  

vispārējās izglītības iestādēs un valsts  

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 

 

 

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

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

445 „ Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (grozījumu 

projekts) un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija).  

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

dienas ir par maz, lai tos izvērtētu 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. 

LIZDA, izskatot grozījumu projektu un anotāciju, norāda: 

1) rosinām 1.2. grozījumā 7.2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“7.2. skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas speciālās izglītības 

klasēs (grupās) vai iekļaujoši vispārējās izglītības iestādēs, piemēro: 

7.2.1. koeficientu 3 – izglītojamiem speciālās izglītības programmās izglītojamiem ar fiziskās 

attīstības traucējumiem, somatiskām saslimšanām, valodas traucējumiem, mācīšanās 

traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem; 

7.2.2. koeficientu 3,5 – izglītojamiem speciālās izglītības programmās izglītojamiem ar redzes 

traucējumiem, dzirdes traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem un bērniem no piecu 

gadu vecuma speciālās pirmsskolas izglītības programmās izglītojamiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem. Uzskatām, ka grozījumu projektā noteiktie koeficienti finansējumu nepalielinās 

tādā mērā, lai nodrošinātu iekļaujošo izglītību speciālās izglītības programmu speciālās 

izglītības klašu (grupās) vai iekļaujoši vispārējās izglītības iestādēs. Lai to pamatotu, IZM ir 

nepieciešams papildināt anotāciju ar aprēķiniem par esošo situāciju, salīdzinot ar grozījumu 

projekta rezultātā plānoto. Vēršam uzmanību, ka koeficienta 2 nodrošinātais finansējums 

izglītojamajiem speciālās izglītības programmās ar fiziskās attīstības traucējumiem, valodas 

traucējumiem, mācīšanās traucējumiem un garīgās veselības traucējumiem ir nepietiekams, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu iekļaujošu izglītību - visu nepieciešamo atbalstu katram skolēnam ar 

noteiktiem attīstības traucējumiem. Koeficienta 2 piemērošana papildus dod vidēji 3 
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apmaksātas pedagoga darba stundas nedēļā katram izglītojamam ar speciālām vajadzībām, kas 

lielākoties ir nepietiekami, lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu ikdienas mācību procesā un 

apmaksātu pedagogu darbu. Kā kompromisa variants LIZDA rosinātajai koeficientu 

palielināšanai  līdz 3 (izglītības programmas kodi: 53, 54, 55, 56, 57) un 3.5 (izglītības 

programmas kodi: 51, 52, 58, 56) būtu iespēja paredzēt izglītības iestādēm, kuras īsteno 

pirmsskolas un pamatizglītības pirmā posma programmas un kurās ir izglītojamie ar 

speciālajām vajadzībām, vēl papildus vienu slodzi atbalsta speciālistam. Tas dotu iespēju 

izglītības iestādei atbilstoši katra izglītojamā vajadzībām piesaistīt konkrētu speciālistu 

(speciālo pedagogu, logopēdu, psihologu vai citu speciālistu), lai nodrošinātu izglītojamiem 

agrīnās diagnostikas un intervences pakalpojumus, mazinātu  problēmas izglītības procesā un 

uzlabotu izglītojamo mācību sasniegumus; 

2) Rosinām 1.4 grozījumā 7.5. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“7.5. valsts ģimnāziju īstenotajās programmās skolēnu skaitam 7.–12. klasēs piemēro 

koeficientu 1,22 un visās pārējās izglītības iestādēs, kurās īsteno vidējās izglītības programmas 

skolēnu skaitam 10. –12. klasēs piemēro koeficientu 1,1; 

Iebilstam pret papildus koeficienta 1,22 piemērošanu valsts ģimnāziju skolēnu skaitam tikai 10. 

– 12.klasēs un prasām  piemērot šo koeficientu skolēnu skaitam 7. – 12.klasēs. Vēršam 

uzmanību, ka noteikumu projektā “Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts 

ģimnāzijas statuss”, kas tika izsludināts VSS 2020.gada 5.martā ir noteikti kritēriji, kuru izpildi 

var nodrošināt tikai tad, ja iesaistās visi izglītības iestādes pedagogi un izglītojamie. Saskatām 

pretrunu - tiek noteikti papildus kritēriji Valsts ģimnāzijas statusam, bet finansējums to 

īstenošanai tiek samazināts un tiek diskriminēti vienā izglītības iestādē strādājoši pedagogi. 

Valsts ģimnāzijas līdz šim ir veikušas metodiskā darba funkcijas reģionā ne tikai vidusskolas 

posmā, bet arī pamatizglītības posmā. Metodiskā darba īstenošanā iesaistījās arī ģimnāziju 

pamatizglītības posmā strādājoši pedagogi. LIZDA norāda, ka finansējums samazināsies Valsts 

ģimnāzijām reģionos, jo, piemēram, 7.-9.klasēs skolēnu skaits ir divreiz lielāks (5-7 

paralēlklases), bet 10.-12. klasēs  - 3 paralēlklases.  Grozījumu projektā plānotais koeficients 

1,22 nenosegs mērķdotācijas zaudējumu. Grozījumu projekta redakcija norāda, ka piemaksa 

pienāksies tikai vidusskolas posmā strādājošajiem. Priekšlikums ir saglabāt papildus piemaksu 

10.-12.klašu pedagogiem, neatņemot šobrīd esošo piemaksu 7.-9.klašu pedagogiem. LIZDA 

turpmākai diskusijai par grozījumu Nr.1.4. pieprasa IZM papildināt grozījumu projekta 

anotāciju ar:  

a) skaitļos balstītiem faktiem, ka finansējums nevienā no Latvijas izglītības iestādēm 

saistībā ar koeficienta maiņu (7.-9.klasēm) netiek samazināts; 

 b) skaidrojumu, ka koeficients 1.22, attiecas, tikai uz kopējās mērķdotācijas valsts 

ģimnāzijai aprēķinu, bet šis finansējums netiek “iezīmēts” tikai un vienīgi 10.-12.klašu 

pedagogu darba samaksai, bet gan attiecināms uz visu ģimnāzijas pedagogu darba 

samaksu. 

 

 

Priekšsēdētāja           I. Vanaga 

 

 

 

Grīnfelde 29265476  

anda.grinfelde@lizda.lv 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

mailto:anda.grinfelde@lizda.lv

