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Par pedagogu darba samaksu
Tiesībsargs ir saņēmis Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības
(turpmāk – arodbiedrība) vēstuli “Par augstskolu un koledžu pedagogu darba samaksas
paaugstinājumu atbilstoši pedagogu darba samaksas pieauguma grafikam”.
Savā vēstulē arodbiedrība 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” (turpmāk - MK rīkojums). 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 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.
Arodbiedrība ir vienojusies ar izglītības ministri, ka pedagogu darba samaksas
paaugstināšanas grafika izpilde tiek turpināta vispārējās, profesionālās un pirmsskolas
izglītības pedagogiem ar 2020. gada 1.septembri. Tomēr arodbiedrībai neizdevās panākt
vienošanos par darba samaksas pieauguma grafika pildīšanu attiecībā pret augstākās
izglītības iestāžu pedagogiem no 2020.gada 1.septembra.
Šī gada 6.jūnijā tiesībsargs saņēma IZM atbildes vēstuli arodbiedrībai, kurā
norādīts, ka Ministrija atbalsta augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas
paaugstinājumu. Tāpēc ministrija sagatavoja un nosūtīja saskaņošanai ar citām
ministrijām grozījumus 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.445
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“Pedagogu darba samaksas noteikumi”, paredzot akadēmiskā personāla atlīdzības
paaugstināšanu sākot ar 2020. gada 1.septembri, nevis ar 2021.gada 1.janvāri, tostarp arī
paredzot kompensēt algu celšanu laika posmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
Tiesībsarga funkcijās ietilpst atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā, kā
arī sekmēt vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu. Tāpēc, ņemot vērā Tiesībsarga
likuma 11.panta 3.punktā ietvertās funkcijas, kā arī ievērojot 13.pantā noteikto
pilnvarojumu, lūdzam Finanšu ministriju sniegt skaidrojumu par to, kāds ir objektīvai
pamatojums tam, ka 2017., 2018. un 2019.gadā augstākās izglītības iestāžu un koledžu
mācībspēku atalgojuma palielināšanai atbilstoši MK rīkojumā noteiktajam grafikam
finansējums no valsts līdzekļiem tika piešķirts tāpat, kā vispārējās, profesionālās un
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, tomēr 2020.gadā augstākās izglītības
mācībspēku darba samaksas paaugstinājumam finanšu līdzekļi netika piešķirti?
Vai Finanšu ministrija plāno veikt nepieciešamos pasākumu, lai nodrošinātu MK
rīkojumā paredzētā darba samaksas grafika izpildi attiecībā uz augstākās izglītības
iestāžu un koledžu pedagogiem no šī gada 1.septembra, paredzot arī kompensēt algu
celšanu laika posmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31.augustam?
Vai Finanšu ministrijas ieskatā, ja 2020.gadā netiks veikts augstākās izglītības
iestāžu un koledžu pedagogu darba samaksas paaugstinājums, tas neradīs minēto
pedagogu Satversmes 91.pantā noteikto pamattiesību pārkāpumu, respektīvi,
nevienlīdzīgu attieksmi attiecībā pret vispārējās, profesionālās un pirmsskolas izglītības
pedagogiem?
Atbildi, lūdzu, sniegt līdz šī gada 30.jūnijam.
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