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Rīgā 
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Uz 24.09.2020.   Nr. 4-3.2e/20/3186 

 

Izglītības un zinātnes ministrijai  

Valsts kancelejai  

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai 

 

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu 

“Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām –  

pašvaldību izglītības iestādēm 2020. gadam” 

 

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

iepazinusies ar Ministru kabineta (turpmāk- MK) rīkojuma projektu “Par mērķdotāciju 

sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2020. gadam” (turpmāk - 

rīkojuma projekts) un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (turpmāk - anotācija). 

LIZDA novērtē Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) ieguldīto darbu, lai 

sagatavotu rīkojuma projektu, tomēr norāda uz pārāk īso tā saskaņošanas termiņu. 

LIZDA izprotot situāciju, ka rīkojuma projekta saskaņošanas un izskatīšanas process 

steidzamības kārtā nekādi nedrīkst ietekmēt savlaicīgu finansējuma nonākšanu izglītības 

iestādēs, tāpēc konceptuāli neiebilst pret rīkojuma projekta turpmāko virzību uz 

2020.gada 29.septembra Ministru kabineta sēdi kā Ministru kabineta lietu. LIZDA norāda, 

ka pirms lēmuma pieņemšanas būtiski izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem 

sniegt informāciju MK sēdē par: 

1) visām 10 valsts ģimnāzijām, kurām ir mērķdotācijas samazinājums 2020./2021. 

mācību gadā, salīdzinot ar 2019./2020.mācību gadu un neņemot vērā papildu 

finansējumu, kas attiecas uz zemākās algas likmes paaugstināšanu no 2020.gada 

1.septembra (turpmāk - MK noteikumi Nr.445). Lūgums IZM norādīt katras valsts 

ģimnāzijas samazinājuma apjomu (EUR) un faktorus, kuri izraisījuši finansējuma 

samazinājumu; 

2) iespējām 2020./2021. mācību gadā samazinātā  mērķdotācijas finansējuma valsts 

ģimnāzijām kompensāciju no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" vai cita avota. 

 

Pamatojums: 

2020. gada 1. septembrī stājas spēkā MK apstiprinātie “Grozījumi Ministru kabineta 2016. 

gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr.447), kuru  7.5. apakšpunktā veiktas izmaiņas nosakot, ka valsts 

ģimnāziju īstenotajās programmās skolēnu skaitam nepiemēros koeficientu 1,1, bet piemēros 

paaugstinātu koeficientu 1,22 - tikai vidējās izglītības skolēnu skaitam 10.–12. klasē. MK 

noteikumu Nr.477 anotācijā teikts, ka “tādējādi skolām netiek samazināts finansējums”. LIZDA 

savā atzinumā iebilda (nesaskaņoja) pret iepriekšminēto noteikumu 7.5.punktu norādot, ka 
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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 vienā trešdaļā valsts ģimnāziju. 

LIZDA atkārtoti  IZM (2020.gada 7.augusta vēstulē Nr.139) lūdza sniegt detalizētu 

informāciju par to, kā izmaiņas MK noteikumu Nr.447 - 7.5. apakšpunktā var ietekmēt 

katras valsts ģimnāzijas mērķdotācijas apjomu pedagogu darba samaksai 2020./2021. mācību 

gadā (neieskaitot zemākās pedagogu mēneša darba algas likmes 2020.gada 1.septembra noteikto 

paaugstinājumu līdz 790.00 EUR mēnesī). LIZDA papildus lūdza arī skaidrojumu par 

ietekmējošajiem faktoriem (t.sk. to izmaiņu ietekmi, EUR), kuru rezultātā kādai no valsts 

ģimnāzijām tiek plānots pedagogu darba samaksai paredzētā finansējuma samazinājums 
salīdzinot ar 2019./2020. mācību gadu. LIZDA nesaņēma no IZM skaidrojumu ar padziļinātu 

analīzi par MK noteikumu Nr.447 7.5. apakšpunktā veikto izmaiņu ietekmi uz katras valsts 

ģimnāzijas finansējumu šajā mācību gadā. IZM savā atbildes vēstulē (Nr. 4-10e/20/2846)  

norāda:  “Izmaiņas noteikumu valsts ģimnāzijām kopumā, pēc provizoriskajiem aprēķiniem, 

nodrošinās papildu finansējumu gandrīz 159 000 euro gadā. Taču ne visām valsts ģimnāzijām tiek 

garantēts finansiāls pieaugums. Šāda koeficienta izmaiņas negatīvu valsts finansējuma ietekmi 

atstās uz valsts ģimnāzijām, kurām šobrīd ir 1.-6.klase, kur mērķdotācija tika aprēķināta ar 

koeficientu 1,1, kā arī vēl dažām valsts ģimnāzijām, kurām šobrīd lielāks skolēnu īpatsvars ir tieši 

7.-9.klasēs nevis 10.-12.klasēs. Kopumā tās ir 10 valsts ģimnāzijas, kurām mērķdotācijas 

samazinājums, neņemot vērā papildu finansējumu, kas attiecas uz zemākās algas likmes 

paaugstināšanu, prognozējās no 0,2% līdz 5% no viena mēneša finansējuma.” LIZDA norāda, ka 

izmaiņas MK noteikumos nerada vienlīdzīgas iespējas visām ģimnāzijām saņemt valsts budžeta 

finansējumu pedagogu atalgojumam. LIZDA atgādina, ka IZM vairākkārt publiski ir paudusi 

viedokli, ka valsts ģimnāziju statusa kvalitatīvie rādītāji prevalē pār kvantitatīvajiem rādītājiem.  

LIZDA vērš uzmanību, ka 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. MK noteikumos Nr.518 “Kritēriji un kārtība, kādā tiek 

piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss” (turpmāk- MK noteikumi Nr.518) ir noteikti kritēriji, 

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

MK noteikumu Nr.518 - 2.2.2, 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6, 2.2.8., 2.2.9. apakšpunktus var attiecināt uz visu 

izglītības posmu pedagogiem, ja ģimnāzijā tiek īstenotas visu posmu izglītības programmas. LIZDA 

saskata 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 vērš uzmanību, ka nav pieļaujama valsts ģimnāzijās, kuras veic arī pedagogu 

tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas plānošanas reģionā, situācijas pasliktināšanās un 

pedagogi saņemtu zemāku darba algu nekā iepriekš (neskaitot plānoto paaugstinājumu pedagogu 

darba samaksas grafika ietvaros). 

Papildus vēršam uzmanību, ka vairākkārt norādīts par kvalitatīvo rādītāju nozīmīgumu 

salīdzinājumā ar kvantitatīvajiem rādītājiem. Šie principi iekļauti arī Ministru kabineta noteikumos 

Nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”, kas stājas spēkā no 2020.gada 1.augusta. Tāpēc vēl 

jo vairāk nav pieņemam situācija, ka valsts ģimnāzijām tiek samazināts finansējums, nav iespējams 

izglītības iestādes administrācijai un skolotājiem samaksāt par visu darbu, taču pilnā apmērā 

jārealizē valsts ģimnāzijām noteiktās funkcijas. 



LIZDA pieprasa steidzamības kārtā izanalizēt radušos situāciju valsts ģimnāzijās un 

kompensēt normatīvo aktu izmaiņu rezultātā radušos zaudējumus. 

 

 

Priekšsēdētāja                                      Inga Vanaga 
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