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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 

VII Kongresa rezolūcija 

 

Par sabalansētu darba slodzi un cienīgu darba samaksu 
 

Izglītību kā demokrātiskas valsts un sabiedrības kopējo pamatvērtību veido izglītības iestādēs un 

zinātniskajos institūtos strādājošie.  

 

Ikviens LIZDA biedrs ir mūsu vērtība – strādājošais pirmsskolas izglītības iestādēs, sākumskolās, 

pamatskolās, vidusskolās, profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes, interešu izglītības, 

speciālās izglītības, augstākās izglītības iestādēs, zinātniskajās institūcijās. 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība uzskata, ka pedagogu un zinātnieku 

atalgojuma konsekventa paaugstināšana ir ļoti svarīga, ņemot vērā pārmaiņas un nozarē strādājošo 

lomu kvalitatīvā to īstenošanā. 

 

Pieprasīt pilnveidot pedagogu un zinātnieku darba samaksas modeli, iekļaujot visus darba 

pienākumus, novēršot pārslogotību un profesionālo izdegšanu,  uzlabojot darba kvalitāti un mikrovidi 

darbavietās, nodrošinot cienīgu, konkurētspējīgu atalgojumu, salīdzinot ar citiem līdzvērtīgi 

kvalificētiem speciālistiem. Prasīt nodrošināt samērīgu pedagogu un skolēnu proporciju, atbilstošus 

materiāltehniskos un personāla resursus iekļaujošas izglītības realizēšanai. 

 

Paaugstinot darba samaksu un pilnveidojot darba slodzes veidošanās principus, veicināt jauno 

pedagogu, zinātnieku iesaisti un noturēšanu, dzimumu līdzsvaru pedagoģiskajā un zinātniskajā darbā. 

 

Pieprasīt, pieņemot grozījumus pedagogu darba samaksas noteikumos un pilnveidojot zinātnieku 

darba pamatprincipus, nodrošināt nepieciešamo papildus finansējumu, nepieļaut darba ņēmēju 

situācijas pasliktināšanos. 

 

Prasīt iekļaut pedagogus un zinātniekus valsts vienotā atlīdzības sistēmā, piemērojot “Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” normas, un nodrošinot 

pedagogiem, zinātniekiem zemākās darba algas likmi, kas pielīdzināma vidējai bruto darba algai 

valstī piemērojot koeficientu 1,2. 

 

Veicināt pedagogu, zinātnieku nodarbinātības stabilitāti, nepieļaujot darba algas samazināšanos 

atkarībā no skolēnu, studentu skaita izmaiņām. Nav pieļaujama diskriminācija darba samaksas ziņā. 

 

Prasīt Izglītības un zinātnes ministrijai, skolu tīkla optimizācijas, administratīvi teritoriālās reformas, 

augstskolu pārvaldības pilnveides ietvaros nozarē strādājošo finansiālās situācijas uzlabošanos. 

 

Panākt darba samaksas (t.sk. minimālās) paaugstinājumu tehniskajiem darbiniekiem, nepieļaujot 

darba apjoma palielinājumu uz šī darba samaksas pieauguma rēķina.  

 

Atbalstīt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu attālināta darba veikšanai, 

nodrošinot atbilstošus resursus, lai paaugstinātu darba ņēmēju produktivitāti. 



 

 

Uzraudzīt Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu, Eiropas Komisijas, Pasaules Bankas, Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācija (OECD) rekomendāciju, kā arī Eiropas Izglītības darbinieku 

arodbiedrības (ETUCE) un Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība (EI) rezolūciju par darba 

samaksu un slodzi pildīšanu. 

 

Ikviens izglītības un zinātnes nozarē strādājošais ir pelnījis cienīgus darba apstākļus – sabalansētu 

darba apjomu un konkurētspējīgu atalgojumu, lai justos labi šodienas un rītdienas Latvijā! 

  

 


