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12.  Iesniegt grozījumus Vispārējās izglītības likumā, kas paredzētu visiem 

pedagogiem saīsinātu pirms svētku darba dienu un novērstu normatīvo aktu 

atšķirīgu interpretāciju; 

Spēkā esošas normas: 

 35. pants. Mācību stundas ilgums un mācību organizācijas formas 

pamatizglītības programmās (1) Mācību stundas ilgums no 1. klases līdz 9. 

klasei ir 40 minūtes. Mācību stundas ilgums pirms svētku dienām ir 30 

minūtes. 

 57. pants. Mācību stundas ilgums un mācību organizācijas formas 

speciālās izglītības programmās (1) Mācību stundas ilgums speciālās 

izglītības programmās ir 40 minūtes. Mācību stundas ilgums pirms svētku 

dienām ir 30 minūtes. Mācību stundas ilgums speciālās izglītības 

programmās izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem no 1. klases līdz 9. klasei ir 

30 minūtes. Mācību stundas ilgums pirms svētku dienām ir 20 minūtes. 

 

IZM atbilde uz LIZDA prasību: 

 

Saskaņā ar Darba likuma 135. pantu, pirms svētku dienām darba dienas ilgums 

saīsināms par vienu stundu, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba 

līgumā nav noteikts īsāks darba laiks. Minētais normatīvais regulējums ir attiecināms 

arī uz tiem pedagogiem, kas savus pienākumus veic uz darba līguma pamata, un 

ministrijas ieskatā minētais normatīvais regulējums ir pietiekams LIZDA vēstulē skartā 

problēmjautājuma risināšanai.  

Vēršam uzmanību, ka LIZDA vēstulē norādītās Vispārējās izglītības likuma 

normas satur regulējumu attiecībā uz mācību stundas ilgumu pirms svētku dienām, t.i., 

minētās normas nosaka mācību procesa organizācijas nosacījumus pirmssvētku dienās 

un nav pretrunā Darba likuma 135. panta regulējumam, kas nosaka pirmssvētku darba 

dienas ilguma saīsināšanas nosacījumus. 

 

LIZDA komentārs par IZM sniegto  atbildi: 

 

LIZDA vairākkārtīgi ir aicinājusi IZM izvērtēt spēkā esošās Vispārējās 

izglītības likuma normas par saīsinātu mācību stundu ilgumu pamatskolās un speciālās 

izglītības skolās, un rosinājusi veikt grozījumus, svītrojot 35.panta pirmās daļas otro 

teikumu un 57.panta pirmās daļas otro teikumu, kā arī papildinot 10.pantu ar ceturto 

daļu šādā redakcijā “(4) Darba dienas ilgums pirms svētku dienām ir saīsināms par 

vismaz vienu stundu, tai skaitā mācību stundas ilgums ir 30 minūtes, speciālās izglītības 

programmās izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem – 20 minūtes.”  

LIZDA norāda, ka otrais teikums 35.panta pirmajā daļā un 57.panta pirmajā daļā 

nosaka saīsināto mācību stundu pirms svētku dienām tikai pamatskolas un speciālās 

izglītības pedagogiem, tādejādi tiek diskriminēti pārējo izglītības iestāžu un izglītības 

līmeņu pedagogi. LIZDA sniegtais priekšlikums attiecas uz visiem vispārējās izglītības 

iestādēs strādājošiem pedagogiem un dod iespēju sakārtot minētās Vispārējās izglītības 

likuma normas.  

Šāds ierosinājums radies, jo LIZDA vairāku gadu garumā ir saskarusies ar 

problēmu – atšķirīgu izpratni par saīsinātās darba dienas ilgumu pedagogiem pirms 



svētku dienām. Šādi grozījumi veicinātu vienlīdzīgu attieksmi pret pedagogiem un 

novērstu atšķirīgu normatīvo aktu interpretāciju. 

Papildus LIZDA norāda, ka, ja šāda norma tiek iekļauta Vispārējās izglītības 

likumā, tad, lai novērstu gan nevienlīdzību, gan atšķirīgu izpratni, šāda norma būtu 

iekļaujama arī profesionālās izglītības un augstākās izglītības jomas regulējošos 

normatīvajos aktos. 

 


