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Izglītības un zinātnes ministrijai 
 

 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 
22. decembra noteikumos Nr. 1616 „Kārtība, 
kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 
mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm 
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu 
darba samaksai un pašvaldību vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 
2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un 
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no 
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu 
darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai””, jo ir šādi iebildumi: 

Noteikumi neatrisina pedagogiem solīto algu paaugstinājumu, bet, tieši 
pretēji, rada samazinājumu atsevišķu skolotāju grupām. Ja kādai pedagogu 
grupai algas paaugstināsies, tad tas notiks no citu pedagogu algu 
samazinājuma iegūtiem finanšu līdzekļiem. LPS uzskata par nepieņemamu 
šādu pedagogu darba samaksas risinājumu. LPS aprēķinājusi, ka normētā 
skolēnu skaita palielinājums rada samazinājumu gan pilsētu, gan lauku 
pedagogu algu fondā, turklāt neadekvāti – lauku skolām algu fonds 
samazināsies par 3,75%, bet pilsētu – par 2,94%. Rezultātā nāksies slēgt 
virkni mazo skolu. 
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 LPS uzskata, ka MK noteikumu projekts ir izstrādāts, nemodelējot 

situācijas atsevišķos gadījumos. LPS nevar saskaņot projektu un neatbalsta tā 
virzību, ja tas netiek kardināli pārstrādāts.  
 
 

Pielikumā: Rēzeknes novada pašvaldības 19.07.2013. vēstule  
Nr. 4-3/1421 uz 2 lpp. 
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