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Izglītības un zinātnes ministrijai 

 
Par informatīvo ziņojumu “Par 2014. gada 
septembrim–decembrim nepieciešamo 
līdzekļu apmēru mērķdotācijām 
pašvaldībām un privātajām izglītības 
iestādēm pedagogu darba samaksas 
nodrošināšanai pēc informācijas Valsts 
izglītības informācijas sistēmā par bērnu un 
skolēnu skaitu 2014. gada 27. maijā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Informatīvo ziņojumu “Par 2014. gada septembrim–decembrim nepieciešamo 
līdzekļu apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības 
iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai pēc informācijas Valsts 
izglītības informācijas sistēmā par bērnu un skolēnu skaitu 2014. gada 
27. maijā” (turpmāk – ziņojums), jo ir šādi iebildumi: 

1. LPS, skatot jautājumu par grozījumiem 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” 
(turpmāk – MK noteikumi nr. 1616), savā atzinumā 02.06.2014. 
nr. 0320140906/A1180 argumentēja skolēnu skaita datuma (esošā 
mācību gada 27. maijs) noteikšanas riskus, jo skolēnu skaits mācību 
gada septembrī ir lielāks nekā 27. maijā, un ieteica mērķdotāciju 
aprēķināšanai pedagogu algām septembrim–decembrim precizēto 
skolēnu skaitu pašvaldības izglītības iestādēs noteikt attiecīgā gada 
septembri.  

IZM Ziņojuma 39., 50. lpp., pamatojoties uz pašvaldību papildus sniegto 
informāciju, piekrīt, ka 

“Plānotais izglītojamo skaita palielinājums, saskaņā ar pašvaldību 
prognozēm, 2014. gada 1. septembrī salīdzinājumā ar izglītojamo skaitu 
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2014. gada 27. maijā pieaugs par 4158 izglītojamiem.”, taču, aprēķinot 
2014. gada septembrim–decembrim nepieciešamo līdzekļu apmēru 
mērķdotācijām pašvaldībām pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, šis 
pieaugums netiek ņemts vērā, tādējādi atsevišķās pašvaldībās pieļaujot 
pedagogu atalgojuma samazinājumu.  

2. LPS neizprot IZM realizēto atšķirīgo politiku, nosakot atšķirīgus 
datumus, kad tiek saskaitīti izglītojamie pašvaldības izglītības iestādēs 
(attiecīgā gada 27. maijs) un privātajās izglītības iestādēs privātās 
izglītības iestādes līdz attiecīgā gada 5. septembrim VIIS ievada un 
apstiprina informāciju par izglītojamo skaitu izglītības iestādē attiecīgā 
gada 1. septembrī (pa klasēm (grupām) un izglītības programmām). 

3. Norādām, ka, aprēķinot mērķdotācijas interešu izglītībai, nav ņemts 
vērā pedagogu likmes pieaugums. No pirmā septembra pedagogu likme 
ir 420,00 EUR, taču aprēķinos par pamatu ir ņemts 398,40 EUR. 

4. Vēršam uzmanību, ka IZM ir izglītības politikas veidotāja, tātad pilnā 
mērā atbild par pieņemtajiem lēmumiem. 
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