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Izglītības un zinātnes ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Par valsts budžeta 
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās 
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 
izglītības iestādēs” un Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs” un Ministru kabineta noteikumu projektu “Pedagogu darba 
samaksas noteikumi” un nesaskaņo, jo ir šādi iebildumi: 

1. IZM izstrādāto MK noteikumu realizācija būtiski palielina pašvaldību 
izmaksas, vienlaicīgi samazinot atbalstu skolēnam, kam ir tieša ietekme 
uz izglītojamā izglītības kvalitāti. 

2. LPS ierosina pilnveidot Ministru kabineta noteikumu projektu “Par 
valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 
izglītības iestādēs”: 

2.1. Lūdzam 6.2. punktu izteikt šādā redakcijā: “1.–6. klases skolēnu 
skaitam – koeficientu 1, bet koeficientu 1,25, ja skolēnu skaits šo noteikumu 
9.1. un 9.3. apakšpunktā minēto novadu sākumskolā ir 100 skolēnu vai 
mazāk;”. 
2.2. Lūdzam 8.3. punktu izteikt šādā redakcijā: “papildus nepieciešamo 
finansējumu piemaksu fondam (attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma 
ietvarā) 13,5% apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās 
mērķdotācijas – pedagogu papildu pienākumu (metodiskā darba veikšana, 
projektu vadīšana u.c. darba pienākumu) apmaksai, kā arī pedagoga mēneša 
darba algas likmes palielināšanai”. 
2.3. Vēršam uzmanību, ka MK noteikumu projektā punktos 9.2.; 9.3. un 9.5. 
noteiktā normētā skolēnu skaita attiecība rada riskus mācību procesa pilna 
apjoma nodrošināšanai izglītības iestādēs, vai arī atalgojums pedagogiem 
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nevis pieaug, bet samazinās pret pašreizējo. Ir jāpārskata normētā skolēnu 
skaita attiecība, jo tādā veidā palielināsies likmju skaits skolas mācību 
priekšmetu stundu plāna īstenošanai. Pašvaldības, veicot aprēķinus, nonācām 
pie secinājuma, ka daudzām skolām, lai arī kopējā summa uz skolu palielinās, 
būs mazāks finansējums mācību plāna īstenošanai, kas nav pieļaujams. 
Finansējuma nepietiek arī atbalsta personāla nodrošināšanai, jo lielākā daļa 
6% fonda tiks novirzīta skolas izglītības programmu mācību priekšmetu 
stundu plānu īstenošanai. 
2.4. Lūdzam 9.2. punktu izteikt šādā redakcijā: “novados, kuru 
administratīvajā teritorijā skolēnu skaits (vispārizglītojošās dienas skolās) ir 
3,5 skolēni vai vairāk uz vienu kvadrātkilometru, – 13,5 : 1”. 
2.5. Iesakām 9.3. punktu izteikt šādā redakcijā: “pārējos novados (izņemot šo 
noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktā minētos novadus un 9.4. apakšpunktā 
minēto novadu pilsētas) – 9,5 : 1;”. 
2.6. Iesakām 9.5. punktu izteikt šādā redakcijā: “Republikas pilsētās – 
16,0 : 1”, paredzot pārejas posmu”, un 28. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“2016./2017. mācību gadā normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecība pret vienu 
pedagoga mēneša darba likmi republikas pilsētās – 15,5 : 1”. 
2.7. Lūdzam izslēgt MK noteikumu 23. punktu. Par internātskolu turpmāko 
darbību ir jāizveido darba grupa, lai vienotos par šo jautājumu.  
2.8. Iesakām 25. punktu izteikt šādā redakcijā: “2016./2017. un 2017./2018. 
mācību gadā 1.–6. klašu skolēnu skaitam koeficientu 1,25 piemēro, ja skolēnu 
skaits šo noteikumu 9.1 un 9.3. apakšpunktā minēto novadu izglītības iestādēs 
ir 100 skolēnu vai mazāk, savukārt 2018./2019. mācību gadā – sākumskolām 
un reorganizētajām izglītības iestādēm, kurās ir 100 skolēnu vai mazāk”. 
2.9. Iesakām 27. punktu izteikt šādā redakcijā: “Novadu un republikas pilsētu 
pašvaldībām, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba 
samaksai, ir tiesības pārdalīt finansējumu starp izglītības iestādēm ne vairāk 
kā 10 procentu apmērā no aprēķinātā finansējuma”. 

3. LPS ierosina pilnveidot Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”:  

3.1. Iesakām 8. punktu izteikt, ņemot vērā 27.12.2011. noteikumu nr. 1036 
“Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmas” 3. punktu (profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu 
direktoriem) un saskaņā ar MK 20.08.2013. noteikumu nr. 594 “Noteikumi 
par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem izglītības jomā” 
3. pielikumu (interešu izglītības iestāžu direktoriem). 
3.2. Iesakām 13. punktu izteikt, ņemot vērā MK noteikumu nr. 354 
“Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” pielikuma 7.2. 
punktu. 
3.3. Vēršam uzmanību, ka MK noteikumu 16. punkts jāpapildina ar vārdiem 
“(astronomiskajās stundās)”. Tā kā MK noteikumu 3. pielikumā darba slodze 
nedēļā dalās 2 kolonās (2. un 3.), tad, precizējot – astronomiskajās stundās, 
precizējam, ka jāņem vērā 3. pielikuma 2. kolonna. 



 
 

 

3 

3.4. Vēršam uzmanību, ka MK noteikumu 19. un 20. punkts ir daļēji 
pretrunīgi, tāpēc iesakām 20. punktu izteikt šādā redakcijā: “Samaksai par 
mācību stundām vai nodarbībām pedagogam (izņemot pedagogus šo 
noteikumu 2. un 3. punktā minētajās izglītības iestādēs), kas ne ilgāk kā 
mēnesi aizvietojis slimības vai citu iemeslu dēļ promesošu pedagogu, piemēro 
stundu atalgojumu.” 
3.5. Uzskatām, ka MK noteikumu 30.3. punktā atbalsta personāls 
(bibliotekārs, izglītības psihologs, skolotājs logopēds, pedagogs karjeras 
konsultants, speciālais pedagogs) ir jāpapildina ar amatiem “sociālos 
pedagogus un pedagoga palīgus”. Tāpat iesakām noteikt atbalsta personālam 
noteiktu likmju skaitu uz konkrētu skolēnu skaitu un atļaut pašai pašvaldībai 
izmantot attiecīgo personālu atbilstoši visu novada izglītības iestāžu 
nepieciešamībai. Uzskatām: lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu 
izglītību, nevar samazināt šobrīd izglītības iestādēs esošo atbalsta personālu.  
3.6. Iesakām MK noteikumu 30.4. punktu papildināt ar vārdu 
“struktūrvienības” vadītājs un izskatīt iespēju skolās līdz 100 skolēniem 
paaugstināt procentu likmi (maks. 15%), lai varētu nodrošināt administrācijas 
atalgojumu, vienlaicīgi papildinot 30.1. un 30.2. apakšpunktā minēto fondu 
summas. 
3.7. Iesakām 31.1. punktu papildināt ar vārdiem “Sporta treneru” un 33.1. 
punktu – ar vārdiem “sporta trenerim”. 
3.8. Lūdzam 37. punktam sniegt skaidrojumu vai arī MK noteikumus 
papildināt ar pielikumu, pēc kādiem vienotiem kritērijiem notiek pedagoga 
slodzes veidošana, lai starp skolām valstī neveidotos atšķirīga pieeja. 
3.9. Lūdzam MK noteikumu 42. un 43. punktu papildināt ar vārdiem “un 
interešu”. Tāpat norādām, ka MK noteikumu 42. punktā nav noteikts, kā veikt 
darba laika uzskaiti interešu izglītības iestādēs. 
3.10. Iebilstam, ka tiek realizēta atšķirīga pieeja attiecībā pret interešu 
izglītību. MK noteikumu 46. punkts. 
3.11. Vēršam uzmanību, ka no 2016. gada 1. septembra pedagogu (5–6-
gadīgo) zemākās mēneša darba algas likmes tiek noteiktas 680 EUR un tiek 
finansētas no valsts budžeta finanšu līdzekļiem, tad vienā pirmsskolas grupā / 
iestādē būs dažādas algas likmes, kas rada nevienlīdzīgu situāciju starp 
pedagogiem vienā iestādē. 
3.12. Lūdzam 3. pielikuma 7. punktu papildināt ar vārdiem “Struktūrvienības 
vadītājs”. 

4. LPS pieprasa Ministru kabineta noteikumu projektu “Par valsts 
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un pašvaldību 
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 
izglītības iestādēs” papildināt ar Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 
izglītības iestādēs” un Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” sākotnējās ietekmes 
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novērtējuma ziņojumu ar ietekmi uz pašvaldību budžetu, ņemot 
vērā: 

4.1. Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu (kuri strādā ar bērniem vecuma 
grupā 1,5–4 gadi ieskaitot) atalgojuma palielinājumu līdz zemākajai mēneša 
darba algas likmei 680 EUR. 
4.2. Izglītības iestāžu pagarināto dienas grupu pedagogu darba samaksai. 
4.3. Izglītības iestāžu atbalsta personāla, tai skaitā bibliotekāru, finansēšanai, 
ņemot vērā, ka MK noteikumos paredzētais finansējums 6% apmērā ir 
nepietiekams, lai segtu atbalsta personāla izmaksas, un, ja skolās apmaksāto 
stundu skaits nav pietiekams, lai nodrošinātu mācību procesu, tad tas tiks 
novirzīts mācību procesa realizācijai. 
4.4. Interešu izglītības pedagogu atalgojuma paaugstināšanai. 
4.5. Profesionālās ievirzes pedagogu un profesionālās ievirzes izglītības 
iestāžu vadītāju atalgojuma paaugstināšanai. 
4.7. Internātskolu uzturēšanas izdevumu kompensācijai. 
4.8. Pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu 
kompensācijai. 
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