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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 un nesaskaņo 
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”, jo ir šādi 
iebildumi. 

LPS 27. kongresa “Rezolūcijā par izglītības finansēšanas reformu” ir 
norādīts uz galvenajiem pedagogu darba samaksas reformas 
problēmjautājumiem, aicinām šīs rezolūcijas ieteikumus īstenot darba grupā. 

Īpašu uzmanību mēs vēlētos pievērst diskriminācijas nepieļaujamībai 
izglītības jomā, valsts nedrīkst pasliktināt skolēnu iespējas saņemt izglītību un 
samazināt pedagogu atalgojumu par līdzvērtīgu darbu kā agrāk. 

Darba grupai jānovērš vismaz šādas diskriminējošās normas: 
1) likmes samazinājums 7.–9. klasē ar mazāku skolēnu skaitu (lai 

veicinātu šādu klašu slēgšanu, kā norādīts anotācijas projektā); 
2) aizliegums uzņemt skolēnus 10. klasē, ja skolēnu skaits neatbilst 

ministrijas iedomātai normai (agrāk pieņemta nelikumīga tiesību 
norma); 

3) atbalsta samazinājums mazajām sākumskolām jau 1 gadu pēc reformas 
sākuma (kas ir pretrunā ar deklarēto reformas virzienu). 

Darba grupai jānovērš situācijas, ka, mazajām skolām piemērojot 
normatīvo skolotāju un skolēnu attiecību, nav iespējams nodrošināt mācību 
procesu, kā arī, grozot šīs normas lielajās skolās ar pieaugošu skolēnu skaitu, 
pedagogu darba samaksa samazinātos. 
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Ierosinām darba grupai noteikt izglītības budžeta pieaugumu nākamajiem 
trīs gadiem, kas būtu iestrādājams vidēja termiņa budžetā.  

Ierosinām minimālo pedagogu atalgojuma likmi par vienu slodzi noteikt 
ne zemāku kā iepriekšējā gada vidējo darba samaksu tautsaimniecībā. 
 
Pielikumā: 

• Latvijas Pašvaldību savienības 27. kongresa “Rezolūcija par izglītības 
finansēšanas reformu” uz 3 lpp. 
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