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STEIDZAMI 
 

Izglītības un zinātnes ministrijai 
Valsts kancelejai 

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

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi 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 
identificēti šādi riski: 

 
1. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) tikai daļēji ir ņēmusi vērā LPS 

iebildumus. (LPS atzinums 18.05.2016. nr. 0520161454/A873 uz 
10.05.2016 nr. 01-10e/1802.) 

 
2. “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 
izglītības iestādēs” 9. punktā paredzētā normētā skolēnu skaita attiecība 
pret vienu pedagoga mēneša darba likmi apdraud iespēju izglītības 
iestādēs pilnā apjomā nodrošināt mācību procesu, vai arī atalgojums 
pedagogiem nevis pieaug, bet samazinās pret pašreizējo. 

2.1. Pielikumā Pierīgas pašvaldību apvienības vēstule. 
2.2. MK noteikumu projekta anotācijas teksts jāpapildina ar 

informāciju, kādi dati tiek izmantoti un kāds ir ekonomiskais 
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pamatojums, nosakot normēto skolēnu skaita attiecību pret vienu 
pedagoga mēneša darba likmi. 
 

3. Vēršam uzmanību, ka, ieviešot 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”, izglītības iestādēs pārsvarā 
samazināsies pedagogu mēneša darba likmes, kā rezultātā izglītības 
iestāžu vadītājiem būs jālemj par darba attiecību pārtraukšanu ar 
liekajiem pedagogiem. Līdz ar to aktuāls ir jautājums par sociālo 
garantiju nodrošināšanu pedagogiem pirmspensijas vecuma grupā 
(sākot ar 60 gadu vecumu). 

Izglītības un zinātnes ministrija 2016. gada 25. aprīlī, prezentējot 
“Pedagogu atalgojuma modeli un ilgtspējīgu skolu tīkla attīstību”, 
atzina, ka, ieviešot pedagogu atalgojuma jauno modeli, neviens netiks 
aizmirsts. Tiks radīts arī īpašs “sociālais spilvens”, lai atbalstītu 
skolotājus, kuri nolems atstāt darbu skolā” vai arī būs spiesti to darīt. 
Arī valdības rīcības plānā ir paredzēts izstrādāt “sociālo spilvenu” 
pedagogiem, kuri ir zaudējuši darbu. Tāpēc: 

3.1. “Sociālā spilvena” atbalstīšanai Ministru kabineta 
protokollēmumā ir jāpievieno “sociālā spilvena” programmas izstrādes 
uzdevums vairākiem gadiem, nosakot izpildes termiņus un atbildīgās 
ministrijas.  

3.2. Pedagogu darba samaksas mērķdotācijā pašvaldību vispārīgās 
izglītības iestādēm un valsts augstskolu vispārīgās vidējās izglītības 
iestādēm paredzēt finansējumu lieko pedagogu atlaišanas pabalstiem 
atbilstoši Darba likumā noteiktajam. Pretējā gadījumā pieaugs 
finansiālā ietekme uz pašvaldību budžetu.  

  
4. Veikt Ministru kabineta noteikumu “Par valsts budžeta mērķdotāciju 

pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un 
valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Ministru 
kabineta noteikumu “Pedagogu darba samaksas noteikumi” ietekmes 
monitoringu uz izglītības pieejamību un izglītības kvalitāti.  

 
5. Turpinot darbu pie izglītības sistēmas reformas, ņemt vērā LPS Domes 

2016. gada 30. marta lēmumu nr. 7 “Par izglītības reformu” un LPS 
27. kongresa rezolūciju “Par izglītības finansēšanas reformu”. 

 
 
Pielikumā: 

1. Pierīgas pašvaldību apvienības vēstule. 
2. LPS Domes 2016. gada 30. marta lēmums nr. 7 “Par izglītības 

reformu”. 
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3. LPS 27. kongresa 2016. gada 20. maija rezolūcija “Par izglītības 
finansēšanas reformu”. 
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