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Izglītības un zinātnes ministrijai 
 

 
Par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Par pedagogu darba samaksas pieauguma 
grafiku laika periodam no 2018. gada 
1. septembra līdz 2022. gada 31. 
decembrim” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par pedagogu darba samaksas 
pieauguma grafiku laika periodam no 2018. gada 1. septembra līdz 
2022. gada 31. decembrim”, jo ir šādi iebildumi: 

1. Lai nodrošinātu vienotu pieeju dažādās izglītības jomās 
strādājošajiem pedagogiem (vispārīgā izglītība, pirmsskolas izglītība, 
profesionālā izglītība, augstākā izglītība) Latvijas Republikas Ministru 
kabineta rīkojuma projektu papildināt ar punktu: 

1.1. No 2018. gada 1. janvāra pirmsskolas izglītības iestāžu (no 1,5 
gadu vecuma līdz skolas vecumam) pedagogiem atalgojumu nodrošināt no 
valsts budžeta un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus iekļaut kopējā 
zemākās darba algas likmes paaugstināšanas grafikā. 

 
2. Papildināt un precizēt Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par 

pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2018. gada 
1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim” anotāciju (turpmāk – anotācija): 

2.1. Anotācijas otro punktu ar informāciju par situāciju pirmsskolas 
izglītības iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs (tai skaitā pašvaldību 
dibinātās), speciālās pirmsskolas un vispārīgās izglītības iestādēs, 
internātskolās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. 

2.2. Anotācijas trešo sadaļu papildināt ar informāciju par tiesību akta 
projekta ietekmi uz pašvaldību budžetiem. 

 
3. Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika 1. pielikuma 1. punkta 

3. apakšpunktā “Profesionālā izglītība” svītrot piebildi (IZM) un pārrēķināt 
finansējuma pieaugumu pedagogiem, aprēķinā iekļaujot pašvaldību dibināto 
profesionālās izglītības iestāžu pedagogus. 
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 4. Latvijas Pašvaldību savienība norāda, ka anotācijā minētais 
“Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais “Samazināt priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” 
nodrošinās metodisku atbalstu un finansējumu par audzināšanas darba 
veikšanu izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, pedagogiem, tādā veidā 
pedagogiem palielinot atalgojumu,” tiek minēts nepamatoti, jo minētais 
finansējums ir paredzēts kā individuāls atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska grupas izglītojamiem, kura izpildes termiņš ir 2020. gads. 
 

5. Papildināt Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par pedagogu 
darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2018. gada 
1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim” ar sadaļu Par papildus 
nepieciešamā finansējuma izdevumu segšanai pedagogu atalgojuma 
paaugstināšanas grafika izpildei ar iespējamajiem finanšu resursu avotiem. 

 6. Lai nodrošinātu Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par pedagogu 
darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2018. gada 
1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim” izpildi, LPS lūdz noteikt 
Ministru kabineta rīkojuma monitoringu. 
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