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Izglītības un zinātnes ministrijai 

 

 

 

Par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta  

2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu  

darba samaksas noteikumi"" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo  

noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija 

noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"" (Noteikumi), jo ir 

šādi iebildumi: 

1. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par Noteikumu 10.punkta redakciju, 

 kas papildināti ar teikumu:  “No finanšu līdzekļiem, kas izglītības iestādei 

piešķirti atbalsta pasākumu nodrošināšanai izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām, zemāko mēneša darba algas likmi var paaugstināt tikai tiem 

pedagogiem, kas nodrošina minētos atbalsta pasākumus” Noteikumu 

projekta anotācija ir jāpapildina ar precīzāku skaidrojumu par finanšu 

līdzekļiem, kas izglītības iestādei piešķirti atbalsta pasākumu 

nodrošināšanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Kam paredzēti 

līdzekļi: vai  izglītojamiem, kuriem licencēta speciālās izglītības programma 

vai izglītojamiem ar atbalsta pasākumiem, kurus noteikusi pedagoģiski 

medicīniskā komisija vai logopēds vai psihologs, un kā šie līdzekļi ir nosakāmi 

algu fondā, atbalsta personāla fondā, jo atbalsta personāla uzdevums ir strādāt  

ar visiem izglītojamajiem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi. 

Norādām, ka Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 445 

“Pedagogu darba samaksas noteikumi” nosaka, ka izglītības iestādes vadītājs 

izglītības iestādei piešķirtos pedagogu darba algas fonda līdzekļus izlieto 

izglītības iestādes mācību plānā paredzēto pedagogu darba stundu apmaksai, 

pedagogu darba stundu apmaksai par atbalsta pasākumu nodrošināšanu 

izglītojamiem, atbalsta personālam (izglītības iestādes bibliotekārs, izglītības 

psihologs, skolotājs logopēds, pedagogs karjeras konsultants, speciālais 

pedagogs, pedagoga palīgs).  

Savukārt, Ministru kabineta noteikumi Nr.447 “Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” nosaka, ka 
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20,43% no algu fonda ir papildu finansējums izglītības iestādes 

vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, 

psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga 

palīgs) darba samaksai.  

2. Iebilstam pret Noteikumu projekta anotācijas trešās sadaļas  “ III.   

Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 

1.3.punktā “pašvaldību budžets” norādīto, ka virzītajiem Noteikumiem nav 

ietekmes uz pašvaldību budžetiem. 

Lūdzam papildināt Noteikumu projekta anotāciju ar aprēķiniem par 

Tiesību projekta ietekmi uz pašvaldību budžetiem. 

3. Noteikumu protokollēmumā iekļaut punktu ar uzdevumu Izglītības 

 un zinātnes ministrijai līdz 2020.gada 1.martam pārskatīt un samazināt 

pedagogu noslodzi – kontaktstundu skaitu, lai veiksmīgi 2020.gada 1.septembrī 

uzsāktu un realizētu Kompetencēs balstītu izglītību.  

Atgādinām, ka vidējās izglītības un pamata izglītības standarta, un pirmsskolas 

izglītības vadlīnijās noteikts, ka “pedagogi un pārējais skolas personāls regulāri 

sadarbojas, kopīgi plāno mācību satura īstenošanu, seko katra skolēna 

izaugsmei un veic nepieciešamos uzlabojumus mācīšanās jeb mācību un 

audzināšanas procesā, veido izglītības iestādes kultūru, kas nodrošina labākas 

mācīšanās iespējas ikvienam skolēnam”, kas pedagogiem prasīs papildus laiku. 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  
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*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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