
2020.gada 1.decembris

Par pirmsskolas pedagogu darba samaksas daļēju 
nodrošināšanu no valsts budžeta 



PII skolotāju un atbalsta personāla skaits
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Pirmsskolas skolotāji kopā t.sk. darbā ar bērniem 5+ Atbalsta personāls PII

Avots: IZM statistika. Atbalsta personāls PII = psihologs, skolotājs logopēds, speciālais pedagogs



PII pedagoģisko darbinieku un skolotāju palīgu amata likmes 
2019./2020.m.g. sākumā

Pašvaldību un privātajās pirmsskolas 
izglītības iestādēs 

Vispārējās pamata un vidējās izglītības 
iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas 
izglītības programmas 

Amats un rādītājs Likmju skaits Amats un rādītājs Likmju skaits

Pirmsskolas pedagogu
amata likmju skaits

10339,058
Pirmsskolas izglītības 
skolotāji

1511,81

no tām vakancē 254,994 no tām vakancē 26,65

Skolotāju palīgu amata 
likmju skaits

10105,610
Pārējie pirmsskolas 
izglītības pedagogi

217,94

no tām vakancē 215,207 no tām vakancē
7,16

IZM oficiālā statistika



Pirmsskolas pedagoga darba slodze un likme
(MK noteikumi Nr. 445 «Pedagogu darba samaksas noteikumi»)

Vēsturiski (līdz 01.09.2016.): PII pedagogiem 30 darba stundas ar
izglītojamiem + 4 apmaksātas darba stundas nodarbību sagatavošanai.
Pārējiem pedagogiem – 21 darba stundas nedēļā, tai skaitā mācību stundas,
nodarbības un fakultatīvi, to sagatavošana, individuālais un grupu darbs,
u.c.

Šobrīd: Pirmsskolas pedagogiem 40 darba stundas nedēļā, tai skaitā 36
darba stundas ar izglītojamiem un 4 darba stundas – nodarbību
sagatavošanai.
Pārējiem pedagogiem – 30 darba stundas nedēļā, tai skaitā mācību stundas,
nodarbības un fakultatīvi, to sagatavošana, individuālais un grupu darbs,
u.c.

Zemākā darba algas likme VISIEM - 790 euro/mēnesī
PII pedagogiem – 4.94 euro/h, pārējiem pedagogiem – 6.59 euro/h

STUNDAS APMAKSAS STARBĪBA = 1,65 euro (33%)



Pirmsskolas pedagoga darba alga
par viena bērna izglītošanu PII

Rādītājs 2020.gads 2021.gads 2022.gads

Zemākās mēneša darba algas likme 790 830 900

Stundu skaits mēnesī 160 160 160

Bērnu skaits grupā 20 20 20

Zemākā mēneša darba alga par 1 
bērna izglītošanu stundā

0,25 0,26 0,28



PII pedagogu vidējā darba slodze pašvaldībā (n=119)

Pedagogi, kuri strādā ar bērniem 
vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem

Pedagogi, kuri strādā ar bērniem 
vecumā no 5 līdz 6 gadiem

Vidējā slodze 
pašvaldībā

Pašvaldību 
skaits

Īpatsvars 
% kopējā 

skaitā

Vidējā slodze 
pašvaldībā

Pašvaldību 
skaits

Īpatsvars
% kopējā 

skaitā

x x x 0,26 – 0,49 3 2,5

0,50 - 0,69 9 7,6 0,50 - 0,69 6 5,0

0,70 - 0,79 8 6,7 0,70 - 0,79 12 10,1

0,80 - 0,89 25 21,0 0,80 - 0,89 17 14,3

0,90 - 0,99 29 24,4 0,90 - 0,99 52 43,7

1,00 48 40,3 1,00 29 24,4
Avots: pašvaldību sniegtā informācija LIZDA laikā no 30.09.2019 līdz 05.11.2019

Slodzes un vakances pēc ATR?! 



PII pedagogu mēneša darba algas likme pašvaldībā (n=119)

Pedagogi, kuri strādā ar bērniem 
vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem

Pedagogi, kuri strādā ar bērniem 
vecumā no 5 līdz 6 gadiem

Vidējā  darba 
algas likme 
pašvaldībā

Pašvaldību 
skaits

Īpatsvars 
% kopējā 

skaitā

Vidējā darba 
algas likme
pašvaldībā

Pašvaldību 
skaits

Īpatsvars
% kopējā 

skaitā

750 93 78,2 750 86 72,4

751 - 799 8 6,7 751 - 799 13 10,9

800 - 849 9 7,6 800 - 849 11 9,2

850 - 899 2 1,7 850 - 899 2 1,7

900 - 949 5 4,2 900 - 949 5 4,2

950 - 999 1 0,8 950 - 999 1 0,8

1000 - 1006 1 0,8 1000 - 1006 1 0,8

Avots: pašvaldību sniegtā informācija LIZDA laikā no 30.09.2019 līdz 05.11.2019



PII pedagogu vidējā mēneša darba alga pašvaldībā (n=119)

Pedagogi, kuri strādā ar bērniem 
vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem

Pedagogi, kuri strādā ar bērniem 
vecumā no 5 līdz 6 gadiem

Vidējā  darba 
alga (mēnesī) 

pašvaldībā

Pašvaldību 
skaits

Īpatsvars 
% kopējā 

skaitā

Vidējā darba 
alga (mēnesī)

pašvaldībā

Pašvaldību 
skaits

Īpatsvars
% kopējā 

skaitā

līdz 749 64 53,8 līdz 749 62 52,1

750 37 31,1 750 40 33,7

751 - 799 8 6,7 751 - 799 7 5,9

800 - 849 5 4,1 800 - 849 4 3,4

850 - 899 0 0 850 - 899 0 0

900 - 949 4 3,4 900 - 949 5 4,1

950 - 1006 1 0,8 950 - 1006 1 0,8

Avots: aprēķināts pēc pašvaldību sniegtās informācijas LIZDA laikā no 30.09.2019 līdz 05.11.2019



Valsts budžeta finansējums pirmsskolai

✓ Atbilstoši 05.07.2016. MK noteikumiem Nr.447 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības
iestādēs”, tiek piešķirts valsts finansējums pašvaldību izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, izņemot iestādes
vadītāju, viņa vietnieku un atbalsta personāla darba samaksai.

✓ Atbalsta personāls pirmsskolas izglītības iestādēs, kas tiek finansēts no
valsts finansējuma ir logopēds (1 likme uz 200 bērniem).

✓ Aprēķina papildus finansējumu 2,94% (2018./2019.-2%;
2019./2020.m.g. – 2,6%) – pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
piemaksām, papildu pienākumiem, mēneša algas likmes
paaugstināšanai.



Pirmsskolas pedagogu mēneša darba alga Baltijas valstīs, EUR

Rādītājs
Latvija

(40 h)

Lietuva

(36 h)

Igaunija

(35 h)
Piezīmes

Pirmsskolas pedagoga 

alga
790

1216-

1709

1910

vidējā

-Latvijā zemākā likme 

790.00 par 40 h

-Lietuvā darba stāžs 

tiek ņemts vērā

Pirmsskolas pedagoga 

mēneša darba alga 

pārrēķināta 40 h

750-1006
1351-

1899
2183

Latvijā dati uz 

2019.gada 

1.septembri

Pirmsskolas skolotāja 

palīga /auklītes alga
430-709

Latvijā dati uz 

2020.gada 

1.septembri

LIZDA veiks pētījumu par atalgojumu un slodzes veidošanās principiem ES.



LIZDA aktivitātes iestājoties par pirmsskolas pedagogu 
iespējām saņemt vienlīdzīgu stundas tarifa likmi 

salīdzinot ar citiem pedagogiem (1)

2018. gadā arodbiedrības organizētajā parakstu vākšanas
kampaņā divu nedēļu laikā tika savākti 42 549 arodbiedrības
biedru un atbalstītāju paraksti par pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksas pakāpenisku
nodrošināšanu no valsts budžeta. Paraksti iesniegti Saeimā un
Ministru kabinetā.



LIZDA aktivitātes iestājoties par pirmsskolas pedagogu 
iespējām saņemt vienlīdzīgu stundas tarifa likmi 

salīdzinot ar citiem pedagogiem (2)

• Iniciatīvu platformā Manabalss.lv savākti vairāk nekā 10 400
parakstu par LIZDA iniciatīvu «Novērst diskrimināciju pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogu nodarbinātībā».

• Paraksti iesniegti Saeimā, izskatīts 2020.gada martā Mandātu,
iesniegumu un ētikas komisijā.

• 2020.gada 17. septembrī izskatīts plenārsēdē un nodotos Izglītības,
kultūras un zinātnes komisijai, Budžeta, finanšu un nodokļu
komisijai, kurā nav pieņemt lēmums.

• 2020.gada 8.decembrī izskatīs Izglītības, kultūras un zinātnes
komisija



LIZDA aktivitātes iestājoties par pirmsskolas pedagogu 
iespējām saņemt vienlīdzīgu stundas tarifa likmi 

salīdzinot ar citiem pedagogiem (3)

LIZDA parakstīta vienošanās par sadarbību ar:

• Zaļo un Zemnieku savienība,

• Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»,

• Jaunā VIENOTĪBA.

• Attīstībai/Par!,

• "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija.

Viens no vienošanās par sadarbību punktiem paredz risināt
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas jautājumu.



LIZDA aktivitātes iestājoties par pirmsskolas pedagogu 
iespējām saņemt vienlīdzīgu stundas tarifa likmi 

salīdzinot ar citiem pedagogiem (4)

• Ministru kabineta sēdēs 2018., 2019., 2020. gadā, kad izskatīti
jautājumi par kārtējā un vidēja termiņa valsts budžeta likumprojektu,
prasīts piešķirt finansējumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu
daļējas darba samaksas nodrošināšanai no valsts budžeta.

• Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā 2018., 2019., 2020.
gadā iesniegti priekšlikumi likumprojektā par valsts budžetu par
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas
nodrošināšanu no valsts budžeta.

• Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā vairākkārt iesniegti
priekšlikumi likumprojektos par grozījumiem Izglītības likumā, kas
paredzētu no valsts budžeta daļēju darba samaksas nodrošināšanu
pirmsskolas pedagogiem.



LIZDA aktivitātes iestājoties par pirmsskolas pedagogu 
iespējām saņemt vienlīdzīgu stundas tarifa likmi 

salīdzinot ar citiem pedagogiem (5)

A.Krišjāņa-Kariņa valdības rīcības plāna punkti Nr.97.1., 127.1, paredz:
“Sagatavots piedāvājums pakāpeniskai pārejai uz pirmsskolas pedagogu
atalgojuma finansēšanu no valsts budžeta ATR virzības ietvaros”, izpildes
termiņš līdz 2022.gadam. Normatīvie akti par ATR pieņemti, tāpēc
jānodrošina attiecīgo plāna punktu izpilde.



OECD ieteikumi:

OECD eksperti norāda, ka nepieciešams veidot stratēģisku pieeju, lai uzlabotu
pirmsskolas darbinieku kvalitāti un motivāciju un eksperts Marko Kols uzsver:

- ka pirmsskolas izglītības posmā ir jābūt vislabākajiem pedagogiem, jo
pirmsskolas vecumā tiek ielikti pamati panākumiem vēlākos dzīves
posmos attiecībā uz izglītību,

- aicina likvidēt pedagogu atalgojuma atšķirības, maksāt pirmsskolu
pedagogiem tikpat, cik sākumskolās,

- atsaucas uz ziņojumu, kas pierāda ka tādā veidā var divkārt celt bērnu
lasīšanas un matemātikas prasmes,



IZM Pirmsskolas darba grupas (2019/2020) piedāvājums 
attiecībā uz valsts budžeta finansējumu 

IZM pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupai (2020/2021)

Kopējais finansējums, kas šobrīd tiek aprēķināts par bērniem (5+) 
pirmsskolas izglītības programmās 44 626 876 euro. Lai vienādotu vienas 
stundas izmaksu papildus būtu nepieciešami aptuveni 14,7 milj. euro
mācību gadā. (IZM dati)

Jāņem vērā arī finansējums no pašvaldību budžeta. Ja pagājušā gadā 
tarifikācijās bija atspoguļots finansējums pirmsskolas pedagogiem 85,9 
milj., tad papildus pašvaldību budžetā tas prasītu 28,3 milj. euro. (IZM dati)
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Kādas ir prioritāte? Kur un kā investējam?



Rīcība?
• Ignorēt jaunos grozījumus Izglītības likumā vai pieprasīt finansējumu

jauno normu izpildei, kas paredz papildus izdevumu slogu pašvaldību
budžetā (privātskolu uzturēšanas izdevumi, digitalizācija, attālinātas
mācības). Piem., 29.10.2020. ST spriedums par augstākās izglītības finansēšanu.

• Kopā (LPS, LIZDA, vecāku organizācijas) pieprasīt veikt grozījumus
Izglītības likumā, MK noteikumos Nr. 445, nodrošinot to izpildei
papildus finansējumu no valsts budžeta.

• Protesta akcijas atkarīgas no LPS, pašvaldību atbalsta.

• LIZDA izstrādās Satversmes tiesai pieteikumu, ko lūgs iesniegt 13.
Saeimas deputātiem.



Paldies par uzmanību!
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