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« Katram bērnam ir tiesības uz kvalitatīvu  
 

izglītību, kas nav iespējama bez labi 

motivēta un profesionāla pedagoga! » 



~ 30 LIZDA  tikšanās: 

 • IZM ministre M.Seile – 04.06.2015. 

• IZM sanāksme ar ierēdņiem – 08.06.2015. 

• IZM sanāksme ar ierēdņiem – 18.06.2015. 

• Ministru prezidente L.Straujuma, IZM ministre M.Seile - 02.07.2015. 

• FM sanāksme ar ierēdņiem – 08.07.2015. 

• IZM ministre M.Seile – 09.07.2015. 

• MKK – 10.08.2015. 

• Valsts prezidents R.Vējonis – 07.08.2015. 

• LDDK A.Līce – 17.08.2015. 

• IZM ministre M.Seile LIZDA Padomes sēdē – 26.08.2015. 

• NTSP – 31.08.2015. 

• Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija – 02.09.2015. 

 
 



•  FM parlamentārais sekretārs A.Ašeradens – 20.08.2015. 

• Saeimā (NA), piedalījās M.Seile  - 14.09.2015. 

• NTSP PINTSA – 14.09.2015. 

• Saeimā (SC) – 15.09.2015. 

• LIVA paplašinātā valdes sēde – 16.09.2015.  

• Saeimā (NSL) – 16.09.2015. 

• LBAS, Rektoru padome, LIVA, LPS, Bibliotekāru biedrība, Sporta 

pedagogu biedrība.  

• Saeimā (V) - 23.09.2015. 

• ZZS – 23.09.2015. 

• Latvijas Pedagogu dome – 24.09.2015. 

•  Saeimā (LRA)  - 28.09.2015. 

 
 

~ 30 LIZDA  tikšanās: 

 



Ministru prezidentes L. Straujumas izveidotā darba grupu par skolu tīkla 

sakārtošanu un pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanas ietekmi uz 

pašvaldību finanšu resursiem. 

 

Darba grupa strādā: 10.09.2015. – 08.10.2015. 

 

Dalībnieki: ministru prezidente, LIZDA, IZM, FM, VARAM, LDDK, LIVA, 

LPS, Saeimā pārstāvētās politiskās partijas, visas 119 pašvaldības. 

 

LIZDA nav oficiāli informēta par darba grupas rezultātiem. 

 

 

 LIZDA  panāktā darba grupa pie  

ministru prezidentes: 

 



KOPSAVILKUMS PAR PRASĪBĀM: 

 

- par 2 prasībām IR panākta vienošanās 

 

 - par 5 prasībām NAV panākta vienošanās 

Darba strīdu likuma ietvaros LIZDA izvirzīja 7 
prasības IZM. 

 

Notika 3 izlīgšanas komisijas sēdes. 

 

 



• 11.11.2015. LIZDA Padomes lēmums - 27.11.2015. 

notiek vienas dienas brīdinājuma streiks 
 

• LIZDA izvirzījusi divas streika prasības: 

1. pilnveidot pedagogu darba samaksas jauno modeli, ņemot vērā LIZDA 

priekšlikumus, kā arī novirzīt likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” 

rezervētos 9 milj. euro  pārejas periodam Ministru kabineta noteikumu Nr. 1616 

un Nr. 836 pilnveidei, paredzot darba samaksas nosacījumu uzlabošanu 

pirmsskolas izglītības iestādēs, mazajās izglītības iestādēs (izglītojamo 

skaits līdz 100) strādājošajiem, atbalsta personālam, kā arī nepieļaut darba 

samaksas pasliktināšanu nozarē strādājošajiem; 

 

2. paredzēt zinātnes un augstākās izglītības darbinieku darba samaksas 

paaugstināšanu, nodrošinot Augstskolu likuma 78.panta  septītās daļas 

pakāpeniskai izpildei likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” papildus 

finansējumu 6 milj.euro un Zinātniskās darbības likuma 33.panta otrās 

daļas pakāpeniskai izpildei likumprojektā “Par valsts budžetu 

2016.gadam” papildus finansējumu 3,6 milj. euro. 

 

 



 

1.prasība 

Ņemt vērā LIZDA iebildumus pedagogu darba samaksas 

jaunajā modelī, nodrošinot tā ieviešanai nepieciešamo 

finansējumu.  

 

 

PAR modeli, turpina 

to pilnveidot un ievieš 

no... 

Pilnveido MK 

noteikumus Nr. 1616 un 

Nr.836, piešķirot 

finansējumu, kamēr 

nav pilnveidots modeļa 

projekts. 

04.11.2015. valdē 

pieņemtais risinājums 

vienlaicīgi 



Streiku likums 

 

1.pants 

Streiks — kolektīvā interešu strīda risināšanas veids, kas izpaužas 

tādējādi, ka uzņēmuma, nozares darbinieki vai darbinieku grupa 

brīvprātīgi pilnībā vai daļēji pārtrauc darbu nolūkā panākt prasību 

izpildi. 

 

3.pants. (1) Uzņēmuma, nozares darbiniekiem (turpmāk — darbinieki) 

ir tiesības streikot, lai aizstāvētu savas ekonomiskās vai profesionālās 

intereses. 

 

4.pants. (1) Piedalīšanās streikā ir brīvprātīga. 

(2) Darbinieku nedrīkst piespiest piedalīties streikā vai neļaut viņam 

piedalīties streikā. 

 



Streiku likums 

 

28.pants. (1) Streika laikā darbinieki, kas tajā piedalās, 

nesaņem darba samaksu un darba devējs par šiem 

darbiniekiem neizdara sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja 

vien kolektīvā interešu strīda puses nav vienojušās citādi. 

 

Darbinieks – izglītības iestādē strādājošie 

 

Darba devējs – direktors 

 

Kolektīvā interešu strīda puses – LIZDA un IZM 

 

 



Situācijas risināšanā iesaistītās puses: 

 

• IZM 

• LIZDA 

• Pašvaldības 

• Direktori 

• Izglītības iestāžu darbinieki 

• Vecāki 

• Izglītojamie 

 

 

 

 

 



IZM un VDI pozīcija: 
 

• Nozares darbinieki streiko 

• Streika laikā nedrīkst maksāts, vienošanos 

nedrīkst slēgt 

• Atstrādāt nedrīkst 
 

LIZDA viedoklis – IZM un VDI formāli, strikti pieturas 

pie normatīvajiem aktiem, nedomājot par 

izglītojamajiem. 
 

Jautājums – kad un kā apgūt mācību vielu, kas un kā 

par to maksā, kas uzņemsies atbildību? 

 

 

 

 



IZM un VDI pozīcija: 

IZM - «…izglītības iestāde nav tiesīga pieņemt lēmumu par mācību 

priekšmetu stundu atstrādāšanu un / vai izglītojamo mācību stundu 

slodzes palielināšanu.»  

Kuri normatīvie akti to aizliedz? 

 

VDI - «…nav konstatējusi, ka starp kolektīvā interešu strīda pusēm, 

proti, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrību ir panākta vienošanās par darba samaksas 

saglabāšanu pedagogiem, kuri piedalīsies streikā 27.11.2015. Streiku 

likums neparedz tiesības darba devējiem, kuri nav kolektīvā interešu 

strīda puse, izskatīt jautājumus par darba samaksas saglabāšanu streikā 

iesaistītajiem pedagogiem.» 

Kuri normatīvie akti to aizliedz? 

 
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1446-par-izglitibas-iestazu-darbu-pedagogu-streika-laika 



VDI informācija IZM: 

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Darba inspekcijas funkcijas, 

uzdevumus un kompetenci reglamentē Valsts darba 

inspekcijas likums, kas neparedz Darba inspekcijas 

tiesības veikt tiesību normu oficiālu interpretāciju, līdz 

ar to sniegtais skaidrojums par tiesību normu 

piemērošanu vērtējams vienīgi kā juridiski nesaistošs 

Darba inspekcijas viedoklis.  

 



LIZDA pozīcija: 

 

• Nozares darbinieki streiko 

• Streika laikā pašvaldības maksā, ja ir vienošanās 

• Mācību vielu apgūt, ja ir vienošanās, lai neciestu 

izglītojamie (nodrošināta mācību vielas apguve) 

 

LIZDA viedoklis – normatīvie akti neaizliedz 

vienoties ar pašvaldībām, jo mērķdotācija tiktu 

izmantota maksājot par paveikto darbu. 

 

 

 

 



Priekšlikums IZM 
 

Lai apliecinātu, ka rūpējas par izglītojamajiem;  

Lai mācību viela tiktu apgūta; 

Lai nepalielinātu administratīvo slogu pašvaldībās; 

Lai izrādītu cieņu pret nozarē strādājošajiem; 

Lai pierādītu, ka cilvēks svarīgāks par normatīvo aktu 

nepilnībām 

piedāvāt vienoties par darba samaksu streika dienā 

 

«Būtu apsveicami, ja skolotājiem samaksātu darba algu par dienu, kad 

skolotāji organizē brīdinājuma streiku. Tā būtu sociālā dialoga daļa. 

— Laimdota Straujuma (@Straujuma) November 20, 2015 

 

 

 

 

https://twitter.com/Straujuma/status/667774075377426432
https://twitter.com/Straujuma/status/667774075377426432
https://twitter.com/Straujuma/status/667774075377426432


Priekšlikums pašvaldībām 
 

 - Slēgt vienošanos ar arodbiedrību 

 - Aicināt vecākus nevest izglītojamos uz izglītības iestādēm 

27.11.2015. 

 - Atbalstīt izglītības iestādē strādājošos 

 

 

 

 

 

 



Paldies par Jūsu uzmanību! 

www.LIZDA.lv twitter.com/lizda_lv 


