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Pēc pievienota adresātu saraksta

Par kolektīvo vēstuli
Veselības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Finanšu ministrija
2020.gada 29.aprīlī ir saņēmušas Latvijas Ārstu biedrības prezidentes Dr. Ilzes
Aizsilnieces, Latvijas Māsu asociācijas viceprezidentes Ilzes Ortveinas, Latvijas
Jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētāja Dr. Kārļa Rācena, Latvijas
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājas Ingas Vanagas un
Latvijas izglītības vadītāju asociācijas priekšsēdētāja Rūdolfa Kalvāna kolektīvo
vēstuli (turpmāk – Vēstule).
Pateicamies par iesaistīšanos un līdzšinējo sadarbību, risinot jautājumus
par ilgtspējīgām veselības aprūpes un izglītības darbinieku atalgojuma sistēmām
un to finansēšanu. Ir uzsākts darbs pie nākamā gada budžeta izstrādes, tāpēc
aicinām aktīvi piedalīties tā procesā, atbalstot nozares ministriju iniciatīvas un
sniedzot priekšlikumus nozares politiku virzieniem.
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, lai no
2020.gada 1.septembra nodrošinātu pedagogu zemākās darba algas likmes
paaugstināšu no 750 euro līdz 790 euro, kā tas noteikts Ministru kabineta
2018.gada 15.janvāra rīkojumā Nr.17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma
grafiku laikposmam no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim”,
Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi grozījumu Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
projektu (turpmāk - Projekts). Projekts ietver arī zemākās darba algas likmes
paaugstinājumu augstskolu pedagogiem. Šobrīd Projekts ir saskaņošanas
procesā, un pēc saskaņošanas ar atbildīgajām institūcijām tiks virzīts izskatīšanai
Ministru kabinetā.
Attiecībā uz ārstniecības personu darba samaksu, informējam, ka tā
palielināšana ir Veselības ministrijas prioritāte, un 2021.gada budžeta
sagatavošanas laikā Veselības ministrija atkārtoti iesniegs priekšlikumus
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atalgojuma paaugstināšanai ārstniecības personām. Veselības ministrija uzsver,
ka ārstniecības personu darba samaksas palielinājums jārisina caur jauno
ārstniecības personu atalgojuma modeli, kas būtu integrējams nākotnes
perspektīvā attiecībā uz ārstniecības atalgojuma samaksas paaugstināšanas un
piemērošanas vienlīdzīguma principiem.
2020.gada 6.maijā ir notikusi Veselības nozares stratēģiskās padomes
sēde, kurā tika apspriesti aktuālie veselības nozares politikas jautājumi. Savukārt
27.maijā Veselības ministrijā ir notikusi tikšanās ar Latvijas Ārstu biedrības,
Latvijas Māsu asociācijas un Latvijas Jauno ārstu asociācijas pārstāvjiem, lai
pārrunātu aktivitātes, kas ir saistītas ar jauno ārstniecības personu atalgojuma
modeli. Ir panākta vienošanās turpināt uzsāktās iniciatīvas un aktīvi sadarboties
ar mērķi panākt ārstniecības personu darba samaksas palielinājumu.
Veselības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Finanšu ministrija
pateicās Jums par aktīvu iesaistīšanos veselības aprūpes un izglītības darbinieku
atalgojumu jautājumu kopīgajā izstrādē.
Veselības ministre
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