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Ministru prezidentam Mārim KUČINSKIM
Finanšu ministrei Danai REIZNIECEI – OZOLAI
Kultūras ministrei Dacei MELBĀRDEI
Izglītības un zinātnes ministram Kārlim ŠADURSKIM
Latvijas Mūzikas izglītības iestāţu asociācija (turpmāk – LMIIA) vēršas pie
jaunās valdības Ministru prezidenta un ministriem ar prasību atjaunot un nodrošināt
Latvijas mūzikas un mākslas skolu pedagogu atalgojumu 100% apmērā līdzšinējo
apmēram 70% vietā.
LMIIA atgādina, ka līdz 2011.gadam Latvijā mūzikas un mākslas skolu pedagogu atalgojumu
noteica 2002. gada 13. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 363 Kārtība, kādā valsts finansē
profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras īsteno pašvaldību izglītības iestādes, kuru 2. punkts
skaidri definēja to, ka valsts pilnā apjomā nodrošina mūzikas un mākslas skolu pedagogu algas: 2. No
valsts budžeta finansē programmās nodarbināto pedagogu darba samaksu un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – dotācija), un uz dotāciju var pretendēt tikai akreditētas
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes.
Atgādinām arī to, ka pirms krīzes 2008.gadā valsts finansējums pedagogu algām sastādīja 22.5
miljonus EUR. (Kultūras ministrijas dati)
Taču krīzes periodā 2011. gada 27. decembrī tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.1035
Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas,
kuros tika iestrādāti nepamatoti zemi mūzikas skolu izglītības programmu realizācijas koeficienti, kas bija
pretrunā ar skolu apstiprinātajām un akreditētajām programmām. Tas automātiski samazināja pedagogu
atalgojumu par 30 – 40 %. Šis mūzikas skolu pedagogu pazemojošais stāvoklis saglabājas vēl šodien.
Salīdzinot ar 2008. gada 22,5 miljoniem EUR, 2015. gada valsts finansējums pedagogu algām
sastādīja tikai 13.3 miljonus EURO!

LMIIA prasa steidzami veikt grozījumus 2011. gada 27. decembra Ministru kabineta
noteikumos Nr. 1035 Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un
dejas izglītības programmas, nosakot tajos īstos, reālos mūzikas skolu akreditēto izglītības
programmu koeficientus, kurus esam jau samazinājuši, salīdzinot ar 2008. gada
koeficientiem.
MK Noteikumu grozījumi liks valdībai plānot papildus finansējumu šim
iztrūkstošajam pedagogu atalgojumam. Pēc mūsu aplēsēm mūzikas un mākslas skolu
kopējais finansējums būs nevis 2008.gada 22.5 miljoni EUR, bet orientējoši 17 miljoni EUR.
Tātad, papildus būs jāplāno apmēram
3.2 – 3.7 miljoni EUR.

Latvijas izcilie mūziķi – GRAMMY balvas ieguvējs diriģents Andris Nelsons,
diriģents Mariss Jansons, komponisti Pēteris Vasks un Georgs Pelēcis, operdziedātāji
Kristīne Opolais, Elīna Garanča, Egils Siliņš, Maija Kovaļevska, instrumentālisti
GidonsKrēmers, Baiba Skride, Vineta Sareika, Reinis Zariņš, Ksenija Sidorova un daudzi,
daudzi citi – diezin vai kļūtu tik izcili, ja mācītos, apgūstot mūzikas izglītības programmas
nevis 100% apmērā pie adekvāti atalgotiem pedagogiem, bet pēc šodienas par 30%
apcirptajām programmām pie neadekvāti zemu atalgotajiem pedagogiem.
Latvija šobrīd aktīvi plāno Latvijas valsts simtgades pasākumus. Ierosinām
sagaidīt svētku gadu ne tikai ar koncertiem, izstādēm, konferencēm, bet arī reālu
ieguldījumu valsts radošajā potenciālā – jaunajos mūziķos, māksliniekos, vienkārši
radoši domājošos jaunajos pilsoņos.
LMIIA cer uz konkrētu rīcību no Ministru prezidenta, Finanšu ministres, Kultūras ministres
un Izglītības un zinātnes ministra saistībā ar augstākminēto jautājumu.
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