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Par individuālo konsultāciju norisi
Individuālās klātienes konsultācijas pamatā ir paredzētas trīs izglītojamo
grupām:
1. Vispārizglītojošo skolu skolēniem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir pakļauti
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam (visās vecuma grupās):
1.
Skolēni, kuriem ir grūtības mācībās. Šeit tiek aptverti gan tie
izglītojamie, kuriem arī klātienes procesā bija nepieciešama lielāka
uzmanība un laiks, gan arī tie izglītojamie, kuriem kāda noteikta
tēma vai uzdevuma risināšana bija sagādājusi īpašas problēmas.
2.
Skolēni, kuriem attālinātajā mācību procesā ir ierobežotas iespējas
izmantot tehniskos līdzekļus;
3.
Skolēni, kuriem nepieciešams psiholoģisks atbalsts, īpaši tiek
aicināts atbalsta personāls ieplānot papildu laiku;
2. Vispārizglītojošo skolu 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudes
darbiem;
3. Izglītojamiem profesionālās izglītības iestādēs, kuri gatavojas valsts
pārbaudes darbiem vispārizglītojošos mācību priekšmetos.
Atsevišķos gadījumos papildu konsultācijas var notikt arī attālināti.
Ministrija aprēķina finansējumu izglītības iestādes dibinātājam, ņemot vērā
šādus kritērijus:
➢ Par skolotājiem un atbalsta personālu, kas tarificēti vairāk par 0,5 darba
slodzēm nedēļā tiek aprēķinātas 10 konsultācijas nedēļā, ja darba slodze ir
vienāda ar 0,5 slodzēm nedēļā vai mazāka, tad – 5 konsultācijas nedēļā;
➢ Vienas skolotāja darba stundas izmaksa tiek aprēķināta, izmantojot
normatīvajā regulējumā noteikto zemāko pedagoga darba algas likmi
(2020./2021.m.g. tā ir 790 euro).
Izglītības iestāde apmaksā skolotāju un atbalsta personāla nostrādātās
individuālās konsultācijas:
➢ ņemot vērā katram skolotājam un atbalsta personālam noteikto algas
likmi;
➢ katra skolotāja reāli nostrādāto konsultāciju skaitu, t.i. dažādu priekšmetu
skolotājiem realitātē būs atšķirīgs reāli nostrādāto konsultāciju skaits;
➢ apmaksa tiek veika mēneša beigās par mēneša laikā papildus
nostrādātajām konsultācijām.
Papildus jāņem vērā, ka:
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• nostrādātās konsultācijas tiek apmaksātas kā papilddarbs jeb darba
apjoma palielināšanās, tāpēc tas nav iekļaujams normālajā darba laikā –
40 darba stundu slodzē;
• skolotāji, kuru slodze ir 0,5 vai mazāk, var nodrošināt arī vairāk par 5
konsultācijām nedēļā;
• skolotājiem, kuru slodze ir lielāka par 0,5, katram skolotājam obligāti nav
jānodrošina 10 konsultācijas, jo dažādos mācību priekšmetos
nepieciešamība pēc individuālajām konsultācijām ir atšķirīga.
• individuālās konsultācijas nepārklājas/ nedublē konsultācijas, kas tiek
sniegtas piemēram, projekta "Pumpurs" ietvaros, vai skolotājam ir
tarificētas un notiek attālinātā mācību procesa ietvaros;
• izglītības iestādē tiek veikta uzskaite par papildu notikušajām
individuālajām konsultācijām, norādot katra skolotāju un atbalsta personāla
papildus konsultētos izglītojamos;
• ja skolas direktors māca kādu mācību priekšmetu un nodrošina individuālās
klātienes konsultācijas šajā mācību priekšmetā, tad rīkojumu par šī
papilddarba apmaksu izdod viņa darba devējs, t.i. pašvaldība.

