Republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un
izglītības speciālistu tiešsaistes seminārs,
2021.gada 14.maijā

Izglītības departaments

14/05/2021

Pirmsskolas un vispārējās izglītības jomā
plānotās pārmaiņas:
2021./2022.mācību gadā
un vidējā termiņā

Pedagogu darba samaksas pilnveides
darba grupas uzdevumi

Trīs galvenie uzdevumi:
 Pedagogu darba samaksas
modeļa pilnveide
 Skolu tīklu vadlīnijas un
savstarpējie norēķini izglītībā

 Netiešās izmaksas izglītībā
+ papildu uzdevums: pašvaldību
izdevumi uz vienu izglītojamo
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Saistībā ar Pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupas
darbu tika izvirzīti mērķi arī pirmsskolas izglītībā

Nodrošināt ilgtspējīgākus
mērķdotācijas aprēķina
nosacījumus, stiprinot pirmsskolas
izglītības kvalitāti un pieejamību
Sekmēt iekļaujošo izglītību
Mazināt nevienlīdzību pirmsskolas
pedagogu un pārējo vispārējās
izglītības pedagogu darba samaksā
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Darba grupas galvenie priekšlikumi
aprēķina maiņai pirmsskolā

12

1 skolotāja likme

10

1 skolotāja likme

speciālā
grupiņa

4

2 skolotāju likmes

valstspilsētās, reģionālās
nozīmes attīstības centros,
Pierīgas novados
novadu teritorijās ārpus
reģionālās nozīmes attīstības
centriem, novados pie ārējās
Eiropas Savienības robežas
160

1 logopēda likme

Aprēķina maiņas rezultāts
pirmsskolas izglītībā

Pilnveidojot finanšu aprēķinu, pašvaldībām tiktu aprēķinātas papildu

1) 819 pirmsskolas skolotāju likmes, lai nodrošinātu 2 pirmsskolas
skolotājus grupās ar bērnu skaitu vairāk par 20, kā arī tādējādi
dodot iespēju pašvaldībai atvērt jaunas grupiņas
2) 39 skolotāju logopēdu likmes un arī 2 pirmsskolas skolotājus
speciālajās grupiņās, lai palielinātu atbalstu bērniem ar
speciālajām vajadzībām
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PII skolotāju darba stundas izmaksu izlīdzināšana ar pārējo
vispārējās izglītības skolotāju vienas darba stundas izmaksām
+ aprēķina maiņa, sākot ar 01.09.2022.
Pārējie
pedagogi

PII skolotāji

01.09.2021.
830€ par 30 darba stundām
+5%  872€ par 40 h

+10%  960€ par 40 h

Valsts finansējums PII skolotājiem
5-6 g. bērniem

Valsts finansējums PII skolotājiem
5-6 g. bērniem

2021. sept.-dec.

2022. gads

0,8 milj.€

Pašvaldību finansējums PII
skolotājiem 1,5-4 g. bērniem
2021. sept.-dec.
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01.09.2022.
900€ par 30 darba stundām

1,4 milj.€

8,0 milj.€

Pašvaldību finansējums PII
skolotājiem 1,5-4 g. bērniem
2022. gads

arī aprēķina
principu
maiņa

7,4 milj.€

2023.gadam kopā jau 32,6 milj.€

Pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupas
izvirzītie mērķi vispārējā izglītībā

Mazināt skolēnu skaita izmaiņu
ietekmi uz skolai aprēķināto
finansējumu
Palielināt atbalstu iekļaujošai
izglītībai
Pakāpeniski palielināt skolotāja
slodzē apmaksāto darba laiku
kvalitatīva mācību procesa
nodrošināšanai
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Pamatpieņēmumi finansējuma aprēķina maiņai vispārējā izglītībā

01

02

03

8

Pāreja no finansējuma aprēķina normētajiem izglītojamiem uz finansējuma
aprēķinu mācību plānam optimālai klasei: mazai (8-14 izglītojamie), vidējai
(15-20 izglītojamie) un lielai (vairāk par 21 izglītojamo)
Speciālajām klasēm ir divi normēto klašu lielumi – maza un vidēja.
Neklātienes vai tālmācības formai arī – vidēja vai liela klase. Ieslodzījuma
vietās – mazā normētā klase. Papildu atbalsts iecerēts iekļaujošajām klasēm
un arī remigrējošo bērnu, grūtībās nonākušo u.c. atbalstam
Minimāla teritoriālā ietekme: papildu atbalsts skolām pierobežā un novados
ar zemu izglītojamo blīvumu

Pamatpieņēmumi finansējuma aprēķina maiņai vispārējā izglītībā

04

Pedagogiem pāreja no 30 stundu slodzes uz 40 stundām
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Pakāpeniska virzība uz skolotāja darba slodzes sadalījumu 60% (stundas
klasē) un 40% (citi pienākumi) proporciju
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Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam iecerēts ikgadējs
8,4% finansējuma pieaugums pedagogu darba samaksai
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Pakāpeniska pāreja uz 60% (stundas klasē) un 40% (citi pienākumi)
vispārējās izglītības skolās un IAP 2021.-2027.g. nostiprinātais
8,4% finansējuma pieaugums pedagogu darba samaksai
01.09.2022. par 30 darba

stundām 900€ (1 200€ par 40h)

8,4%

01.09.2023.
8,4%

+ budžeta bāzei klāt
2022. gadam 20,7 milj. €
+ vēl budžeta bāzei klāt

01.09.2024.
8,4%

ne
mazāk
kā 35%

2023. gadam 54,2 milj. €
+ vēl budžeta bāzei klāt

ne mazāk kā
25% citiem
pienākumiem

8,4%

ne
mazāk
kā 40%

2024. gadam 40,4 milj. €
ne
mazāk
kā 30%
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01.09.2025.

+ vēl budžeta bāzei klāt
2025. gadam 46,2 milj. €

Indikatīvi nepieciešamais papildu finansējums
2021.-2023.gadam, milj. €
vispārējā izglītībā, t.sk. pirmsskolas posmam

Valsts budžets: pirmsskola
Valsts budžets: vispārējā izglītība
Pašvaldību budžets: pirmsskola

54.2

20.7

13.4
7.4

0.8
2021
11

1.4

19.2

8.0
2022

2023

Indikatīvi papildu
nepieciešamais
finansējums
pret budžeta bāzi
ar minimālo likmi
830€ par 30
darba slodzes
stundām un tikai
par vispārējo
izglītību

Pedagogu darba samaksas modeļa izmaiņas jāsaista ar kvalitatīvām
izmaiņām, t.sk. arī pašvaldību finansējuma pārskatīšanas

Tika apkopoti 569
vispārizglītojošo skolu dati par
pašvaldību izdevumiem, izņemot
pedagogu atlīdzību.
Turpinās datu sakārtošanas
process (maijs), pēc kura varēs
iedot salīdzināmos datus atpakaļ
pašvaldībām izvērtēšanai un
lēmumu pieņemšanai. Skolu
vadlīnijās šie dati netiks
iekļauti.
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Turpmākais plāns

Izstrādāts informatīvais ziņojums par
nepieciešamo finansējumu gan PII no šī
gada 1. septembra stundas likmes
Pedagogu atalgojuma
izlīdzināšanai, gan par kopējo
modelis tika prezentēts
nepieciešamo finansējumu ar
koalīcijas partneriem
2022. gadu.

12. aprīlī
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2021.
gads

Normatīvajos aktos
modelis tiks
iestrādāts līdz
2022.gada
aprīlim

Atalgojuma modelis
tiek ieviests no
1. septembra

2022.
gads

2022.
gads
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