Priekšlikums par 40 stundu darba nedēļu
Pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupa, 2021.gada 14.janvārī, kā vienu no
svarīgākajiem diskutējamiem un lemjamiem darba kārtības punktiem, izskatīja jautājumu par
pedagoga darba slodzi.
Gatavojoties darba grupas 14. janvāra sanāksmei, jautājumu par skolotāju darba slodzes lielumu
Izglītības un zinātnes ministrija diskutēja un saņēma 40 stundu slodzes atbalstu vairākos
vebināros, kas tika organizēti ar Izglītības pārvalžu un skolu aktīvu iesaisti – Cēsīs, š.g.
6.janvārī, Dobelē š.g. 7.janvārī, Grobiņā un Gulbenē š.g. 8.janvārī, Aucē š.g. 11.janvārī, kā arī
š.g. 12.janvarī sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību noritēja divi vebināri Izglītības
pārvaldēm un skolu vadībai – viens sākumskolām un pamatskolām un otrs vidusskolām un
ģimnāzijām.
Vebināros tika nodrošināta iespēja visiem interesentiem piedalīties aptaujā un sniegt viedokli
par skolotāju nedēļas slodzi. Sākumskolu un pamatskolu pārstāvji (kopā 187) 50% pauda
viedokli par 40 stundu nedēļu un 50% par 36 stundu nedēļu, savukārt vidusskolu un ģimnāziju
pārstāvji (kopā 133) 68% pauda viedokli par 40 stundu nedēļu un 32% par 36 stundu nedēļu.
Apvienojot abus balsojumus par 40 stundām ir 55% no dalībniekiem un par 36 stundām 45%
dalībnieku.
IZM pārstāvji aicināja arī Izglītības pārvaldes iesniegt novadu skolu viedokli par šiem
priekšlikumiem. 2021.gada 13.janvāra laikā 20 pārstāvji sniedza viedokli, no kuriem 18 novadu
aptaujātie skolu pārstāvji bija pārliecinoši un argumentēti snieguši atbalstu 40 darba stundu
nedēļai, vienā novadā atbalsts skolotāja slodzei 36 darba stundas nedēļā bija 50% un 50% no
novada izglītības iestāžu vadītājiem atbalstīja skolotāju 40 stundu darba nedēļu , savukārt viena
novada izglītības iestāžu vadītāji atbalstīja 36 darba stundu nedēļu.
Darba grupas pārstāvji iepazinās ar aptauju rezultātiem un vebināros izteiktajiem viedokļiem
par darba skolotāju slodzes maiņu un sanāksmes gaitā pauda vienbalsīgu atbalstu
priekšlikumam, kas paredz pāreju uz 40 darba stundu slodzi skolotājiem, vienlaikus atzīmējot,
ka turpinās darbs un diskusijas pie tā, kādā veidā pedagoga slodzē sadalās kontaktstundu,
konsultāciju un kvalitatīva mācību procesa sagatavošanas laiks.
Pāreja uz slodzi 40 darba stundas nedēļā skolotājiem varētu tikt īstenota 2022./2023.m.g.,
proporcionāli palielinot skolotāju algas likmi.

