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Latvijas logopēdu asociācijai
e-pasts: lla@e-apollo.lv
Par Pedagogu darba samaksas jaunā modeļa projektu
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) ir iepazinusies ar Jūsu
vēstuli, kurā Jūs nepiekrītat Jaunajā pedagogu darba samaksas modeļa projektā plānotā
bērnu skaita attiecībai – 600 izglītojamie (1. – 6.kl.) uz vienu skolotāja logopēda amata
vienību.
Ministrija pašlaik strādā pie finanšu aprēķiniem un plāno vienu skolotāja logopēda
amata vienību uz 300 izglītojamiem 5.,6.gadīgiem, kas tiek sagatavoti pamatizglītības
ieguvei un uz 500 izglītojamiem 1.-6.klase.
Ministrija ir izguvusi datus no Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS)
par esošo skolotāja logopēda likmju skaitu uz 2014.gada 1.novembri. Dati liecina, ka šobrīd
skolēnu skaits 1. – 6.klasē ir 109 906 (skolēnu skaits uz 2014.gada 1.septembri) un no valsts
mērķdotācijas pedagogu darba samaksai kopumā, tiek finansētas 144,840 skolotāja
logopēda likmes, pie kam viena skolotāja pedagoga likme atbilstoši Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr. 836 Pedagogu darba samaksas noteikumi ir 21
stunda. Jaunajā Pedagogu darba samaksas modeļa projektā ministrija plāno no valsts
budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai finansēt 219,812 amata vienības, kur
atbilstoši modeļa projektam viena amata vienība ir vienāda ar 36 stundām.
Jūsu vēstulē minēts, ka vidēji 1.- 4.klasēs 30-35% izglītojamo nepieciešama
logopēdiska palīdzība. Ministrija, pieņemot, ka 1. – 6.klasēs ir tāda pati procentuālā
attiecība, secina, ka logopēdiskā palīdzība nepieciešama apmēram 33 000 izglītojamo 1. –
6.klasēs un tam nepieciešamas aptuveni 66 skolotāja logopēda likmes. Ministrija plāno
finansēt apmēram 3 reizes vairāk likmes. Savukārt, VIIS ir reģistrēti 37 990 izglītojamie
no 5gadu vecuma, kur atbilstoši Jūsu vēstulē minētajam pirmsskolas izglītības iestādēs 56gadīgiem bērniem logopēdiskā palīdzība nepieciešama 40% izglītojamo, kas ir 15 000
izglītojamie. Atbilstoši ministrijas piedāvātajam pedagogu darba samaksas modeļa
projektam, skolotāja logopēda amata vienībām uz 300 izglītojamiem, būtu nepieciešamas
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50,6 skolotāja logopēda likmes, kas atbilst 36 stundām. Ministrija šobrīd ir aprēķinājusi
un plāno finansēt 126, 663 amata vienības, kas ir apmēram 2,5 reizes vairāk.
Ministrija pateicas Latvijas logopēdu asociācijai par atbalstu un sadarbību Jaunā
pedagogu darba samaksas modeļa izstrādē un aicina uz turpmāku sadarbību.

Valsts sekretāra vietniece –
Izglītības departamenta direktore,
valsts sekretāra pienākumu izpildītāja
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