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Izglītojamo skaita sadalījums pa klašu 
grupām vispārējās izglītības dienas 

apmācības programmās 
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Latvijas pilsētas ar vairāk nekā 50 000 
iedzīvotāju – Rīga, Daugavpils, Liepāja, 

Jelgava.

Minimālais 

skolēnu 

skaits

Piezīmes Iestāžu skaits

Atbilst Neatbilst Kopā Tiks reorganizētas/ 

likvidētas (pieņemts 

pašvaldības lēmums)

Sākumskolas

(1.-6.kl.)

400 Vidēji 22 skolēni 

klasē

3 klašu komplekti

4 1 7 2

Pamatskolas 450 Vidēji 25 skolēni 

klasē

2 klašu komplekti

8 9 21* 3

Vidusskolas

posmā (10. -

12.kl.)**

150 25 skolēni 

2 klašu komplekti

31 64 105* 5
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*kopējā izglītības iestāžu skaitā iekļautas arī izglītības iestādes, kas īsteno izglītības programmu, pamatojoties uz 

LR divpusēju vai daudzpusēju starptautisku līgumu (nav iekļautas kritērijam atbilstošo vai neatbilstošo izglītības 

iestāžu skaitā).

** iestāžu skaitā nav iekļautas valsts ģimnāzijas



Administratīvo teritoriju attīstības centri

Minimālais 

skolēnu 

skaits

Piezīmes Iestāžu skaits

Atbilst Neatbilst Kopā Tiks reorganizētas/ 

likvidētas (pieņemts 

pašvaldības lēmums)

Sākumskolas

(1.-6.kl.)

300 25 skolēni 

2 klašu 

komplekti

9 4 15 2

Pamatskolas 360 20 skolēni 

2 klašu 

komplekti

13 11 25* -

Vidusskolas** 

posmā (10.-

12.kl.)

120 20 skolēni 

2 klašu 

komplekti

23 35 66* 7
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*kopējā izglītības iestāžu skaitā iekļautas arī izglītības iestādes, kas īsteno izglītības programmu, pamatojoties uz 

LR divpusēju vai daudzpusēju starptautisku līgumu (nav iekļautas kritērijam atbilstošo vai neatbilstošo izglītības 

iestāžu skaitā).

** iestāžu skaitā nav iekļautas valsts ģimnāzijas



Pagastu teritorijas
Minimālais 

skolēnu 

skaits

Piezīmes Iestāžu skaits

Atbilst Neatbilst Kopā Tiks reorganizētas/ 

likvidētas (pieņemts 

pašvaldības 

lēmums)

Sākumskolas

(1.-6.)

35 ➢ vidēji 6 skolēni katrā klasē

➢ darbojas kā citas izglītības 

iestādes filiāle bez atsevišķas 

administrācijas, atbalsta personāla

➢ īsteno arī pirmsskolas izglītības 

programmas

9 14 28 5

Pamatskolas 80 vidēji 9 skolēni klasē 96 101 216 19

Vidusskolas * 

posmā

(10.-12.kl.)

45 vidēji 15 skolēni klasē 47 65 115 3
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* iestāžu skaitā nav iekļautas valsts ģimnāzijas



Teritorijas, kas ir ES ārējā robeža, un teritorijas, 

kur attālums līdz nākamajai izgl. iest. ir 25 km un 

vairāk

Minimālais 

skolēnu skaits

Piezīmes

Sākumskolas

(1.-3.kl.)

15

➢ vidēji 5 skolēni klasē

➢ darbojas kā citas izglītības iestādes filiāle

bez atsevišķas administrācijas, atbalsta 

personāla

➢ īsteno arī pirmsskolas izglītības 

programmas

Pamatskolas 70 vidēji 8 skolēni klasē

Vidusskolas 30 vidēji 10 skolēni klasē
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Mācību jomas, kurās plānota izglītības 
iestādes specializācija, ieviešot jauno 
mācību saturu vispārējā vidējā izglītībā

Plānotā mācību jomu 

piedāvājuma pieejamība

vidējās izglītības iestādēs 
(no kopējā vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu skaita)

~ 1/2 dabaszinātņu un valodu mācību jomas

~ 1/3 sociālā un pilsoniskā un matemātikas mācību jomas

~ 1/4 tehnoloģiju mācību joma

~ 1/5 kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

~ 1/8 veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā
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Visu mācību jomu piedāvājuma nodrošinājumu pilsētas izglītības iestādēs paredz – Rīga, 

Daugavpils, Jelgava, Valmiera, Jēkabpils, Rēzekne un Jūrmala (no tām skaitliski vairāk –

valodu, dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju mācību jomās)

Administratīvo teritoriju attīstības centros galvenokārt – dabaszinātņu, tehnoloģiju, valodu, 

matemātikas, sociālā un pilsoniskā mācību joma

Administratīvajās teritorijās (ārpus attīstības centriem)  - valodu, dabaszinātņu, sociālā un 

pilsoniskā joma



Saimes skola

✓ saimes skola kā pagasta resursu centrs - svarīgi veidot

kopienai un tajā dzīvojošajām ģimenēm atbalstošu vidi;

✓ iespējams, ka izglītības nodrošināšana ir tikai viens no

iestādes darbības veidiem – līdzās var tikt nodrošināts citiem

iedzīvotājiem nepieciešamie pakalpojumi, kas balstītos uz

augstu vietējo resursu koncentrāciju, tādējādi arī sakārtojot

kopējo pašvaldības iestāžu tīklu darbību.

✓ tiek nodrošināta pirmsskolas un sākumskolas izglītība (1.-6.

klase) mazam bērnu skaitam (līdz 20 - 35 bērniem

sākumskolā) pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai.
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Saimes skola

✓ iestāde tiek veidota kā filiāle kādai novada pamata vai vidējās
izglītības iestādei, administrācija un atbalsta personāls ir
nodrošināts no pamata iestādes;

✓ skolas pedagogi veido ciešu saikni ar novada pamatskolām,
nodrošinot gan izglītības līmeņu pēctecību, gan uzņemoties
atbildību par izglītības kvalitāti klasēs ar mazu bērnu skaitu
(atbildības uzņemšanās var izpausties arī tā, ka pedagoģiskā
procesa organizētāji nodrošina iespēju bērniem ar zināmu
regularitāti apmeklē citas novada skolas, piedalīties vietējos
mācību konkursos/olimpiādēs, sporta spēlēs u.c. kopīgos
pasākumos, lai attīstītu bērnos konkurētspēju ar vienaudžiem);

✓ finansējums pedagogu darba samaksai nav atkarīgs no skolēnu
skaita, attiecīgi tiek finansēts noteikts skolotāju likmju skaits.
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Kas ir saimes skola?

1. Sākumskolas (1. – 6. klase), kurās skolēnu skaits ir vienāds vai mazāks

par 35 Latvijas lauku teritorijās.

2. Sākumskolas (1. – 3. klase) reti apdzīvotās teritorijās un novados, kas

veido ES ārējo robežu, kurās skolēnu skaits ir vienāds vai mazāks par

15.

3. Pamatskolas, kurās skolēnu skaits 1. – 6. klasē ir vienāds vai mazāks

par 35 un kuras pašvaldības pārveido par sākumskolām un pievieno

citai vidējās vai pamata izglītības iestādei.

4. Filiāles (izglītības programmu īstenošanas vietas), kas 2018./2019.m.g.

darbojas pie vidējās un pamata izglītības iestādēm un kurās skolēnu

skaits 1. – 6. klasē ir vienāds vai mazāks par 35.
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Finansēšanas nosacījumi

➢ IZM aprēķina vienu skolotāja darba likmi (30 apmaksātas skolotāja darba
stundas) un 10 skolēniem neatkarīgi no “Saimes” skolas atrašanās vietas,
piemēram: skolēnu skaits – 35, aprēķinātas skolotāja likmes – 3,5;

➢ Skolotāju apmaksāto darba stundu aprēķins nemainās, ja skolēnu skaits
samazinās par 10%, piemērs: skolēnu skaits – 32, aprēķinātas skolotāja
likmes – 3,5;

➢ Skolotāji “saimes” skolā tiek tarificēti ar darba slodzi, kas nav mazāka par
0,75 likmēm, izņemot atsevišķu priekšmetu skolotājus.

➢ Aprēķinot finansējumu izglītības iestādes administrācijai, kuras filiāle ir
“saimes” skola, piemēro palielinātus % (šobrīd 15%) un nosaka paaugstinātu
direktora amata algu.

➢ Aprēķinot finansējumu atbalsta personāla darba samaksai izglītības iestādei,
kuras filiāle ir “saimes” skola, piemēro palielinātus % (šobrīd 5,4 %), lai
nodrošinātu arī skolotāja mentora darba samaksu, kā arī cita atbalsta
personāla (pedagoga palīgs, izglītības psihologs, speciālais pedagogs,
skolotājs logopēds) pieejamību.
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