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Valmierā 

 
2023.gada 31.janvārī     Nr.6 

    (protokols Nr.1, 13.§) 
 

Par skolēnu skaita noteikšanu 
2023./2024.mācību gadam Valmieras 
valstspilsētas vispārējās izglītības 
iestāžu 1., 7. un 10.klasēs 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmo daļu, kas cita starp nosaka, ka dome ir 

tiesīga izlemt ikvienu pašvaldības kompetences jautājumu, Ministru kabineta 11.01.2022. 
noteikumiem Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un 
atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”, Ministru kabineta 
27.12.2002. noteikumiem Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās 
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai 
profesionālās vidējās izglītības programmas” un Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo 
komiteju kopīgās sēdes 26.01.2023. atzinumu, 

 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: ar 18 balsīm “Par” (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, 
Edgars Grandāns, Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis 
Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis 
Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), “Pret” – nav, “Atturas” 
– nav, nolemj:  

  
1. noteikt 2023./2024.mācību gadam Valmieras valstpilsētas vispārējās izglītības iestādēm šādu 

skolēnu skaitu: 
1.1. Valmieras sākumskolas 1.klašu grupā līdz 100 skolēniem; 
1.2. Valmieras Pārgaujas sākumskolas 1.klašu grupā līdz 100 skolēniem; 
1.3. Valmieras 2.vidusskolas 1.klašu grupā līdz 50 skolēniem, 7.klašu grupā līdz 50 skolēniem, 

10.klašu grupā līdz 75 skolēniem (dienas nodaļā) un līdz 50 skolēniem 
(neklātienes/tālmācības nodaļā); 

1.4. Valmieras 5.vidusskolas 1.klašu grupā līdz 44 skolēniem, 7.klašu grupā līdz 52 skolēniem, 
10.klašu grupā līdz 54 skolēniem; 

1.5. Valmieras Viestura vidusskolas 1.klašu grupā līdz 75 skolēniem, 7.klašu grupā līdz 
82 skolēniem,10.klašu grupā līdz 56 skolēniem; 

1.6. Valmieras Valsts ģimnāzijas 7.klašu grupā līdz 84 skolēniem, 10.klašu grupā līdz  
81 skolēnam; 

1.7. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 7.klašu grupā līdz 95 skolēniem, 10.klašu grupā 
līdz 110 skolēniem; 

2. lēmuma 1.punktā noteiktajā skolēnu skaitā ir iekļauts iespējamais 2022./2023.mācību gada 
skolēnu skaits, kuri ar iestādes direktora rīkojumu tiks atstāti uz otru mācību gadu tajā pašā 
klasē; 

3. ja objektīvu apstākļu dēļ izglītības iestāde lēmuma 1.punktā noteikto nevar ievērot, tad 
Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītājs, pamatojoties uz izglītības iestādes rakstisku 



informāciju ar pamatojumu par nepieciešamajām izmaiņām, ir tiesīgs saskaņot skolēnu skaita 
izmaiņas klašu grupā, bet ne vairāk kā 10% no kopējā skolēnu skaita katrā klašu grupā; 

4. izglītības iestādei ir saistoši domes lēmumi par skolēnu skaita noteikšanu iepriekšējos mācību 
gados: 2020./2021., 2021./2022., 2022./2023.; 

5. lēmums stājas spēkā 2023.gada 31.janvārī. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


