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Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Vecumnieku novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes grupās, vispārējās izglītības
iestādes klasēs un interešu izglītības grupās
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, MK 05.07.2016. noteikumiem
Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,
MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.890 “Higiēnas
prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas
īsteno pirmsskolas izglītības programmu” un
MK 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”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Vecumnieku novada Domes
dibināto iestāžu pirmsskolas izglītības iestādes grupās, vispārējās izglītības iestādes klasēs,
kā arī interešu izglītības grupās.
2. Ja izglītības iestādē izglītojamo skaits pirmskolas izglītības grupā ir mazāks par šajos
noteikumos noteikto minimālo izglītojamo skaitu, veido apvienotās grupas, nodrošinot
minimālo un maksimālo bērnu skaitu grupā.
3. Ja vispārējās izglītības iestādē izglītojamo skaits klasē ir mazāks par šajos noteikumos
noteikto minimālo izglītojamo skaitu, ar Vecumnieku novada Domes lēmumu veido
apvienotās klases.
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4. Ja objektīvu apstākļu dēļ (higiēnas prasību ievērošana, neparedzētas izglītojamo skaita
izmaiņas u.c.) izglītības iestāde šos noteikumus nevar ievērot, tās vadītājs rakstiski informē
Dibinātāju, izsakot priekšlikumus jautājuma risināšanai.
II. Izglītojamo skaits grupā pirmsskolas izglītības programmas apguvei
5. Pirmsskolas izglītības programmas apguvei viena vecuma grupā pieļaujamais izglītojamo
skaits:
5.1. vecumā no pusotra gada līdz trīs gadiem 10 – 16;
5.2. vecumā no diviem līdz četriem gadiem 10 – 20;
5.3. vecumā no trim līdz pieciem gadiem 12 – 24;
5.4. vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem 12 – 24;
5.5. vasaras mēnešos (jūnijā, jūlijā, augustā) vecumā no pusotra līdz septiņiem gadiem 12 –
24 ;
5.6. Filiālēs vecumā no pusotra līdz 7 gadiem 5-20;
5.7. Ja pirmsskolas izglītības iestādes filiālē uz 1. septembri bērnu skaits ir mazāks par 5,
to neatver.
6. Pēc izglītības iestādes iniciatīvas var veidot grupas, kurās ir dažāda vecuma bērni:
6.1. vecumā līdz 3 gadiem 10 – 20;
6.2. vecumā līdz 5 gadiem 10 – 20;
6.3. vecumā līdz 7 gadiem 10 – 24.
III. Izglītojamo skaits klasē vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās
izglītības programmas apguvei
7. Vispārējās pamatizglītības programmas apguvei vienā klasē pieļaujamais izglītojamo skaits:
7.1. Iestādēs ar izglītojamo skaitu līdz 70 skolēniem 8 – 30;
7.2. Pārējās izglītības iestādēs 10 – 30;
8. Vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei vienā klasē pieļaujamais izglītojamo skaits
12 – 30;
9. Neklātienes, tālmācības programmās 12 – 30;
10. Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei
var veidot:
10.1. divas paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir lielāks par – 25;
10.2. veidojot paralēlklases, izglītojamo skaits vienā klasē nedrīkst būt mazāks par
minimālo noteikto.
11. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās atsevišķu mācību
priekšmetu izglītojamos var dalīt grupās:
11.1. latviešu valodas un matemātikas apguvei, ja 1. klasē izglītojamo skaits ir 25 un vairāk;
11.2. svešvalodas apguvei var veidot grupas, ja klasē ir vismaz 25 izglītojamie;
11.3. informātikā, ja izglītojamo skaits klasē ir lielāks nekā pieejamais datoru skaits;
11.4. mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju apguvei atsevišķi grupās dala atbilstoši
vecāku iesniegumiem.
IV. Izglītojamo (audzēkņu ) skaits interešu izglītības programmās
12. Interešu izglītības programmas grupā pieļaujams šāds izglītojamo (audzēkņu) skaits:
12.1. koris – 14 un vairāk;
12.2. dejas māksla – 12 un vairāk;
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12.3. vokāli instrumentālie kolektīvi (ansamblis, lauku kapella, instrumentālais ansamblis)
– 5 un vairāk;
12.4. mazie mūzikas kolektīvi (vokālais ansamblis, popgrupa, t.sk. vokālisti) – 6 un vairāk;
12.5. folklora – 6 un vairāk;
12.6. vizuālā un lietišķā māksla – 6 un vairāk;
12.7. teātris – 6 un vairāk;
12.8. tehniskā jaunrade – 6 un vairāk;
12.9. vides izglītība – 6 un vairāk;
12.10. jaunatnes darba programmas – 6 un vairāk;
12.11. sporta izglītības programmas – 6 un vairāk;
12.12. citas izglītojošas programmas – 6 un vairāk.
V. Noslēguma jautājumi
13. Grupu un klašu atvēršana, klašu dalīšana paralēlklasēs veicama atbilstoši piešķirtajiem valsts
un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
14. Noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.jūniju.

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
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