
Pielikums Nr.2 

 

Izglītojamo skaita izmaiņas atsevišķu pašvaldību izglītības iestādēs 2013./2014.mācību gadā 

 

Pašvaldība Izglītības iestāde 

Izglītojamo 

skaita 

samazinājums 

(izglītības 

iestāžu dati) 

Izglītojamo atskaitīšanas iemesls 

Izglītojamo 

skaits uz 

02.09.2013. 

(VIIS) 

Izglītojamo 

skaits uz 

27.05.2014. 

(VIIS) 

Izglītojamo 

skaita 

samazinājums 

(IZM dati) 

Alūksnes 

novads 

- -50 - 1753 1709 -44 

(starpību 

veido 6 

uzņemtie 

izglītojamie) 

Pededzes pamatskola -2 2 dzīvesvietas maiņa  no laukiem uz Alūksnes pilsētu   

E.Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija 

-3 1 izbraucis uz ārzemēm 

2 izglītības ieguvi turpina  cita novada  izglītības iestādēs, dzīvesvietas 

maiņa  

Bejas pamatskola -1 1 izglītības ieguvi turpina cita novada izglītības iestādē  

Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskola 

-1 1 izglītības ieguvi turpina speciālajā izglītības iestādē citā novadā 

Mālupes pamatskola -1 1 dzīvesvietas maiņa no laukiem  uz Alūksnes pilsētu 

Strautiņu pamatskola -7 6 dzīvesvietas maiņa 

1 izbraucis uz ārzemēm 

Alūksnes pilsētas 

sākumskola 

-3 1 izbraucis uz ārzemēm 

1 izglītības ieguvi turpina speciālajā internātpamatskolā 

1 izglītības ieguvi turpina internātskolā Alūksnes novadā 

Alūksnes novada 

vidusskola 

-32 5 izbraukuši uz ārzemēm 

7 turpina izglītības ieguvi citās Latvijas izglītības iestādes, ārpus Alūksnes 

novada sakarā ar dzīvesvietas maiņu vai  darba atrašanu citā pilsētā 

20 pilngadīgi jaunieši, kas pārtraukuši  mācības 

Iemesli: 

1) mācības nevar turpināt, jo, atrodot darbu, nav iespējams savienot darbu ar 

mācībām; 

2) daži Alsviķu arodskolas skolēni, kas apgūst profesionālās izglītības 

programmas,  nevar turpināt mācības vidusskolā veselības problēmu dēļ; 

3) lielākā daļa, kas pārtrauc mācības, ir 10.klašu skolēni.  

Balvu 

novads 

- -38 - 1545 1507 -38 

Balvu Valsts ģimnāzija -6 6 izglītības iestādes maiņa    

Balvu Amatniecības 

vidusskola 

-18 9 izbraukuši uz ārzemēm 

4 dzīvesvietas maiņa 

1 atskaitīts nepietiekamu zināšanu dēļ 

4 atskaitīti veselības problēmu, ģimenes apstākļu dēļ  
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Balvu pamatskola -1 1 izglītības iestādes maiņa sava novada robežās 

Bērzpils vidusskola -2 2 izglītības iestādes maiņa 

Briežuciema 

pamatskola 

-4 2 izbraukuši uz ārzemēm 

1 dzīvesvietas maiņa 

1 izglītības iestādes maiņa sava novada robežās 

Stacijas pamatskola -2 2 dzīvesvietas maiņa 

Tilžas vidusskola -2 1 izbraucis uz ārzemēm 

1 dzīvesvietas maiņa 

Tilžas 

internātpamatskola 

-3 3 izglītības iestādes maiņa 

Daugavpils 

novads 

- -92 - 1804 1762 -42 

(starpību 

veido 50 

uzņemtie 

izglītojamie) 

Biķernieku pamatskola -4 4 izglītības iestādes maiņa   

Birznieku pamatskola -2 1 izbraucis uz ārzemēm 

1 izglītības iestādes maiņa 

Kalupes pamatskola -4 4 dzīves vietas maiņa 

Lāču pamatskola -8 4 izglītības iestādes maiņa 

4 dzīves vietas maiņa 

Medumu pamatskola -1 1 dzīves vietas maiņa 

Silenes pamatskola -3 1 izglītības iestādes maiņa 

2 dzīves vietas maiņa 

Skrudalienas 

pamatskola 

-1 1 izglītības iestādes maiņa 

 

Sventes vidusskola -36 2 izbraukuši uz ārzemēm 

3 izglītības iestādes maiņa 

31 pārtraukuši mācības neklātienes programmā 

Špoģu vidusskola -18 5  izbraukuši uz ārzemēm 

6 dzīves vietas maiņa 

7 sociālie apstākļi  

Vaboles vidusskola -9 1 izbraucis uz ārzemēm 

4 izglītības iestādes maiņa 

4 dzīves vietas maiņa 

Zemgales vidusskola -6 1 izbraucis uz ārzemēm 

3 izglītības iestādes maiņa 

2 dzīves vietas maiņa 

Durbes 

novads 

- -13 - 213 202 -11 

Ata Kronvalda Durbes 

vidusskola 

-11 1 pilngadības sasniegšana 

3 izbraukuši uz ārzemēm 
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7 skolas/dzīvesvietas maiņa 

A.Spāģa Dunalkas 

pamatskola 

-2 2 pilngadības sasniegšana 

1 skolas/dzīvesvietas maiņa 

Gulbenes 

novads 

- -85 - 2414 2343 -71 

(starpību 

veido 14 

uzņemtie 

izglītojamie) 

Gulbenes vidusskola -9 27 dzīvesvietas maiņa, izbraukuši uz ārzemēm   

Gulbenes 2.vidusskola -6 

Gulbīša vidusskola -3 

Lejasciema vidusskola -4 

Lizuma vidusskola -5 

Gulbenes Vakara 

(maiņu) vidusskola 

-12 12 nav iespējams apvienot mācība ar darbu 

Gulbenes Bērzu 

sākumskola 

-2 46 dzīvesvietas maiņa, izbraukuši uz ārzemēm 

Daukstes pamatskola -2 

Druvienas pamatskola -6 

Galgauskas 

pamatskola 

-3 

K.Valdemāra 

pamatskola 

-4 

Litenes pamatskola -4 

Rankas pamatskola -4 

Stāķu pamatskola -9 

 Sveķu 

internātpamatskola 

-12 

Kandavas 

novads 

- -30 - 1120 1090 -30 

Zemītes pamatskola -15 9 dzīves vietas maiņa 

6 pārtraukta vecāku vara, ievietoti audžuģimenēs citos novados 

   

Vānes pamatskola -7 4 dzīves vietas maiņa 

1 pārtraukta vecāku vara, ievietots audžuģimenē citos novados 

2 mācības neturpina, sasnieguši 18 gadu vecumu 

Kandavas novada 

Zantes pamatskola 

-6 1 mācības neturpina, sasniedzis 18 gadu vecumu 

2 dzīves vietas maiņa 

3 pārtraukta vecāku vara, ievietoti audžuģimenēs citos novados 

Matkules sākumskola -2 2 izbraukuši uz ārzemēm 

Ludzas 

novads 

- -83 - 1505 1424 -81 

(starpību 

veido 2 

Istras vidusskola -12 30 Lauderu pagasta SIA „Bērnu oāze” restruktizēšana   

Nirzas pamatskola -18 
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Ludzas pilsētas 

ģimnāzija 

-19 19 mācās citās mācību iestādēs, izbraukuši uz ārzemēm uzņemtie 

izglītojamie) 

Ludzas novada vakara 

vidusskola 

-32 32 izbraukuši uz ārzemēm, atraduši darbu 

Ludzas 2.vidusskola -2 2 dzīvesvietas maiņa 

Neretas 

novads 

- -12 - 320 308 -12 

Neretas Jāņa 

Jaunsudrabiņa 

vidusskola 

-12 5 neattaisnoti stundu kavējumi, līdz ar to nav vērtējumu mācību priekšmetos 

1 darba vietas maiņa (kravu pārdāvājumi pa Eiropas valstīm) 

3 dzīves vietas maiņa 

2 dokumentus iesniedza, bet skolu neapmeklēja 

1 neattaisnoti kavējumi, nepietiekami vērtējumi mācību priekšmetos, 

sodāmība 

   

Salacgrīvas 

novads 

- -46 - 684 661 -23 

(starpību 

veido 23 

uzņemtie 

izglītojamie) 

PII „Vilnītis” 

-4 3 dzīves vietas maiņa  

1 veselības stāvokļa dēļ mainīta izglītības iestāde (speciālā izglītības 

iestāde) 

 

 

Ainažu PII „Randa” -4 4 dzīves vietas maiņa 

Lielupes vidusskola 
-6 

-1 

6 izglītības iestādes maiņa 

1 izbraucis uz ārzemēm 

Salacgrīvas vidusskola 

-1 

-7 

-3 

-9 

1 izbraucis uz ārzemēm 

7 izglītības iestādes maiņa 

3 dzīvesvietas maiņa 

9 atskaitīti no izglītojamo skaita (vakarskola) 

Kr.Valdemāra Ainažu 

pamatskola 

-11 11 izglītības iestādes maiņa 

 

Vecumnieku 

novads 

- -43 - 891 848 -43 

Skaistkalnes 

vidusskola 

-15 5 izglītību turpina Vecumnieku novada Iecavas internātpamatskolā 

2 izglītības iestādes maiņa 

8 izstājušies no neklātienes un tālmācības izglītības programmas 

   

Vecumnieku novada 

Domes Valles 

vidusskola 

-9 6 izglītības iestādes maiņa 

2 izbraukuši uz ārzemēm 

1 strādā 

Vecumnieku 

vidusskola 

-19 4 izglītību turpina Vecumnieku novada Iecavas internātpamatskolā 

12 izglītības iestādes maiņa 

3 izbraukuši uz ārzemēm 

Zilupes 

novads 

- -26 - 372 356 -16 

(starpību Zilupes vidusskola ar -11 11 Lauderu pagasta SIA „Bērnu oāze” restruktizēšana   
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struktūrvienību 

(Pasienes pamatskola) 

-4 

-7 

-3 

-1 

4 izbraukuši uz ārzemēm 

6 dzīves vietas maiņa 

3 pilngadības sasniegšana 

1 atskaitīts no vispārējās vidējās izglītības programmas 

1 izglītības ieguvi turpina Ezersalas speciālajā internātpamatskolā 

veido 10 

uzņemtie 

izglītojamie) 

Daugavpils - -302 - 8755 8545 -210 

(starpību 

veido 92 

uzņemtie 

izglītojamie) 

Daugavpils Krievu 

vidusskola-licejs 

-3 2 izbraukuši uz ārzemēm 

1 citi iemesli, t.sk. izglītību turpina citā izglītības iestādē, pēc paša vēlēšanās 

  

Daugavpils 

3.vidusskola 

-5 3 izbraukuši uz ārzemēm 

2 citi iemesli, t.sk. izglītību turpina citā izglītības iestādē, pēc paša vēlēšanās 

  

Daugavpils 

6.vidusskola 

-10 10 izglītību turpina citas pašvaldības izglītības iestādē   

Daugavpils 

9.vidusskola 

-10 3 izbraukuši uz ārzemēm 

7 citi iemesli, t.sk. izglītību turpina citā izglītības iestādē, pēc paša vēlēšanās 

  

Daugavpils 

10.vidusskola 

-11 2 izbraukuši uz ārzemēm 

9 citi iemesli, t.sk. izglītību turpina citā izglītības iestādē, pēc paša vēlēšanās 

  

Daugavpils 

12.vidusskola 

-15 6 izbraukuši uz ārzemēm 

9 citi iemesli, t.sk. izglītību turpina citā izglītības iestādē, pēc paša vēlēšanās 

  

Daugavpils 

13.vidusskola 

-18 12 izbraukuši uz ārzemēm 

6 citi iemesli, t.sk. izglītību turpina citā izglītības iestādē, pēc paša vēlēšanās 

  

Daugavpils 

11.pamatskola 

-32 7 izbraukuši uz ārzemēm 

25 citi iemesli, t.sk. izglītību turpina citā izglītības iestādē, pēc paša 

vēlēšanās 

  

Daugavpils 

16.vidusskola 

-16 10 izbraukuši uz ārzemēm 

6 citi iemesli, t.sk. izglītību turpina citā izglītības iestādē, pēc paša vēlēšanās 

  

Daugavpils Saskaņas 

pamatskola 

-1 1 izbraucis uz ārzemēm   

Daugavpils Vienības 

pamatskola 

-3 3 citi iemesli, t.sk. izglītību turpina citā izglītības iestādē, pēc paša vēlēšanās   

Daugavpils 1.speciālā 

pamatskola 

-5 1 izbraucis z ārzemēm 

4 citi iemesli, t.sk. izglītību turpina citā izglītības iestādē, pēc paša vēlēšanās 

  

Daugavpils 

17.vidusskola 

-173 14 izbraukuši uz ārzemēm 

159 citi iemesli, t.sk. izglītību turpina citā izglītības iestādē, pēc paša 

vēlēšanās 

  

Rīga - -1200 - 64851 63697 -1154 

(starpību 

veido 46 

Āgenskalna 

sākumskola 

-2 Atskaitīti, jo uzņemti citā skolā (citā pašvaldībā) 
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Āgenskalna Valsts 

ģimnāzija 

-8 Izbraukuši no valsts 

 

Pilngadīgi izglītojamie, kuri ir atskaitīti no izglītības iestādes vispārējās 

pamatizglītības programmas, ja izglītojamais pārtrauc mācības pēc paša 

vēlēšanās vai gadījumā, ja izglītojamais atkārtoti neievēro Izglītības likumā 

noteiktos izglītojamā pienākumus 

 

Izglītojamie, kuri ir atskaitīti no izglītības iestādes pēc izglītojamā 

vēlēšanās, ko apliecina rakstisks iesniegums 

 

Izglītojamie, kuri  atskaitīti no izglītības iestādes vispārējās vidējās 

izglītības programmas, ja izglītojamais atkārtoti neievēro Izglītības likumā 

noteiktos izglītojamā pienākumus 

 

Apmaiņas programmas izglītojamais (cita valsts) 

 

Miris (5. - 9.klase – 1 izglītojamais) 

uzņemtie 

izglītojamie) 

Friča Brīvzemnieka 

pamatskola 

-15 

Iļģuciema vidusskola -7 

Mežciema pamatskola -5 

Pamatskola „Rīdze” -4 

Puškina licejs -26 

Rīgas 10. vidusskola -12 

Rīgas 13. vidusskola -10 

Rīgas 14. vakara 

(maiņu) vidusskola      

-53 

Rīgas 18. vakara 

(maiņu) vidusskola 

-48 

Rīgas 21. vidusskola -4 

Rīgas 25. vidusskola -13 

Rīgas 29. vidusskola -11 

Rīgas 31. vidusskola -8 

Rīgas 32. vidusskola -7 

Rīgas 34. vidusskola -7 

Rīgas 37. vidusskola -8 

Rīgas 40. vidusskola -18 

Rīgas 41. vidusskola -10 

Rīgas 45. vidusskola -10 

Rīgas 46. vidusskola -10 

Rīgas 47. vidusskola -7 

Rīgas 49. vidusskola -30 

Rīgas 51. vidusskola -37 

Rīgas 53. vidusskola -23 

Rīgas 54. vidusskola -3 

Rīgas 6. vidusskola -10 

Rīgas 60. vidusskola -3 

Rīgas 61. vidusskola -6 

Rīgas 63. vidusskola -7 

Rīgas 65. vidusskola -3 

Rīgas 66. speciālā 

vidusskola 

-10 
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Rīgas 68. vidusskola -14 

Rīgas 69. vidusskola -16 

Rīgas 7. pamatskola -3 

Rīgas 72. vidusskola -19 

Rīgas 75. vidusskola -9 

Rīgas 80. vidusskola -4 

Rīgas 84. vidusskola -7 

Rīgas 85. vidusskola -19 

Rīgas 86. vidusskola -9 

Rīgas 88. vidusskola -7 

Rīgas 9. vakara 

(maiņu) vidusskola 

-70 

Rīgas 92. vidusskola -22 

Rīgas 93. vidusskola -22 

Rīgas 95. vidusskola -13 

Rīgas Angļu ģimnāzija -15 

Rīgas Anniņmuižas 

vidusskola 

-5 

Rīgas Centra 

Daiļamatniecības 

pamatskola 

-2 

Rīgas Centra 

humanitārā vidusskola 

-8 

Rīgas Daugavgrīvas 

vidusskola 

-3 

Rīgas Franču licejs -4 

Rīgas Hanzas 

vidusskola 

-33 

Rīgas Herdera 

vidusskola 

-54 

Rīgas Igauņu 

pamatskola 

-2 

Rīgas Imantas 

vidusskola 

-6 

Rīgas Juglas 

vidusskola 

-3 

Rīgas Klasiskā -24 
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ģimnāzija 

Rīgas Krievu 

vidusskola 

-14 

Rīgas Kultūru 

vidusskola 

-21 

Rīgas Lietuviešu 

vidusskola 

-5 

Rīgas Natālijas 

Draudziņas vidusskola 

-14 

Rīgas Ostvalda 

vidusskola 

-1 

Rīgas Pārdaugavas 

pamatskola 

-1 

Rīgas Pļavnieku 

pamatskola 

-3 

Rīgas Purvciema 

vidusskola 

-25 

Rīgas Raiņa 8. vakara 

(maiņu) vidusskola 

-22 

Rīgas Rīnūžu 

vidusskola 

-5 

Rīgas Sergeja Žoltoka 

vidusskola 

-26 

Rīgas speciālā 

internātpamatskola 

-3 

Rīgas Teikas 

vidusskola 

-10 

Rīgas vakara 

ģimnāzija 

-138 

Rīgas Valda Avotiņa 

pamatskola - attīstības 

centrs 

-3 

Rīgas Valda Zālīša 

sākumskola 

-2 

Rīgas Valsts 1. 

ģimnāzija 

-7 

Rīgas Valsts -17 
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2.ģimnāzija 

Rīgas Valsts 3. 

ģimnāzija 

-10 

Rīgas Valsts vācu 

ģimnāzija 

-6 

Rīgas Ziepniekkalna 

sākumskola 

-4 

Rīgas Zolitūdes 

ģimnāzija 

-10 

RīgasĶengaraga 

vidusskola 

-3 

Strazdumuižas 

internātvidusskola-

attīstības centrs 

vājredzīgiem un 

neredzīgiem bērniem 

-1 

Š.Dubnova Rīgas 

Ebreju vidusskola 

-3 

Ziemeļvalstu 

ģimnāzija 

-18 

 


