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Rēzeknes sākumskolas izglītības programma 

Vispārējās izglītības, 

pamatizglītības pirmā posma (1. – 6.klase) PROGRAMMA, kods 11011111 

 
Pamatizglītībā (1.-9.klasei) notiek  

 sagatavošanās izglītības turpināšanai vidējā izglītības pakāpē vai profesionālajai 
darbībai,  

 dzīvē nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguve un 
vērtīborientācijas veidošanās.  

 

Pamatizglītības programmas apguvi bērns parasti sāk tajā gadā, kurā viņam 
aprit pilni septiņi gadi. 



Obligātā mācību satura ietvars 

No 2020.gada sākot ar 1.klasi pamatizglītības programma tiek īstenota atbilstoši Valsts izglītības satura 
centra projektam «Kompetenču pieeja mācību saturā» (jauna mācīšanas/mācīšanās pieeja, jauns 
pilnveidots mācību saturs). 
MĀCĪBU JOMAS: 

1. valodu 

2. sociālā un pilsoniskā 

3. kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 

4. dabaszinātņu 

5. matemātikas 

6. tehnoloģiju  

7. veselības un fiziskās aktivitātes 

CAURVIJU PRASMES 

1) Kritiskā domāšana un problēmrisināšana  

2) Jaunrade un uzņēmējspēja 

3) Digitālā 

4) Pašvadīta mācīšanās  

5) Sadarbība 

6) Pilsoniskā  līdzdalība 

Vērtībizglītība, tikumi 

 



Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības 
programmu  

1. Valodu joma Stundu skaits 
nedēļā 

5. Matemātikas mācību joma Stundu skaits 
nedēļā 

Latviešu valoda 6 Matemātika 4 

1. svešvaloda (angļu valoda) 2 

2. Sociālā un pilsoniskā joma 6. Tehnoloģiju mācību joma 

Sociālās zinības 1 Dizains un tehnoloģijas 2 

3. Kultūras izpratnes un 
pašizpausmes mākslā mācību 
joma 

7. Veselības un fiziskās 
aktivitātes mācību joma 

Vizuālā māksla 1 Sports un veselība 2 

Mūzika 2 

4. Dabaszinātņu mācību joma 7 mācību jomas, 9 mācību priekšmeti 

Dabaszinības 2 



Kopējā 1.klases skolēna mācību slodze 
 

   (stundu skaits nedēļā): 

 
pēc mācību plāna 22 stundas 

klases stunda 1 stunda 

KOPĀ 23 stundas 

Katrai klasei tiek piedāvāta vēl papildus 1 fakultatīvā nodarbība 
(angļu val,. matemātika vai dabaszinības) 
 



Fakultatīvās nodarbības 

- nodarbībās ir iespēja skolēniem apgūt vispārējo attīstību veicinošas prasmes, 
kas nav iekļautas mācību priekšmetu standartos (obligātajā saturā) 

- nodarbības ir ārpus obligātās izglītības programmas mācību slodzes un tajās 
ietvertas obligāto mācību programmu papildinošas vai paskaidrojošas tēmas 

- nodarbībās tiek pielietotas citas apmācības formas, metodes 

- skolēni apgūst prezentēšanas prasmes; attīsta analītiskās, pētnieciskās un 
problēmsituāciju risināšanas prasmes 



Fakultatīvās nodarbības  

ANGĻU VALODĀ  

- attīsta valodas lietošanas, rakstīšanas prasmes;  

- attīsta prasmi izmantot valodu kā informācijas ieguves līdzekli citos mācību 
priekšmetos;  

- veicina prasmi praktiski pielietot valodu dažādās aktivitātes (dzied pasākumos, angļu 
valodas pēcpusdienas u.c) 

MATEMĀTIKĀ  

- ar vecumposmam atbilstošām metodēm un paņēmieniem veicina loģiski abstrakto 
domāšanu,  

- rada interesi par matemātisko prasmju apguvi 

- risina sarežģītākus uzdevumus  («Cietie rieksti») ar interesantām metodēm 

DABASZINĪBĀS  

- veic dažādus aizraujošus eksperimentus un pētījumus,  

- izzina apkārtējo vidi 

- rada interesi par dabaszinātnēm un veido motivāciju dabas zinātņu priekšmetu apguvei 



Uzņemšana sākumskolas 1.klasē 2022./2023.m.g. 
 

Uzņem   1.klasē tiek uzņemti bērni, kuriem 2022.gadā aprit 7 gadi 

 Izglītojamais pamatizglītības ieguvi var sākt: 

1 gadu agrāk saskaņā ar vecāku vēlmēm vai 
1 gadu vēlāk, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu 

Kas jādara, lai 
varētu pieteikt 
bērnu 1.klasē 

 Vecāki (aizbildņi) iesniedz iesniegumu (uz skolas sagatavotas 
veidlapas) klātienē vai elektroniski (sakumskola@rezekne.lv) 
 Iesniegumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā iesniegumu reģistrā 
 

 



Uzņemšana sākumskolas 1.klasē 2022./2023.m.g. 
 

Sākumskola 
ievēro šādu 
prioritāro 
kārtību 
komplektējot 
klases  

Iesniegumu reģistrācijas secībā klases izvēle:  

1. Bērniem, kuriem skolā mācās brāļi vai māsas; 

2. Sākumskolā strādājošo darbinieku bērniem un mazbērniem; 

3. Kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā (centra mikrorajons); 

4. Ja ir izpildītas 1.un 2.punktu prasības, tad vecāku vēlmes tiek 
ņemtas vērā iesniegumu reģistrēšanas secībā 



Uzņemšana sākumskolas 1.klasē 2022./2023.m.g. 
 

Kādi dokumenti ir 
nepieciešami? 

1. Iesniegums (veidlapa) 

2. Jāuzrāda izglītojamā dzimšanas apliecība 

3.  Jāiesniedz bērna medicīniskā karte (026/u)  

4.   Jāiesniedz izziņa no pirmsskolas izglītības iestādes par apgūto 
programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā 
sagatavošanā (izsniedz PII) 

5.   Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērnam ar 

pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa 
atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā – ja ir nepieciešami atbalsta 
pasākumi. 

3.,4. apakšpunktā noteiktos dokumentus jāiesniedz sākumskolā ne vēlāk kā 20.augustā, ja 
tas objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams – iesniegšanas laiku saskaņo ar sākumskolu 



Uzņemšana sākumskolas 1.klasē 2022./2023.m.g. 
 

Ja bērns nav 
apmeklējis PII 

Ja izglītojamais nav apguvis bērnu obligāto sagatavošanas 
programmu: 

•  tas nav pamats atteikumam bērnu uzņemt 1.klasē,  

•  vecāki un sākumskolas vadība izvērtē viņa gatavību uzsākt 
mācības 1.klasē un vienojas par piemērotiem pasākumiem, kādi 
veicami veiksmīgas izglītības nodrošināšanai. 

Klašu 
komplektēšana 

• Sākumskola līdz 2022.gada 30.jūnijam veic 1.klašu 
komplektēšanu 2022./2023. mācību gadam 

• Informāciju par bērna iekļaušanu konkrētā klasē vecāki var 
saņemt sākumskolas lietvedībā sākot ar 2022.gada 1.jūliju. 

 



Kontaktinformācija 

RĒZEKNES SĀKUMSKOLA 

 Adrese: Kaļķu iela 12, Rēzekne, LV – 4601 
Tālrunis: 64623758 
E-pasts: sakumskola@rezekne.lv 
Mājas lapa: www.rezeknessakumskola.lv 

 

http://www.rezeknessakumskola.lv/

