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Kārtība, kādā Rēzeknes sākumskolā tiek organizēta 

 izglītība ģimenē 

 

I Vispārējie noteikumi 

 

1. Kārtība izdota pamatojoties uz 13.10.2013.MK noteikumu Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie 

tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās 

pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 22.punktu. 

2. Saskaņā ar MK 591 noteikumu 22.1.punktu izglītojamā vecāki rakstiski pamato, ka izglītojamā 

veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa, vai 

psiholoģisku iemeslu dēļ, ko apliecina psihologa atzinums, ir nepieciešami īpaši apstākļi, kurus 

izglītības iestāde nevar nodrošināt. Atceļot ārkārtējo situāciju valstī, apliecinošie dokumenti 

(kārtības 2.punkts) jāiesniedz sākumskolā. 

3. Kārtība nosaka izglītības ģimenē organizācijas procesa norisi un mācību sasniegumu 

novērtēšanu. 

 

II Izglītības procesa organizācija 

 

4. Izglītojamais izglītību iegūst saskaņā ar pamatizglītības 1.posma (1.–6.klase) programmas 

(kods 11011111) mācību plānu (skat.1., 2.pielikumus).  

5. Sākumskola nodrošina ģimeni ar pamatizglītības programmas apguvei nepieciešamajiem 

mācību līdzekļiem (mācību grāmatas, darba burtnīcas, elektroniskie mācību līdzekļi: 

uzdevumi.lv. soma.lv). 

6. Sākumskola mācību satura apguvē var piedāvāt mācību priekšmetu tematisko plānojumu. 

Izglītojamais mācību programmu apgūst pēc vecāku sastādīta individuāla plāna. 

7. Sākumskola nodrošina konsultācijas mācību priekšmetā un metodikā izglītojamam pēc esošā 

konsultāciju grafika (saskaņots 01.09.2020.). 

8. 3.un 6.klašu izglītojamie kārto valsts diagnosticējošos darbus.  

9. Izglītojamam ir iespēja piedalīties sākumskolas piedāvātajos interešu izglītības pulciņos, 

svētku pasākumos, ESF projektu un programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros piedāvātajās 

aktivitātēs. 



10. Saziņas iespējas ar skolu un pedagogiem izglītības procesu saistītajos jautājumos – skolvadības 

sistēma E-klase; individuālas tikšanās; telefonsarunas. 

 

III Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšana 

 

11. Izglītojamā mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši Rēzeknes sākumskolas “Skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībai” (apstiprināta ar Rēzeknes sākumskolas direktores 

30.10.2020.rīkojumu Nr.P-39). 

12. Izglītojamā mācību sasniegumus vērtē attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs, vērtējumus 

ierakstot E-klases žurnālā. 

13. Mācību priekšmeta tēmas vai tās loģiskas daļas noslēguma darbu un tā vērtēšanas kritērijus 

izstrādā attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs, atbilstoši pamatizglītības standartam. 

14. Pārbaudes darbu grafiku 2020./2021.m.g. 2.semestrim sastāda mācību priekšmetu skolotāji, 

saskaņo - direktores vietniece izglītības jomā, apstiprina - direktore. 

15. Pārbaudes darbu grafikā objektīvu iemeslu dēļ iespējams veikt izmaiņas, direktores vietniecei 

izglītības jomā un vecākiem savstarpēji vienojoties. Izmaiņas pārbaudes darbu grafikā 

apstiprina direktore. 

16. Saskaņā ar pārbaudes darba grafiku un sadarbībā ar klases audzinātāju, izglītojamais ierodas 

skolā (mēnesī – 2-4 reizes), lai novērtētu zināšanas (tēmu vai to loģisku daļu nobeiguma darbi, 

valsts pārbaudes darbi).  

17. Vecāki nodrošina izglītojamā piedalīšanos pārbaudes darbos. Pārbaudes darba formu  nosaka 

mācību priekšmeta skolotājs. 

 

V Noslēguma jautājumi 

 

18. Jebkurā laikā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu izglītojamam ir iespējams pāriet uz 

klātienes izglītības ieguves formu. 

19. Kārtība stājas spēkā ar 2021.gada 11.janvāri. 

 

 

Direktores vietniece izglītības  jomā       S.Studena 

 

 

 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 
  



1.pielikums 

Rēzeknes sākumskolas kārtībai  

Kārtība, kā Rēzeknes sākumskolā tiek organizēta  

izglītība ģimenē 2020./2021.m.g. 2.semestrī 

 

 

Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmas 

(izglītības programmas kods 11011111, licence V-8209) 

īstenošanas mācību priekšmetu un stundu plāns atbilstoši 12.08.2014. MK noteikumiem Nr.468 

„ Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” 

Apstiprināts  

ar 10.06.2020.Rēzeknes sākumskolas  

direktores rīkojumu Nr.P-18 

Mācību priekšmetu un stundu plāns tiek īstenots 

o 2020./2021.mācību gadā 2., 3., 5. un 6.klasēs; 

o 2021./2022.mācību gadā 3.un 6.klasēs. 

Izglītības jomas un mācību 

priekšmeti 

Stundu skaits mācību gadā  

(stundu skaits nedēļā)* 

2.klase 3.klase 5.klase 6.klase 

Valoda     

Latviešu valoda 210 (6) 210 (6) 175 (5) 140 (4) 

Pirmā svešvaloda  35 (1)  105 (3)  105 (3)  105 (3) 

Otrā svešvaloda    70 (2) 

Tehnoloģiju un zinātņu pamati     

Matemātika 175 (5) 140 (4) 210 (6) 175 (5) 

Informātika   35 (1) 35 (1) 

Dabaszinības 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

Cilvēks un sabiedrība     

Latvijas vēsture    35 (1) 

Pasaules vēsture    35 (1) 

Sociālās zinības 35 (1) 35 (1) 70 (2) 70 (2) 

Ētika/ Kristīgā mācība 35 (1) 35 (1)   

Mājturība un tehnoloģijas 35 (1) 35 (1) 70 (2) 70 (2) 

Sports 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

Māksla     

Literatūra   70 (2) 70 (2) 

Mūzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

Vizuālā māksla 70 (2) 70 (2) 35 (1) 35 (1) 

Izglītojamā maksimālā mācību 

stundu slodze nedēļā 
23 24 28 30 

* Iekavās norādīts stundu skaits nedēļā. 

 

 

  



2.pielikums 

Rēzeknes sākumskolas kārtībai  

Kārtība, kā Rēzeknes sākumskolā tiek organizēta  

izglītība ģimenē 2020./2021.m.g. 2.semestrī 

 

Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmas 

(izglītības programmas kods 11011111, licence V-8209) 

īstenošanas mācību priekšmetu un stundu plāns atbilstoši 27.11.2018.MK noteikumiem Nr.747 

„Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” 

Apstiprināts  

ar 10.06.2020.Rēzeknes sākumskolas  

direktores rīkojumu Nr.P-18 

Mācību priekšmetu un stundu plāns tiek īstenots 

o 2020./2021.mācību gadā 1. un 4.klasē; 

o 2021./2022.mācību gadā 1.,2., 4.un 5.klasē; 

o 2022./2023.mācību gadā un turpmāk  1.-6.klasē. 

Mācību joma un mācību 

priekšmets 

1.-3.klase 4.-6.klase 

Mācību stundu 

skaits trijos 

gados 

Mācību stundu 

skaits gadā 
Mācību 

stundu skaits 

trijos gados 

Mācību stundu skaits 

gadā 

1.kl. 
2.kl

. 
3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 

1. Valodu mācību joma         

Latviešu valoda * 624 204 210 210 490 210 140 140 

Svešvaloda 1 208 68 70 70 280 70 105 105 

Svešvaloda 2.     105 35 35 35 

2. Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

        

Sociālās zinības 104 34 35 35     

Sociālās zinības un vēsture     245 70 70 105 

3. Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

        

Vizuālā māksla 174 34 70 70 105 35 35 35 

Mūzika 208 68 70 70 210 70 70 70 

Literatūra     140  70 70 

Teātra māksla     35  35  

4. Dabaszinību mācību joma         

Dabaszinības 208 68 70 70 210 70 70 70 

5. Matemātikas mācību joma         

Matemātika 416 136 140 140 560 175 175 210 

6. Tehnoloģiju mācību joma         

Dizains un tehnoloģijas 173 68 35 70 140 35 35 70 

Datorika     105 35 35 35 

7. Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma 

        

Sports un veselība 278 68 105 105 315 105 105 105 



Izglītojamā maksimālā 

mācību stundu slodze nedēļā 
 22 23 24  26 28 30 

 

* 4.klasē viena latviešu valodas stunda nedēļā paredzēta literatūras apguvei. 

 


