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A P S T I P R I N Ā T I  

ar Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas 

2021. gada 1. septembra rīkojumu  

Nr. TRG/1-9/21/5 

Izteikti jaunā redakcijā ar  

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas  

2023. gada 9. janvāra rīkojumu 

Nr. TRG/1-9/23/3 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  
Tukumā 

2021. gada 1. septembrī  Nr. 5 

KĀRTĪBA PAR MĀCĪBU SATURA APGUVI ĢIMENĒ 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 

2. punktu, 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” 12. punktu. 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā 

(turpmāk – ģimnāzija) pamatizglītības pirmā posma programmā (1. - 6. klase) paredzētā mācību 

satura apguve ģimenē.  

2. Noteikumu mērķis ir veicināt kvalitatīvu mācību satura apguvi ģimenē. 

3. Noteikumi nosaka pedagogu, izglītojamo un vecāku pienākumus un tiesības mācību procesa 

nodrošināšanā. 

II. Pedagogu pienākumi un tiesības 
4. Veikt precīzus ierakstus skolvadības sistēmas E-klase (turpmāk – E-klase) atbilstīgi mācību 

plānam. 

5. Nodrošināt individuālās konsultācijas izglītojamajiem vismaz vienu reizi semestrī tiešsaistes 

Zoom vietnē katrā mācību priekšmetā. 

6. Konsultēt vecākus izglītības programmas apguves jautājumos, nepieciešamības gadījumā sniegt 

metodisko palīdzību. 

7. Informēt izglītojamo un viņa likumīgos pārstāvjus par mācību plānu, ja nepieciešams, precizējot 

to divas reizes semestrī. Norādīt informāciju par sasniedzamo rezultātu plānotajā summatīvajā 

pārbaudes darbā.  

8. Atbilstīgi mācību plānam un sasniedzamam rezultātam, sagatavot un nosūtīt vecākiem pārbaudes 

darbus. 

9. Izglītojamo zināšanu vērtēšanu nodrošināt atbilstīgi Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas 

noteikumiem “Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana”.  

III. Klases audzinātāja pienākumi un tiesības 
10. Klases audzinātājam, sadarbībā ar izglītojamo vecākiem, pārraudzīt izglītojamo spēju paveikt 

pedagogu uzdotos darbus, sazinoties ar izglītojamo vecākiem ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 

11. Problēmu vai neskaidru jautājumu risināšanā sadarboties ar direktora vietnieku izglītības jomā. 
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IV. Atbalsta personāla pedagoga pienākumi un tiesības 
12. Logopēda, psihologa, sociālā pedagoga (turpmāk – atbalsts personāls) pienākums ir konsultēt 

izglītojamo tiešsaistē pēc nepieciešamības. Konsultāciju skaitu un veidu nosaka atbalsta personāla 

darbinieks, ievērojot izglītojamā ģimenes ārsta sniegtās rekomendācijas.  

13. Atbalsta personāls sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, sniedz atbalstu mācību satura apguves 

nodrošināšanā. 

V. Izglītojamā pienākumi un tiesības 
14. Katru dienu ielogoties E-klasē un pārbaudīt e-saraksti. 

15. Sekot līdzi uzdotajam E-klases dienasgrāmatā. 

16. Uzdotos uzdevumus veikt rūpīgi un iesniegt pedagoga norādītajā laikā. 

VI. Vecāku pienākumi un tiesības 
17. Sniegt bērnam atbalstu katrā mācību priekšmetā.  

18. Pilnvērtīgi uzņemties atbildību par izglītības programmā paredzēto mācību satura apguvi ģimenē. 

19. Nodrošināt izglītojamā mācībām nepieciešamo mācību vidi un atbalstu mācību satura apguvei. 

20. Vecākiem ir tiesības saņemt pedagoga konsultācijas reizi semestrī, iepriekš vienojoties ar 

pedagogu. 

21. Nodrošināt pedagoga nosūtītā pārbaudes darba izpildi un iesniegšanu norādītajā laikā. 

22. Iepazīties ar E-klasē veiktajiem ierakstiem. 

23. Sadarboties ar pedagogiem (E-klasē, telefonsarunā). 

24. Ja bērns ir saslimis un nespēj piedalīties mācību procesā, reģistrēt kavējumu ziņojumu E-klasē, 

precīzi norādot kavējuma iemeslu. 

25. Sadarboties ar sociālo pedagogu un sniegt bērnam atbalstu mācību satura apguves nodrošināšanā. 

VII. Ģimnāzijas vadības pienākumi un tiesības 

26. Ģimnāzijas vadības pienākums ir nodrošināt mācību satura apguves ģimenē procesa pārraudzību. 

27. Direktora vietniekam izglītības jomā, sadarbojoties ar sociālo pedagogu, vismaz vienu reizi 

semestrī organizēt izglītojamajiem konsultācijas pie pedagogiem, ja tādas ir nepieciešamas. 

28. Konstatējot, ka izglītojamo sasniegumi ir zemi, organizēt konsultācijas ar pedagogiem, lai 

izvērtētu, vai apmācību forma ar mācību saturu apguvi ģimenē ir labākā konkrētajam 

izglītojamajam. 

29. Nepieciešamības gadījumā ģimnāzijas direktora vietnieks izglītības jomā informē direktori par 

konstatētajām problēmām. Ģimnāzija iesaista citas atbildīgās institūcijas, lai nodrošinātu obligāto 

pamatizglītības apguvi izglītojamajam.  

VIII. Izglītojamo zināšanu vērtēšana 
30. Izglītojamo zināšanu vērtēšana tiek nodrošināta atbilstīgi ģimnāzijas iekšējiem noteikumiem 

“Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana”. 

IX. Noslēguma jautājums 
31. Kārtība stājas spēkā ar 2021. gada 1. septembri. Šo noteikumu jaunā redakcija apstiprināta ar 

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas 2023. gada 9. janvāra rīkojumu Nr. TRG/1-9/23/3. Tā stājas 

spēkā 2023. gada 9. janvārī. 

32. Grozījumus un papildinājumus noteikumos veic ģimnāzijas direktors pēc: 

32.1. normatīvajos aktos noteiktajām izmaiņām vērtēšanas sistēmā, 

32.2. ģimnāzijas Pedagoģiskās padomes un/vai Metodiskās padomes priekšlikuma; 

32.3. citas ieinteresētās personas, iesniedzot ierosinājumus rakstveidā. 

33. Kārtība par pamatizglītības pirmā posma programmā (1. - 6. klase) paredzētā mācību satura 

apguve ģimenē ir pieejami ģimnāzijas tīmekļa vietnē: www.tukumagimn.lv. 

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas direktore S. Kūla 

Direktora vietniece izglītības jomā D. Putniece 
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