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Kārsavas vidusskolas kārtība par pamatizglītības programmas 

apguvi ģimenē jeb mājmācību 
 

 

Izdoti saskaņā ar 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.591 “Kārtība, kādā 

izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas 

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

34.punktu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 
1. Šī kārtība attiecas uz izglītojamajiem, kuriem, pamatojoties uz izglītojamā 

vecāku rakstisku iesniegumu (1.pielikums), Kārsavas vidusskolas ( turpmāk – 

Skola) direktors pēc saskaņošanas ar izglītības iestādes dibinātāju – Ludzas 

novada pašvaldību - ar rīkojumu ir noteicis, ka pamatizglītības programmas 

mācību saturu 1.-8. klases izglītojamais (izglītības programma 21011111) var 

apgūt ģimenē ( turpmāk – mājmācība) un ka par to ir atbildīgi viņa vecāki, ja: 

1.1. vecāki rakstiski pamato, ka: 

1) 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; 

2) vēlas aizsargāt savu bērnu un tuvinieku veselību Covid-19 pandēmijas 

laikā. 

1.2.ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un 

atbalsts mācību satura apguvei. 

 

 

II. Skolas un vecāku pienākumi un tiesības 

 
2. Skola: 

2.1. konsultē vecākus izglītības programmas apguves jautājumos pedagogu 

individuālo konsultāciju laikā, iepriekš ar pedagogu saskaņojot tikšanās 

laiku, vai izmantojot Mykoob pastu, ievērojot izglītojamā attīstības 

likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes; 



2.2. Pārliecinās, ka izglītojamais apgūst vecumam atbilstošo kompetenču pieejā 

balstītu izglītības saturu, saskaņā ar valsts pamatizglītības standartā 

noteikto. 

3. Vecāki: 

3.1.ir atbildīgi par to, ka izglītojamais apgūst pamatizglītības programmas 

mācību saturu ģimenē; 

3.2.apliecina, ka ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā 

mācību vide un atbalsts, lai izglītojamajam nodrošinātu pilnvērtīgu 

pamatizglītības programmas mācību satura apguvi savu spēju un materiālo 

iespēju robežās un nodrošinātu izglītojamā izglītošanu ģimenē veselībai, 

attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus; 

3.3.īstenojot izglītības iegūšanu ģimenē, ievēro izglītojamā attīstības 

likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tai skaitā iespēju robežās 

nodrošina izglītojamajam dalību interešu izglītības nodarbībās; 

3.4.izglītojamā izglītošanā sadarbojas ar Skolas administrāciju, pedagogiem un 

citām izglītības procesā iesaistītām personām; 

3.5.uzklausa un pilda pedagogu norādījumus un ieteikumus par izglītojamā 

turpmāko apmācību un attīstības veicināšanu; 

3.6.informē iestādi par dzīvesvietas adreses maiņu, kontaktinformācijas maiņu, 

izglītojamā veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme 

izglītības procesā; 

3.7.uzturoties Skolā, ievēro Skolas iekšējās kārtības noteikumus, citu 

izglītojamo, pedagogu un citu personu likumiskās tiesības un intereses; 

3.8.apmeklē Skolas organizēto abu pušu tikšanos klātienē vai attālināti; 

3.9.ir tiesīgi saņemt informāciju par izglītojamā izglītošanos un audzināšanas 

jautājumiem; 

3.10. ir tiesīgi īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības izglītojamā 

izglītošanas nodrošināšanā. 

 

 

III. Izglītības programmas īstenošanas kārtība 
 

4. Skola nodrošina iespēju vecākiem saņemt konsultācijas no pedagogiem, 

iepriekš vienojoties par konkrētu dienu un laiku. 

5. Vecākiem ir pienākums: 

5.1.regulāri lietot Mykoob; 

5.2.atbildēt uz Skolas darbinieku sūtītajām Mykoob vēstulēm; 

6. Lai pārliecinātos, ka izglītojamais apgūst vecumam atbilstošo izglītības saturu 

saskaņā ar valsts pamatizglītības standartā noteikto, katra semestra beigās Skola 

organizē izglītojamā zināšanu vērtēšanu klātienē pedagoga individuālo 

konsultāciju laikā. 

7. Izglītojamie klātienē Skolas noteiktajā laikā un kārtībā kārto valsts 

diagnosticējošos pārbaudes darbus. 

8. Skola, izglītojamie un vecāki savstarpējā komunikācijā ievēro saziņas ētiku. 

 

 

IV. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

 
9. Par summatīvo vērtēšanas darbu laikiem un iesniegšanas formu mācību 

priekšmeta pedagogs izglītojamo un vecāku informē Mykoob. 

10. Summatīvie vērtēšanas darbi ir izpildāmi obligāti, par to rezultātiem veicot 

ierakstu elektroniskajā skolvadības sistēmā Mykoob. 



11. Ja summatīvie vērtēšanas darbi netiek izpildīti iepriekš noteiktajā laikā, 

atkārtoto pārbaudes darbu uzdots veikt 2 nedēļu laikā kopš pārbaudes darba 

nosūtīšanas, ja nav noteikts citādi. 

 

 

 

V. Noslēguma jautājumi 
 

 

12. Ja šīs kārtības noteikumi netiek ievēroti, klases audzinātājs Mykoob nosūta 

brīdinājumu, par ko informē arī Skolas direktoru. 

13. Atkārtotas šo noteikumu neievērošanas gadījumā, Skolas direktors izdod 

rīkojumu par mācību turpināšanu klātienē. 

14. Visus strīdus un domstarpības par kārtības noteikumu ievērošanu puses risina 

sarunu ceļā. 

15. Kārtība stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī. 

 

 

 

Kārsavas vidusskolas direktors     E.Puksts                    
 

 

 

 

 

Apstiprināts 31.08.2021.Pedagoģiskās padomes sēdē. 

 


