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MĀCĪBU SATURA APGUVE ĢIMENĒ 

 

 

MK 06.11.2020 rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” 

 

5.18.1 organizējot pamatizglītības pirmā posma 

izglītības programmas daļā paredzēto mācību satura apguvi 

ģimenē atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra 

noteikumiem 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", 

līdz ārkārtējās situācijas beigām nepiemērot minēto 

noteikumu 22.1. apakšpunktā noteikto prasību iesniegt ārsta 

izziņu vai psihologa atzinumu; 
 

 

MK 13.10.2015 noteikumi 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. Pamatojoties uz izglītojamā vecāku rakstisku iesniegumu, direktors pēc saskaņošanas ar izglītības iestādes dibinātāju 

un izglītojamā uzņemšanas izglītības iestādē (izņemot speciālās izglītības iestādi/grupu) ir tiesīgs ar rīkojumu noteikt, ka 

pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu izglītojamais var apgūt ģimenē un ka par 

to ir atbildīgi viņa vecāki, ja: 

22.1. 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; 

22.2. ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei; 

22.3. izglītības iestādes administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā izglītības 

iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus mācību gada laikā. 
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Iestāde un vecāks slēdz līgumu vai 

vienošanos, kurā noteikta vecāka atbildība 

izglītojamā mācībām nepieciešamās 

mācību vides nodrošināšanā un atbalsta 

sniegšanā mācību satura apguvei; 

skola nosaka izglītības programmas 

īstenošanas kārtību un kārtību, kādā 

izglītības iestādes pedagogi novērtē 

izglītojamā mācību sasniegumus mācību 

gada laikā 

 

 

 

Izglītība ģimenē 

nenozīmē attālināto 

mācību procesu! 

 
 

 


