
Izglītības Iestāde

 MĀJASDARBU 
PILDĪŠANAS 
SKOLA  
Mācīšanās un mājasdarbu pildīšana 
var būt interesanta, patīkama un 
aizraujoša nodarbe!
KAS MēS eSAM?
MĀJASDARBU PILDĪŠANAS SKOLA ir Latvijas Skolotāju 
korporācijas dibināta izglītības iestāde, kas Latvijas pilsētās un 
novadu centros skolēniem nodrošinās inovatīvu un kvalitatīvu 
mācīšanās atbalsta sistēmu.

IzgLĪtĪBAS IeStĀDeS gALveNIe DARBĪBAS 
vIRzIeNI:

 mācīšanās un mājasdarbu pildīšanas atbalsts (atbalstošā 
sadarbība)
 motivācijas mācīties stiprināšana un karjeras atbalsts,
 mācīšanās un sociālo prasmju attīstība un pilnveide,
 interešu, spēju un talantu attīstība un pilnveide.

KĀPēc MēS PAStĀvAM? 
 Mēs pastāvam:

– lai veicinātu mācīšanās procesa vērtību; 
– lai skolēniem būtu pieejama atbalstoša un draudzīga vide, 

kur viņš var izpildīt visus mājas darbus un apgūt zināšanas 
un prasmes, kas veicinās viņa dzīves karjeru;

– lai dalītu skolēnu mācīšanās un mājas darbu izpildes rūpes ar 
ģimeni, veidojot saikni ar ģimeni un kopēji risinot uzdevumu

– skolēnu labklājība un izaugsme.

 MD skola ir labs risinājums ģimenēm, kuras darba noslogojuma 
vai citu iemeslu dēļ nevar pilnībā uzraudzīt un atbalstīt bērna 
mācīšanos mājās!

 MD skola ir labs risinājums skolēniem:
– kuri skolā bieži nepaspēj saprast un apgūt mācību tēmu, 

tāpēc nevar sekmīgi izpildīt mājas darbus;
– kuri labprāt pildītu mājas darbus vietā, kur ir sabiedrotie
– kuri vēlas apgūt tās zināšanas un prasmes, kas palīdzēs 

veidot dzīves karjeru!

 Izglītības iestādes PAMATVĒRTĪBAS ir 
atbalstoša sadarb ība, pozitīvisms, personības spēju un radošo 
spēku veicināšana, labas attiecības, jēgpilns mācīšanās process, 
personiskā atbildība un disciplīna.

 MD skolas uzdevums panākt, ka skolēns apgūst mācību 
vielu tādā mērā, kādā viņš to spēj, lai sekmīgi apgūtu mācību 
programmu un, lai mācīšanās notiktu jēgpilni un ar prieku. 

KĀ NOtIeK MĀcĪBAS „MĀJASDARBU 
PILDĪŠANAS SKOLĀ”?

 Skolu var apmeklēt visa vecuma bērniem no 1.-12. klases. 
Katras klases skolēnam būs iespēja saņemt viņa vajadzībām 
nepieciešamo atbalstu.
 1.–2. klases skolēna vecāks vai tā pilnvarotā persona piesaka 
bērnu, izvēloties bērnam nepieciešamo programmas moduli un 
slēdz līgumu ar skolu.
 Pēc mācībām skolēns dodas uz savas pilsētas Mājasdarbu 
pildīšanas skolu, kur viņu sagaida vadītājs vai dežūrējošais 
pedagogs. 
 Pedagogs elektroniskajā sistēmā reģistrē bērna ierašanās 
laiku un aizved bērnu uz viņa mācību vietu, kur skolēns uzsāk 
mācības un saņem nepieciešamo mācīšanās atbalstu.
 Saziņa ar vecākiem notiks regulāri un sistemātiski. MD skola 
informēs vecākus par to, kā skolēnam veicas (par sasniegumiem 
un grūtībām); par visām MD skolas aktualitātēm elektroniskajā 
sistēmā.
 Skolā tiks nodrošinātas radošas un aktīvas atpūtas pauzes (tiks 
organizētas dažādas spēles, atrakcijas, u.c. aktivitātes).

KĀ SKOLēNS vAR IeStĀtIeS MĀJASDARBU 
PILDĪŠANAS SKOLĀ?

 1.-12. klases skolēna vecāks vai tā pilnvarotā persona var 
pieteikt skolēnu pa e-pastu: majasdarbi@pedagogs.lv
 Zvanot pa tālruni: 26984116 (Tele2), 29455002 (LMT) 
 No 1. septembra, aizpildot elektronisko iesnieguma paraugu un 
elektroniski noslēdzot līgumu mājas lapā www.majasdarbi.lv
 Sazinoties pa skype: majasdarbiem

vAI PAR tO IR JĀMAKSĀ? 
Jā, Mājasdarbu pildīšanas skola ir privāta izglītības iestāde.

 Sīkāk par mācīšanās atbalsta programmu un moduļu cenām 
www.majasdarbi.lv
 Tā kā daļa tiek apmaksāta no projektu naudām, vecāku 
iemaksas apmērs ir veidots atbilstoši pašizmaksas principam.
 Cena ir atkarīga no izvēlētā moduļa, proti, to nosaka tas, 
vai bērns saņem konsultācijas lielajā grupā, mazajā grupā 
vai individuāli; vai moduli pērk vienai dienai, nedēļai vai 
mēnesim.
 Samaksa tiek veikta www.majasdarbi.lv, izmantojot 
elektronisko samaksas sistēmu. 

daiga zunde, direktore
29455002 (lMt), 26984116 (tele2);

majasdarbi@pedagogs.lv
skype: majasdarbiem

www.majasdarbi.lv


