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2017. gada 29. martā         Nr. 3-7/21 

KĀRTĪBA, KĀ TIEK VEIKTA UZSKAITE UN INFORMĒŠANA, JA IZGLĪTOJAMAIS 

BEZ ATTAISNOJOŠA IEMESLA NEAPMEKLĒ SKOLU 

                                                                    Izdoti saskaņā ar 2011. gada 1. februāra 

 Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 

 

I. Vispārīgie noteikumi  

1. Kārtība nosaka kārtību, kādā Tīnūžu pamatskola (turpmāk – skola) reģistrē izglītojamo 

ierašanos vai neierašanos Skolā kā arī informē izglītojamo vecākus vai personas, kas īsteno 

aizgādību ( turpmāk tekstā - vecāki) un pašvaldību, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla 

neapmeklē Skolu. 

II. Mērķi un uzdevumi 

2. Noteikt kārtību, kā izglītojamie un viņu vecāki informē Skolu par izglītojamo kavējumiem.  

Noteikt kārtību, kādā Skola informē vecākus, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 

Skolu. Noteikt kārtību, kā rīkoties klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu pedagogiem, atbalsta 

personālam, izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

 

III. Izglītības iestādes apmeklēšana un rīcība, ja ir kavējumi 

3. Izglītojamais: 

 apmeklē visas mācību stundas; 

 ja izglītojamajam ir zināms, ka kāda iemesla dēļ mācību stundas netiks apmeklētas (ģimenes 

apstākļi, ārsta apmeklējums u.c.), tad izglītojamais par to iepriekš informē klases audzinātāju 

(ja klases audzinātājs nav Skolā, tad kādu no administrācijas pārstāvjiem); 

 izglītojamajam ierodoties Skolā pēc mācību stundu kavējuma, tajā pašā dienā ir jāiesniedz 

klases audzinātājam ārsta izziņa vai vecāku rakstīts attaisnojums; 

 izglītojamajam, kurš kāda ar Skolas administrāciju saskaņota iemesla dēļ nevar apmeklēt 

mācību stundas, pirms paredzētā kavējuma saskaņo ar mācību priekšmetu pedagogiem par 

nepieciešamā mācību satura apguves plānu. 
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4. Izglītojamo vecāki: 

 informē līdz plkst.9.00 klases audzinātāju skolvadības sistēmā, telefoniski, e-pastu vai nosūtot 

īsziņu par izglītojamā veselības stāvokli vai citiem apstākļiem, kuru dēļ izglītojamais 

neapmeklē Skolu; 

 var attaisnot mācību stundu kavējumus ne vairāk kā trīs mācību dienas pēc kārtas; 

 nodrošina kavējumu attaisnojuma dokumentu iesniegšanu tajā dienā, kad izglītojamais 

ierodas Skolā; 

 ja izglītojamais kāda ārpusskolas pasākuma dēļ (piedalīšanās sporta sacensībās, nometnēs, 

konkursos u.c., izņemot slimību) kavē mācību stundas, tad šāda veida kavējumi jāsaskaņo 

vecākiem individuāli ar Skolas administrāciju; 

 ja vecāki plāno mācību procesa laikā doties ar skolēnu ārzemju braucienā uz ne ilgāk kā 

desmit mācību dienām, tad par to rakstiski jāziņo Skolas administrācijai ne vēlāk kā  vienu 

mēnesi pirms brauciena, saskaņojot individuālo mācību plānu ar mācību priekšmetu 

pedagogiem. 

5. Mācību priekšmetu skolotāji: 

 katru stundu skolvadības sistēmā reģistrē klases žurnālā izglītojamos, kuri nav ieradušies uz 

mācību stundu; 

 ja izglītojamais nav ieradies uz kādu nākamo (ne pirmo) mācību stundu un nav informācijas 

par neierašanās iemeslu, priekšmeta pedagogs par to informē klases audzinātāju.  Klases 

audzinātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā 

veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu neierašanās iemeslu, 

izdarot atbilstīgu ierakstu skolvadības sistēmā; 

 ja izglītojamais regulāri kavē tikai atsevišķa mācību priekšmeta stundas, pedagogs veic 

pārrunas ar izglītojamo, lai noskaidrotu kavējumu iemeslus, izskaidro kavējumu sekas un 

motivē apmeklēt mācību stundas; 

 ja izglītojamais turpina kavēt konkrēta mācību priekšmeta stundas, tad sadarbībā ar klases 

audzinātāju, Skolas atbalsta personālu un Skolas administrāciju meklē risinājumus, lai šādus 

kavējumus novērstu; 

 ja izglītojamais piedalās Skolas organizētās olimpiādēs, sporta sacensībās, skatēs, konkursos, 

ekskursijās mācību stundu laikā, stundu kavējums ir attaisnots.  

6. Klases audzinātājs: 

 ir persona, kuru izglītojamā vecāki informē, ja izglītojamais neapmeklē mācību stundas Skolā 

veselības stāvokļa vai citu iemeslu dēļ; 

 veic izglītojamo stundu apmeklējumu kontroli, kā arī noskaidro informāciju par izglītojamā  

kavējuma iemesliem, ja vecāki par to nav informējuši; 

 katram izglītojamajam vāc un apkopo Skolas kavējumus attaisnojošus dokumentus, glabā tos 

līdz mācību gada beigām un katru mēnesi veic kavējumu kopsavilkumu; 

 rakstiskā vai elektroniskā veidā (sekmju izraksti, vēstules, izziņas) informē vecākus par 

izglītojamo Skolas neattaisnotiem kavējumiem vai, ja iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu. 

7. Sociālais pedagogs: 

 apkopo un izvērtē skolvadības sistēmā reģistrētos izglītojamo kavējumus, iesniedzot Skolas 

administrācijai iegūto informāciju līdz pašreizējā mēneša 5.datumam par iepriekšējo mēnesi; 

http://www.e-klase.lv/
http://www.e-klase.lv/
http://www.e-klase.lv/
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 ja izglītojamais vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī nav apmeklējis Skolu un tai nav 

informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, nekavējoties 

sagatavo informāciju par to, lai informētu pašvaldības sociālo dienestu un Bāriņtiesu; 

 veic pārrunas ar izglītojamo un viņa vecākiem, ja klases audzinātāja veiktās pārrunas nav 

devušas uzlabojumus; 

 izvērtē veikto darbību rezultātus un pieņem lēmumus par turpmāko rīcību. 

8. Skolas māsa: 

 ir tiesīga attaisnot mācību stundu kavējumu uzrakstot par to zīmi, ja izglītojamajam mācību 

stundu laikā ir pasliktinājies veselības stāvoklis un par to ir ziņots vecākiem un klases 

audzinātājam, netraucējot mācību procesa norisi. Tajā pašā dienā zīmi iesniedz klases 

audzinātājam un veic ierakstu skolvadības sistēmā. 

 

IV. Skolas kavējumus attaisnojošs dokuments  

9. Par kavējumus attaisnojošiem dokumentiem tiek uzskatīti: 

 ģimenes ārsta, ārsta vai medicīnas iestādes izsniegta medicīnas izziņa; 

vecāku rakstīts iesniegums par izglītojamā kavējumu attaisnošanu līdz trim dienām. Semestrī 

drīkst būt ne vairāk kā trīs vecāku zīmes par īslaicīgu līdz trīs dienām kavējumu (izņemot 

kavējumus īpašu apstākļu dēļ). Pretējā gadījumā izglītojamais iesniedz ārsta izziņu; 

 interešu izglītības iestādes vai citas juridiskas personas iesniegums, kurš ir saskaņots ar Skolas 

administrāciju; 

 Skolas izdots rīkojums par piedalīšanos sacensībās, olimpiādēs, skatēs u.c. Skolas pasākumos, 

kuri notiek mācību stundu laikā; 

 ar skolas administrāciju saskaņots vecāku iesniegums par došanos ārzemju braucienā mācību 

procesa laikā; 

 skolas māsas izsniegta zīme (viena mācību diena). 

 

 

 

 

 Direktora p.i.         Juris Saratovs 
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