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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Liepājā 

11.11.2021.                                                                               Nr.1.27/4 

 

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības 

vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 

izglītības iestādi    

Kārtība izdota saskaņā ar 2011. gada februārī  

Ministru kabineta noteikumu Nr. 89  

„Kārtība, kādā izglītības iestāde informē vecākus,  

pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša 

iemesla neapmeklē izglītības iestādi. 

 

1. Pirmo reizi izglītojamie un viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji ar šo kārtību, tiek 

iepazīstināti, iesniedzot iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē, 

apliecinot to ar savu parakstu.  

2. Ja izglītojamais nevar ierasties izglītības iestādē, vecāki (likumiskie pārstāvji) darba dienās 

no pulksten 8.00 līdz pulksten 11.00 par to informē klases audzinātāju (zvanot, nosūtot 

īsziņu vai piesakot kavējumu e-klasē).  

3. Ja paredzams, ka izglītojamais kavēs izglītības iestādi vairākas dienas, vecākiem 

(likumiskajiem pārstāvjiem) informācijā jānorāda paredzamais izglītojamā atgriešanās 

datums izglītības iestādē. 

4. Pedagogi reģistrē stundas kavētājus e-klases žurnālā līdz mācību dienas beigām. 

5. Izglītojamo kavējumus kuri piedalās Olimpiādēs, u.c. skolu pārstāvošos pasākumos, 

piesaka  mācību priekšmetu pedagogi sistēmā e-klasē. 

6. Ja nav zināms mācību stundu kavēšanas iemesls, klases audzinātājs dienas laikā telefoniski 

vai elektroniski informē vecākus, veic preventīvus pasākumus ar izglītojamo. 



7. Klašu audzinātāji veic izglītojamo kavējumu uzskaiti, līdz katra mēneša 10. datumam 

precizējot kavējuma iemeslu.  

7.1. vecāku vai likumisko pārstāvju un priekšmetu pedagogi kavējumu pieteikumus 

attaisno kā “cits iemesls”; 

7.2. ārsta zīme – kā “slimība”; 

7.3. iesniegtās zīmes iesniedz izglītības iestādes medicīnas māsai. 

8. Ja izglītojamais pamatskolas posmā neattaisnoti kavējis vairāk kā 10 mācību stundas, 

klases audzinātājs elektroniski iesniedz pieteikumu atbalsta komandai. 

9. Sociālais pedagogs vienu reizi mēnesī izvērtē datus par neattaisnoto stundu kavētājiem 

un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību: 

9.1.pārrunas ar izglītojamo, vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem), priekšmetu 

pedagogu piesaistīšana; 

9.2.atbalsta komandas iesaiste; 

9.3.vecāku un izglītojamo uzaicināšana uz atbalsta komandas sanāksmi. 

10. Ja izglītojamais semestrī neattaisnoti kavējis vairāk par 20 mācību stundām, tad 

sociālais pedagogs rakstiski ziņo Sociālajam dienestam, pēc nepieciešamības bāriņtiesai 

un citām pašvaldības institūcijām. 

11. Katru mēnesi pēc 15.datuma direktora vietniece izglītības jomā informāciju par 

ilgstošiem izglītības iestādes kavētājiem ievada VIIS sistēmā. 
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