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Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai 

valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības 

iestādi 
/Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

10.panta trešās daļas 2. punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra 

noteikumu  Nr.89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai 

valsts iestādes, ja izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi” 4.1. apakšpunktu / 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Kārtība nosaka, kādā reģistrē Stopiņu pamatskolā (turpmāk – izglītības iestāde) izglītojamo 

neierašanos izglītības iestādē un informē izglītojamo likumisko pārstāvi un pašvaldību, ja 

izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi. 

2. Kārtības  mērķis ir samazināt izglītojamo neattaisnoto stundu kavējumus un uzlabot mācību 

procesa efektivitāti un kvalitāti. 

3. Kārtības uzdevumi:  

3.1. veikt izglītojamo kavējumu precīzu un regulāru uzskaiti e-klases sistēmā; 

3.2. ieviest vienotu sistēmu izglītības iestādes izglītojamo kavējumu uzskaitē;  

http://www.stopinupamatskola.lv/


3.3. sadarboties ar izglītojamo vecākiem/ likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk-vecāki), 

pašvaldības iestādēm izglītojamo kavējumu novēršanā.  

4. Klases audzinātāji kārtējā mācību gada septembrī iepazīstina vecākus  un izglītojamos ar 

kavējumu kārtību.  

5. Izglītojamo kavējumu pārraudzību veic sociālais pedagogs. 

 

II. Izglītojamo kavējumu reģistrācija un kontrole 

 
6. Izglītojamo kavējumu reģistrāciju veic mācību stundu priekšmeta skolotājs, atzīmējot 

kavējumu e-klases sistēmas žurnālā ar apzīmējumu n.  

7. Ja izglītojamais piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un citos 

pasākumos, atbildīgais pedagogs informē pārējos kolēģus par izglītojamo attaisnoto 

kavējumu, sūtot ziņu e-klases žurnālā.  

8. Klases audzinātājs:  

8.1. ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē un nav informācijas par neierašanās 

iemeslu, mācību dienas laikā telefoniski vai elektroniski sazinās ar vecākiem, lai 

noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu;  

8.2. ja klases audzinātājam neizdodas iegūt informāciju par izglītojamā kavējuma 

iemeslu, viņš par to informē sociālo pedagogu, kurš turpina meklēt kontaktus ar 

skolēna vecākiem;  

8.3. par attaisnotiem kavējumiem ievada informāciju  e-klases sistēmā pēc atbilstošu 

dokumentu saņemšanas. 

9. Izglītības iestādes sociālais pedagogs: 

9.1. apkopo informāciju par izglītojamajiem, kas nezināmu iemeslu dēļ kavē mācību 

stundas, noskaidro izglītojamo kavējumu iemeslus, veic ierakstus e-klases  žurnāla 

pielikumā Individuālas sarunas ar vecākiem un skolēniem; 

9.2. katru mēnesi, balstoties uz informāciju e-klasē, veido kopsavilkumu par 

kavējumiem izglītības iestādē.  

10. Mācību priekšmeta skolotājs un klases audzinātājs ir atbildīgs par savlaicīgu un korektu 

informācijas ievadi e-klases sistēmā.  

 

III. Informācijas par izglītojamo kavējumiem aprite starp 

izglītības iestādi, vecākiem un pašvaldību 

 
11. Ja izglītojamais nevar ierasties izglītības iestādē, izglītojamo vecāki (laikā no plkst. 7:45) vai 

iepriekšējā dienā par to informē izglītības iestādes klases audzinātāju vai  sociālo pedagogu, 

nosaucot bērna vārdu, uzvārdu, klasi, neierašanās iemeslu un aptuveno skolā ierašanās laiku:  

11.1.    nosūtot īsziņu; 

11.2.    nosūtot e-pastu; 

11.3.    iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts klases audzinātājam; 

11.4.    piesakot kavējumu e-klases žurnālā kavējumu pieteikšana vai e-klases pastā.  

12. Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē un nav informācijas par neierašanās iemeslu, 

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

elektroniskā veidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu. Ja 

klases audzinātājam neizdodas iegūt informāciju par izglītojamā kavējuma iemeslu, viņš par 

to informē sociālo pedagogu. 

13. Kavējumi, kuru attaisnojums nav apliecināts ar kavējumu zīmi, tiek uzskatīti kā neattaisnoti.  

14. Ja izglītojamais neattaisnotu iemeslu dēļ nav apmeklējis 20 un vairāk mācību stundas 

semestrī, izglītības iestādes sociālais pedagogs rakstiski informē sociālo dienestu, lai tas 



atbilstoši savai kompetencei koordinētu izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņu 

novēršanu.  

15. Direktora vietnieks izglītības jomā Valsts izglītības informācijas sistēmā ievada informāciju 

par izglītojamā kavējumiem un to iemesliem (ja tie ir zināmi), kā arī rīcību to novēršanai.  

16. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības 

iestādi, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām iestādēm, 

izglītības iestāde par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. 

 

IV. Kavējumu attaisnojošie dokumenti 

 

 Kavējumu attaisnojuma dokumentā  jābūt norādītam kavējumu datumam un iemeslam. 

17. Dokumentus izglītojamais iesniedz vai uzrāda klases audzinātājam 1. vai 2. dienā, 

atgriežoties izglītības iestādē.  

18. Par attaisnotiem stundu kavējumiem tiek atzīti:  

19.1. vecāku  rakstiska zīme par kavējumu ne ilgāku par 3 darba dienām (līdz  3 darba 

dienām mēnesī), “E-klasē” kavējums tiek apzīmēts kā “citu iemeslu dēļ”; 

19.2. ārsta vai ārstniecības iestādes izziņa (ja kavējums ilgāks par  3 darba dienām), “E-

klasē” kavējums tiek apzīmēts kā “slimības dēļ”; 

19.3. pieredzes braucieni, semināri u.c., kurus ar rīkojumu ir apstiprinājis direktors, “E-

klasē” kavējums tiek apzīmēts kā “citu iemeslu dēļ”; 

19.4. dalība mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās, pārstāvot izglītības iestādi, 

“E-klasē” kavējums tiek apzīmēts kā “citu iemeslu dēļ”; 

19.5. vecāku iesniegums ar lūgumu atbrīvot braucienam uz ārzemēm ne vairāk kā uz 10 

darba dienām mācību gada laikā, atbrīvojumu 5 darba dienas iepriekš saskaņojot ar 

mācību priekšmetu skolotājiem un direktoru, “E-klasē” kavējums tiek apzīmēts kā “citu 

iemeslu dēļ” (iesnieguma veidlapu skatīt pielikumā). 

20. Ja izglītojamais dodas braucienā ārpus Latvijas robežas, vecākiem ir jāiesniedz rakstisks 

iesniegums skolas direktoram (jānorada laiks  un vieta, kur dodas izglītojamais). 

21. Ja izglītojamajam ir nepieciešams kavēt stundas ar izglītības iestādi nesaistītu pasākumu dēļ, 

vecāki 5 darba dienas iepriekš vēršas pie direktora ar pamatotu iesniegumu (saskaņots ar 

mācību priekšmetu skolotājiem un klases audzinātāju), kurā tiek norādīts kavējuma iemesls 

un laiks.  

22. Klašu audzinātāji šos dokumentus reģistrē elektroniskajā žurnālā  e-klase.  

23. Kavējumus attaisnojoši dokumenti glabājas pie sociālā pedagoga līdz mācību gada beigām, 

ārstu rakstītās izziņas iesniedz izglītības iestādes  medicīnas māsai.  

24. Veselības stāvokļa dēļ izglītojamos var atbrīvot no sporta nodarbībām (ārsta izdota zīme). 

Izglītojamie, kuri pēc slimības ir atbrīvoti no sporta aktivitātēm, uzrāda mācību priekšmeta 

sports un veselība skolotājam  atbrīvojuma zīmi. Atbrīvojuma zīme nedod tiesības 

izglītojamajiem nepiedalīties sporta stundā. Par izglītojamā nepiedalīšanos sporta stundās 

var lemt tikai sporta skolotājs, ja izglītojamais viņam ir iesniedzis ārsta zīmi, kura paredz 

pilnīgu atbrīvojumu no visiem sporta stundas vingrojumiem. Šajā gadījumā skolotājs 

uzņemas atbildību par izglītojamā atrašanās vietu un drošību sporta stundas laikā (atbrīvotie 

izglītojamie atbilstoši to veselības stāvoklim tiek iesaistīti sporta stundas organizēšanā, 

rezultātu fiksēšanā un sporta inventāra sakārtošanā vai iepazīstas ar sporta stundas 

teorētiskajiem jautājumiem).  
25. Ja izglītojamais atbrīvots no sporta nodarbībām mēnesi vai ilgāk, klases audzinātājs ārsta 

izsniegtās zīmes uzrāda mācību priekšmeta sports un veselība skolotājam. Oriģināls 

glabājas pie izglītības iestādes medicīnas māsas. 



 

 

 

V. Rīcība izglītojamo neattaisnoti kavētu mācību stundu gadījumā 
Neattaisnotu kavējumu gadījumā 1 (viena) semestra laikā: 

 

l.-9.klasei Rīcība 

Ja izglītojamais neattaisnotu iemeslu 

dēļ kavē mācību stundu līdz 15 

minūtēm 

Skolotājs veic rakstisku piezīmi izglītojamā dienasgrāmatā e-

klasē. Regulāru kavējumu (vairāk kā 3 reizes mēnesī) gadījumā 

– ziņojums klases audzinātājam, sociālajam pedagogam, 

vecākiem vai likumiskajam pārstāvim. Izglītojamais tiek aicināts 

uz sarunu 

Ja izglītojamais neattaisnotu iemeslu 

dēļ kavē mācību stundu ilgāk par 15 

minūtēm  

Skolotājs e-klases žurnālā kavējumu fiksē kā neattaisnoti kavētu 

stundu. Regulāru kavējumu (vairāk kā 3 reizes mēnesī) gadījumā 

– ziņojums klases audzinātājam, sociālajam pedagogam, 

vecākiem vai likumiskajam pārstāvim. Izglītojamais tiek aicināts 

uz sarunu 

Ja izglītojamais mēnesī kavējis 

neattaisnoti līdz 10 mācību stundām 

Klases audzinātājs pārruna  ar izglītojamo, informē vecākus vai 

likumiskos pārstāvjus, izglītojamais  sniedz rakstisku 

paskaidrojumu, klases audzinātājs nodrošina pastiprinātu 

kontroli. 

Piezīme (ieraksts izglītojamā e-klases dienasgrāmatā) 

Ja izglītojamais mēnesī kavējis 

neattaisnoti no 10 līdz 15 mācību 

stundām 

Uz sarunu ar klases audzinātāju un sociālo pedagogu tiek 

uzaicināts izglītojamais kopā ar vecākiem.  

Piezīme (ieraksts izglītojamā e-klases dienasgrāmatā) 

Ja izglītojamais mēnesī kavējis 

neattaisnoti no 15 līdz 20 mācību 

stundām 

Izglītojamais kopā ar vecākiem tiek uzaicināts uz sarunu pie 

skolas administrācijas/atbalsta personāla.  

Piezīme (ieraksts izglītojamā e-klases dienasgrāmatā) 

Ja izglītojamais kavējis neattaisnoti 

20 mācību stundas un veikti visi 

iepriekš minētie pasākumi 

Skolas sociālais pedagogs rakstiski informē sociālo dienestu, 

bāriņtiesu vai citas institūcijas atbilstoši to kompetencei.   

Direktora vietnieks izglītības joma ievada informāciju  VIIS 

informācijas sistēmā par izglītojamā kavējumiem un to 

iemesliem, kā arī rīcību to novēršanai. 

Semestra liecībā izteikts brīdinājums 

 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 
26. Katras klases audzinātājs ir atbildīgs par precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu.  

27. Ar kārtību, kādā katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē, 

izglītojamie un vecāki tiek iepazīstināti, uzsākot kārtējo mācību gadu un to apliecina ar 

parakstu izglītojamo instruktāžas veidlapā. 

28. Šie noteikumi tiek publicēti izglītības iestādes e-klases sadaļā Skolas mājas lapa 

(www.stopinupamatskola.lv) 

29. Kārtība ir saistoša visiem Stopiņu pamatskolas pedagogiem un izglītojamajiem.  

http://www.stopinupamatskola.lv/


30. Izmainās kārtībā tiek veiktas ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes 

ieteikumiem. 

31. Kārtība ir izskatīta un apstiprināta pedagoģiskās padomes sēdē 09.03.2023.  

32. Kārtība stājas spēkā 2023. gada 14.martā. 

33. Atzīt par spēku zudušu 01.09.2021, Stopiņu pamatskolas „Kārtība, kādā izglītības iestāde 

informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša 

iemesla neapmeklē izglītības iestādi” . 

 

 

 

 

 

Direktores p.i.                                                                                 /A.Šibajevs / 
  



Pielikums  

Stopiņu pamatskolas  

Direktorei G.Ozoliņai 
 

 
____________________________________________________ 

                                                                                                                      (likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds) 

 

 

Iesniegums. 

Lūdzu atļauju manam (-ai) dēlam/meitai ___________________________________________________________________ 

                                                (vajadzīgo pasvītrot)                                  (bērna vārds, uzvārds) 

izbraukt uz ____________________________________________________________________ 
                                                                            (uz kurieni, izbraukuma mērķis) 

no 20_____.gada _____. ________________ līdz 20_____.gada _____. ___________________. 

 

Saskaņojums ar mācību priekšmetu skolotājiem: 

 

Mācību priekšmets Kas jāiemācās patstāvīgi Skolotāja paraksts 

Angļu valoda   

Bioloģija   

Dabaszinības   

Datorika   

Fizika   

Ģeogrāfija    

Ķīmija    

Latviešu valoda   

Latv. un pas.vēst.   

Literatūra   

Matemātika   

Dizains un tehnol.   

Mūzika   

Sociālās zinības   

Sports un veselība   

Krievu valoda   

Vizuālā māksla   

   

   

   

 

 

Klases audzinātāja (-s): _________________________________________________________  ______________________________ 

                                                                             (vārds, uzvārds)                                                   (paraksts) 

Likumiskais pārstāvis:  _________________________________________________________  ______________________________ 

                                                                             (vārds, uzvārds)                                                   (paraksts) 

Izglītojamais: ____________________________________________________________________  ______________________________ 

                                                                             (vārds, uzvārds)                                                   (paraksts) 

Datums: ____________________ 


