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1. Kārtība, kādā katru dienu skolotāji reģistrē skolēnu mācību stundu 

kavējumus 

 

1.1. Mācību priekšmetu skolotāji skolēnu mācību stundu kavējumus katru dienu atzīmē 

elektroniskajā klases žurnālā www.e-klase.lv.  

1.2. Par atsevišķu stundu kavējumiem priekšmetu skolotājs pēc mācību stundas ziņo 

klases audzinātājam vai sociālajam pedagogam. 

1.3. Klases audzinātājs stundu kavējumu kopsavilkumu veic katra mēneša beigās – 

sekmju izrakstā; semestra, mācību gada beigās – liecībās. 

 

2. Kārtība, kādā vecāki informē skolu par bērna skolas kavējumu 

 

2.1. Vecāki telefoniski vai rakstiski informē klases audzinātāju par kavējuma iemeslu un 

ilgumu.  

Klases audzinātājs informē sociālo pedagogu un priekšmetu skolotājus.  

 Ja skolēns slimo ilgāk nekā 3 dienas, vecāki klases audzinātājam iesniedz ārsta 

zīmi.  

 Ja veselības problēmu dēļ skolēns nevar piedalīties sporta stundā:  

2.1.1. Skolēns vēršas pie skolas māsas, kas izvērtē slimības simptomus, atbrīvo no 

sporta stundas, informējot par to vecākus. 

2.1.2. Ne vairāk kā vienu mācību stundu mēnesī, vecāki raksta motivētu zīmi sporta 

skolotājam. 

2.1.3. Nevar piedalīties ilgāku laiku, vecāki iesniedz ģimenes ārsta atbrīvojuma zīmi 

klases audzinātājam. 

2.2. Attaisnojoši skolas kavējuma iemesli ir:  
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 slimība, ārsta apmeklējums, par ko skolai iesniedz ārsta zīmi;  

 ģimenes apstākļi, par ko iesniedz vecāku rakstisku zīmi, iesniedzot 3 dienu laikā 

pēc ierašanā skolā vai elektroniski informē klases audzinātāju, izmantojot www.e-

klase.lv, vai telefoniski. 

2.3. Ja skolēns piedalās skolas organizētās olimpiādēs, sporta sacensībās, skatēs, 

konkursos, ekskursijās mācību stundu laikā, stundu kavējums ir attaisnots. 

Skolotājs, kurš ir atbildīgs par pasākumu (braucienu), skolotāju istabā izvieto 

pieteikto skolēnu sarakstu (ar direktoru saskaņotu) pie informācijas dēļa. 

2.4. Ja mācību stundu laikā citas iestādes, organizācijas vai biedrības rīko pasākumus, 

kuros iesaista skolēnus, tad vecāki vai iestāžu vadītāji (atbildīgās personas) 

savstarpēji vienojoties, iepriekš informē skolas administrāciju. 

 

3. Kārtība, kādā skola informē vecākus par kavējumu 

 

3.1. Ja skolēns nav ieradies skolā uz mācību sākumu vai kādu mācību stundu un skolai 

nav informācijas par neierašanās iemeslu, klases audzinātājs vai sociālais pedagogs 

mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu skolēna ierašanās iemeslu.  

3.2. Ja skolēns vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī nav apmeklējis skolu un nav 

informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, 

skola par to rakstiski (papīra formā vai elektroniska dokumentā formā) informē 

pašvaldības izglītības speciālistu, kas noskaidro skolas neapmeklēšanas cēloņus, 

koordinē to novēršanu un, ja nepieciešams, nosūta attiecīgo informāciju sociālajam 

dienestam, bāriņtiesai un citām institūcijām. 

3.3. Skolā par neattaisnotu skolas kavēšanu – vairāk kā 25 dienas – var tikt atskaitīts no 

skolēnu skaita, individuāli izskatot katru gadījumu apspriedē pie skolas vadības. 

3.4. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā izglītojamā tiesības, kas bez attaisnojoša 

iemesla neapmeklē izglītības iestādi; izglītības iestāde par to informē pašvaldības 

kompetentās iestādes. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību 

pārkāpumu nav izdevies novērst, izglītības iestāde par minēto tiesību pārkāpumu 

informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. 

 

 

 Direktore                                                                                 Marita Rolmane
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