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Kārtība, kādā Skola informē izglītojamo vecākus, pašvaldību vai valsts 

iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu. 
Izdots saskaņā ar 2011.gada 1.februāra 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 

 

1. Skolēnu mācību stundu kavējumi tiek klasificēti: 

 1.1. Attaisnojošie kavējumi, ko apstiprina: 

  1.1.1.ārsta izziņas par 3 un vairāk kavētām dienām; 

  1.1.2.vecāku rakstiska(papīra formātā, īsziņa,) informācija; 

  1.1.3.vecāku telefonisks ziņojums klases audzinātājam (iepriekšējs); 

  1.1.4.ārstniecības iestādes izziņa, zobārsta izziņa; 

1.1.5.kavējumi, kas saistīti ar piedalīšanos skolas atbalstītajos 

pasākumos; 

1.1.6.dažādu sociālo dienestu un valsts iestāžu aicinājumi. 

 1.2.Neattaisnotie kavējumi. 

 

2.Ja izglītojamais (pirmsskolnieks) nevar ierasties izglītības iestādē, vecāki par to 

informē klases (grupas) audzinātāju zvanot vai personīgi:  

1.1. zvanot pa tālruni lietvedei 63155356 

 1.2. nosūtot īsziņu – klases audzinātājai vai 27818084 

 1.3. nosūtot e-pastu: zemitepsk@kopideja.lv. (tikai no vecāku e-pasta) 

 1.4. iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts klases audzinātājam. 

3. Ja paredzams, ka izglītojamais kavēs izglītības iestādi (slimības, ģimenes apstākļu 

vai citu iemeslu dēļ) vecāki par to iepriekš informē klases audzinātāju, ar to 

sazinoties.  

4. Pirmās mācību stundas sākumā skolas lietvede apmeklē katru klasi un pieraksta 

kavētājus šim nolūkam paredzētā kladē, audzinātājs dienas laikā noskaidro kavēšanas 

iemeslu un atzīmē to. 

5. Ja izglītojamais nav ieradies uz kādu nākamo mācību stundu (ne pirmo) un nav 

informācijas par neierašanās iemeslu, mācību priekšmeta skolotājs par to informē 

klases audzinātāju, kurš veic ierakstu kavējumu kladē.  

7. Lietvede veido datu bāzi par izglītojamiem, kuri neattaisnotu vai nezināmu iemeslu 

dēļ kavē skolu. 



8.Skolas rīcība neattaisnotu kavējumu gadījumā: 

8.1. Ja skolēns kavējis neattaisnoti līdz 5 mācību stundām- klases audzinātājs 

veic pārrunas ar skolēnu, skolēns raksta paskaidrojumu, klases audzinātājs par 

to ziņo skolēna vecākiem, ieraksta dienasgrāmatā un e-žurnālā. 

8.2. Ja skolēns kavējis neattaisnoti līdz 10 mācību stundām- uz sarunu ar 

klases audzinātāju tiek uzaicināts kopā ar vecākiem, saruna tiek fiksēta 

rakstiski. Neierašanās gadījumā klases audzinātājs telefoniski sazinās ar 

vecākiem. 

8.3. Ja skolēns neattaisnoti kavējis līdz 15 mācību stundām- skolēns, kopā ar 

vecākiem, tiek uzaicināts uz skolas pedagoģisko konsīliju ( skolas 

administrācija, klases audzinātājs un mācību priekšmetu skolotāji, kuri māca 

attiecīgajā klasē) Saruna tiek fiksēta rakstiski. 

8.4.Ja izglītojamajam ir sakrājušās vairāk kā 20 neattaisnoti kavētas mācību 

stundas (pirmsskolā 3 dienas), izglītības iestāde uz skolas veidlapas par to 

nekavējoties rakstveidā informē Kandavas novada Izglītības pārvaldi 

(ziņojumā norādot darbības, kuras skola ir veikusi, lai novērstu kavējumus). 

 

9. Šie iekšējie noteikumi attiecas uz visiem Zemītes pamatskolas izglītojamiem un 

viņu vecākiem. Katras klases(grupas) audzinātājs, katru mācību gadu, ir atbildīgs par 

izglītojamo un vecāku iepazīstināšanu ar šiem iekšējiem noteikumiem un precīzas 

kontaktinformācijas nodrošināšanu.  

 


