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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Aknīstē 

 

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē 

 

                                                  Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma      

72.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 Izglītības likuma 14.panta 35.punktu,  
Ministru kabineta noteikumiem Nr.89  

                 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē  

izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes,  

ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla  

neapmeklē izglītības iestādi”. 

 

1. Ja izglītojamais nevar ierasties izglītības iestādē, vecāki (norādot bērna 

uzvārdu un klasi) par to informē (laikā no plkst.7:45) izglītības iestādes direktora 

vietnieku mācību darbā vai direktora vietnieku audzināšanas darbā, vai klases 

audzinātāju, vai lietvedību: 

1.1. zvanot pa tālruni – 65266221 vai 28623655, vai klases audzinātājas norādīto 

tālruni, 

1.2. nosūtot īsziņu uz telefona numuru – 28623655, 

1.3. nosūtot e-pastu uz adresi: aknistevs@gmail.com, 

1.4. iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts klases audzinātājai, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759


1.5. piesakot kavējumu e-klasē. 

2. 1.-4.klases izglītojamā vecāki par bērna neierašanos informē klases 

audzinātāju, norādot bērna uzvārdu un klasi. 

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

apstākļu vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecākiem informācijā izglītības iestādei 

jānorāda paredzamais bērna ierašanās datums. 

4. Sākoties pirmajai mācību stundai, pedagogs reģistrē neieradušos izglītojamos 

KAVĒJUMU UZSKAITES LAPĀ un nodrošina neieradušos izglītojamo saraksta 

iesniegšanu izglītības iestādes noteiktai atbildīgajai personai - direktora vietniekam 

audzināšanas darbā. 

5. Par neieradušos izglītojamo saraksta apkopošanu atbildīgs ir direktores 

vietnieks audzināšanas darbā. 

6. Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē uz mācību sākumu un nav 

informācijas par neierašanās iemeslu, atbildīgā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā 

mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā 

sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu, izdarot 

atbilstošu ierakstu KAVĒJUMU UZSKAITES LAPĀ. 

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

informācijas par neierašanās iemeslu, pedagogs nekavējoties par to informē atbildīgo 

personu - klases audzinātāju vai direktora vietnieku audzināšanas darbā. Atbildīgā 

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

veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā 

neierašanās iemeslu, izdarot atbilstošu ierakstu KAVĒJUMU UZSKAITES LAPĀ. 

      8. Ierakstiem KAVĒJUMU UZSKAITES LAPĀ ir informatīvs raksturs. 

 

      9. Klases audzinātājs izvērtē izglītojamo kavējumu iemeslus un apkopo nokavēto 

stundu skaitu e- klases žurnāla attiecīgajās sadaļās. 

9.1. kavējumus attaisno –  

a) ārstu izziņas, 

b) vecāku apliecinājums par ne vairāk kā 3 dienām pēc 

kārtas, 

c) Aknīstes vidusskolas direktores rīkojumi,  

d) citu Izglītības iestāžu vadītāju apliecinājumi par 

piedalīšanos eksāmenos, pasākumos, (piem., mūzikas, mākslas, 

sporta, BJC, autoskolas), kas iepriekš saskaņoti ar audzinātāju 

vai skolas administrāciju, 

e) valsts un citu institūciju pamatoti apliecinājumi par 

stundu kavējumiem. 

9.2.  nettaisnoti kavējumi –  



a) nav iesniegts neviens no 9.1. punktā nosauktajiem 

kavējumu attaisnojošiem dokumentiem. 

 

8. Ja izglītojamajam semestra laikā ir sakrājušās vairāk kā 20 neattaisnoti kavētas 

mācību stundas, izglītības iestāde par to nekavējoties rakstveidā vai elektroniskā veidā 

informē starpnovadu izglītības pārvaldes iestādi, lai tā atbilstoši savai kompetencei 

koordinētu izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņu novēršanu, ja tas nepieciešams, 

un informētu par izglītojamo sociālo dienestu, bāriņtiesu, kā arī citas institūcijas 

atbilstoši to kompetencei. 

9. Ja ir pamatotas aizdomas par izglītojamā, 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. 

10. Šie noteikumi tiek publicēti izglītības iestādes interneta tīmekļa vietnē. Katras 

klases audzinātājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šiem iekšējiem 

noteikumiem un precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu. 


