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1. Vispārīgā daļa 

 

1.1. Kārtība nosaka, kā Smiltenes tehnikums (turpmāk Tehnikums)  informē izglītojamo 

vecākus, personas, kas īsteno aizgādību (turpmāk – Vecāki), pašvaldības vai valsts 

iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Tehnikumu, kā vecāki 

informē par izglītojamā kavējumiem, kā rīkoties mācību priekšmetu skolotājiem, 

kursu audzinātājiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

1.2. Kārtības tiesiskais pamats ir Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr. 

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

valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, 

Smiltenes tehnikuma iekšējās kārtības noteikumi, Mācību procesa  un šī Kārtība. 

1.3. Kārtība ir saistoša visiem Tehnikuma izglītojamiem, viņu vecākiem un pedagogiem. 

 

2. Kavējumu dokumentēšana un attaisnošana 

 

2.1. Kavējumi e – klasē tiek atzīmēti ar simboliem: 

2.1.1. S – attaisnoti kavējumi slimības dēļ; 

2.1.2. C – attaisnoti kavējumi citu iemeslu dēļ; 

2.1.3. N – neattaisnoti kavējumi; 

2.1.4. K – kopā attaisnotie un neattaisnotie kavējumi. 

2.2. Kavējumu attaisnošanas veidi: medicīniskā izziņa, direktora rīkojums, 

administrācijas, citu pedagogu informatīvi ziņojumi, citu iestāžu izziņas, ārkārtas 

gadījumos – vecāku uzrakstīts iesniegums par izglītojamā kavējumu iemeslu.  

2.3. Tehnikuma medmāsai ir tiesības izsniegt izglītojamā mācību stundu kavējumus 

attaisnojošu dokumentu gadījumos, kad saslimšana konstatēta Tehnikumā klātienē. 
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2.4. Ja izglītojamais vairāk nekā 20 stundas nav apmeklējis mācību nodarbības, kursa 

audzinātājs par to informē Tehnikuma lietvedi, kura katra mēneša beigās valsts 

izglītības informācijas sistēmā ievada datus par izglītojamā kavējumiem un to 

iemesliem (ja tie ir zināmi), kā arī rīcību to novēršanai. 

2.5. Lai mazinātu un novērstu izglītojamo nesekmību un neattaisnotos kavējumus 

Tehnikumā ir noteikti šādi individuālā atbalsta pasākumi 

2.5.1. grupas audzinātāja individuāla saruna ar izglītojamo;: 

2.5.2. atbalsta plāns izglītojamam; 

2.5.3. administrācijas saruna un tikšanās ar izglītojamo; 

2.5.4. vadības individuāla saruna ar izglītojamo; 

2.5.5. tikšanās ar izglītojamā vecākiem vai viņa likumiskajiem pārstāvjiem; 

2.5.6. atbalsts pārejai uz citu mācību programmu. 

2.6. Konkrēta rīcība šo pasākumu īstenošanai ir aprakstīta Tehnikuma Mācību procesa 

organizācijas kārtībā 6.punktā. 

 

3. Rīcības plāns 

3.1.  Tehnikuma administrācija: 

3.1.1. Nosaka, kā reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos Tehnikumā. 

3.1.2. Nosaka personu, kuru Vecāki informē, ja izglītojamais nevar apmeklēt 

Tehnikumu. Šīs Kārtības izpratnē persona, ar kuru Vecāki sazinās, ir kursa 

audzinātājs. 

3.1.3. Nosaka, kā Vecāki informē kursa audzinātāju par izglītojamā veselības 

stāvokli vai citiem apstākļiem, kuru dēļ izglītojamais neapmeklē Tehnikumu. 

3.1.4. Nosaka kursu audzinātāju atbildību par Vecāku informēšanu, ja izglītojamais 

nav ieradies uz mācību sākumu vai kādu mācību stundu. 

3.1.5. Sadarbībā ar kursa audzinātāju un atbalsta personālu meklē risinājumus 

kavējumu novēršanai  

3.1.6. Analizē kavējumu uzskaiti, izglītojamo neierašanās iemeslus, pieņem 

lēmumus atbalsta pasākumu uzsākšanai, lai sekmētu izglītojamo iekļaušanos kursa 

kolektīvā un novērstu Tehnikuma pamešanas riskus.  

 
3.2. Pedagogi: 

3.2.1. Katru dienu ievada ziņas E – klasē, kuri izglītojamie nav ieradušies uz mācību 

nodarbībām. 

3.2.2. Ja izglītojamais atkārtoti kavē konkrētā mācību priekšmeta stundas, tad 

sadarbībā ar kursa audzinātāju un administrācijas pārstāvjiem meklē risinājumus 

kavējumu novēršanai. 

 

3.3. Kursa audzinātājs: 

3.3.1. Regulāri konstatē informāciju par izglītojamo kavējumiem. 

3.3.2. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā sazinās (telefoniski, 

elektroniski) ar izglītojamā Vecākiem.  

3.3.3. Analizē izglītojamā neierašanās iemeslus un pieņem lēmumu, vai tie ir 

uzskatāmi par attaisnojošiem.  

3.3.4. Mēneša beigās apkopo informāciju par izglītojamo kavējumiem un 

gadījumiem, kad izglītojamais vairāk nekā 3 mācību dienas pēc kārtas vai vairāk 

nekā 20 stundas nav apmeklējis mācību nodarbības. Ja, sazinoties ar vecākiem, ir 

secināts, ka kavējuma iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu vai arī nav 

informācijas par neierašanās iemeslu, par situāciju informē direktora vietnieci 

audzināšanas jomā, iesniedzot viņai kavējumus attainojošās zīmes. 



3.3.5. Ja izglītojamais ilgstoši neapmeklē Tehnikumu un nav iespējams noskaidrot 

kavējumu iemeslu, nepieciešamības gadījumā sazinās ar pašvaldības vai valsts 

iestādēm. 

3.3.6. Ja izglītojamais ierodas skolā pēc ilgstošas prombūtnes, meklē individuālos 

atbalsta pasākumus. 

 

3.4. Izglītojamie:  

3.4.1. Izglītojamais, kurš kavē mācību nodarbības, par kavējuma iemeslu 

nekavējoties informē kursa audzinātāju. Ja kursa audzinātājs nav Tehnikumā, tad 

kādu no Tehnikuma administrācijas pārstāvjiem. 

3.4.2.  Izglītojamam, ierodoties Tehnikumā pēc mācību nodarbību kavējuma ir 

jāuzrāda ārsta izziņa vai kāds cits kavējumus attaisnojošs dokuments. 

3.4.3. Ja izglītojamais kāda iemesla dēļ (piedalīšanās sporta sacensībās, nometnēs, 

konkursos, vecāku darba vai atvaļinājuma dēļ u.c., izņemot slimību) kavē mācību 

nodarbības, tad atļauja par šādiem kavējumiem ir jāsaņem no izglītības iestādes 

administrācijas, iepriekš uzrakstot  iesniegumu. 

3.4.4. Izglītojamam, kurš kāda ar Tehnikuma administrāciju saskaņota iemesla dēļ 

nevar apmeklēt mācību nodarbības, pirms  paredzētā kavējuma ir jāvienojas ar 

mācību priekšmetu skolotājiem par nepieciešamā mācību satura apguves plānu. 

 

3.5. Vecāki: 

3.5.1. Vecāki par izglītojamā kavējumu informē kursa audzinātāju uzreiz, kā ir 

apzināts iemesls, kas var traucēt apmeklēt Tehnikumu.  

3.5.2. Vecāku iesniegumā vai kavējuma pieteikumā E – klasē par izglītojamā 

kavējumu jānorāda kavējuma iemesls, ko vērtē kursa audzinātājs, ņemot vērā 

normatīvo aktu prasības darbībām ar ierobežotas pieejamības informāciju. 

 

3.6. Atbalsta personāls: 

3.6.1. Dienesta viesnīcas skolotāji, psihologs iesaistās individuālajos atbalsta 

pasākumos neattaisnoto stundu kavējumu novēršanai. 

 

4. GROZĪJUMI NOTEIKUMOS 
 

4.1. Grozījumus šajā Kārtībā var ierosināt Tehnikuma dibinātājs, Tehnikuma Konvents, 

Tehnikuma padome, Pedagoģiskā padome, direktors, Tehnikuma darbinieki, 

izglītojamie. Grozījumus apstiprina direktors. 

4.2. Kārtība stājas spēkā ar 2021. gada 11. janvāri. 


