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KĀRTĪBA, KĀDĀ STAŅISLAVA BROKA  

DAUGAVPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLA 

INFORMĒ IZGLĪTOJAMO VECĀKUS,  

PAŠVALDĪBAS VAI VALSTS IESTĀDES,  

JA IZGLĪTOJAMAIS BEZ ATTAISNOJOŠA IEMESLA  

NEAPMEKLĒ VIDUSSKOLU 
 

Sastādīta saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 

saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 35.punktu 

 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskola (turpmāk – SBDMV) informē izglītojamo vecākus (personas, kas īsteno 

aizgādību) (turpmāk – vecāki), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez 

attaisnojoša iemesla neapmeklē SBDMV. 

 

2. Ja bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē, SBDMV informē audžuģimeni, aizbildni 

vai bērnu aprūpes iestādes vadītāju, nevis vecākus. 

 

3. Noteikumi attiecas uz nepilngadīgiem izglītojamiem SBDMV vidusskolas I – IV 

kursā. 

 

4. SBDMV:  

4.1. attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs reģistrē izglītojamo ierašanos vai 

neierašanos uz stundu grupas/kursa/individuālajā e-klases žurnālā, kā arī ziņo par 

to kursa audzinātājam;  

4.2. persona, kuru vecāki informē, ja izglītojamais nevar apmeklēt SBDMV, ir 

SBDMV mācību daļas sekretāre un/vai direktora vietniece mācību darbā;  

4.3. vecāki informē šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto personu par bērna 

veselības stāvokli vai citiem apstākļiem, kuru dēļ izglītojamais neapmeklē 

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


SBDMV, 4 stundu laikā kopš kavējuma brīža telefoniski, ar elektroniskā pasta 

palīdzību vai, ierodoties personīgi SBDMV; 

4.4. persona, kas ir atbildīga par vecāku informēšanu, ja izglītojamais bez 

attaisnojoša iemesla neapmeklē SBDMV, ir audzinātāja. 

 

5. SBDMV informē vecākus par šo noteikumu 4.punktā minēto kārtību un 

atbildīgajām personām. 

 

6. Ja izglītojamais nav ieradies SBDMV uz mācību sākumu vai kādu mācību 

stundu un SBDMV nav informācijas par neierašanās iemeslu, SBDMV 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem, lai 

noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu. 

 

7. Ja izglītojamais vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī nav apmeklējis 

SBDMV un SBDMV nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav 

uzskatāms par attaisnojošu, SBDMV nekavējoties Valsts izglītības informācijas 

sistēmā (VIIS) ievada informāciju par izglītojamā kavējumiem un to iemesliem (ja 

tie ir zināmi), kā arī rīcību to novēršanai. 

 

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

attaisnojoša iemesla neapmeklē SBDMV, SBDMV par to informē pašvaldības 

kompetentās iestādes. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību 

pārkāpumu nav izdevies novērst, SBDMV par minēto tiesību pārkāpumu informē 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. 
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