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LATVIJAS REPUBLIKA  

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 
Reģistrācijas Nr. 90001259598  

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013, Latvija  tālr. 67371528  fakss 67371772  e-pasts: info@rtpv.edu.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rīgas Tirdzniecības 

profesionālās vidusskolas 

direktores I. Safronovas  

16.09.2016.rīkojumu Nr.1-8/74 

 

Kārtība, kādā vecāki informē par bērna veselības stāvokli vai citiem 

apstākļiem, kuru dēļ izglītojamais neapmeklē Rīgas Tirdzniecības 

profesionālo vidusskolu 
Rīgā 

 

16.09.2016. Nr. 11-k 

 
Izdota saskaņā LR Ministru kabineta 

01.02.2011. noteikumiem Nr. 89 „Kārtība, kādā 

izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, 

pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais 

bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības 

iestādi” 

 

 

I. Vispārīgie noteikumi 
 

1. Šī Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas (turpmāk tekstā – skolas) kārtība 

(turpmāk tekstā – kārtība) nosaka, kādā vecāki informē par bērna veselības stāvokli vai 

citiem apstākļiem, kuru dēļ izglītojamais neapmeklē skolu. 
2. Kārtības mērķis – sekot izglītojamo mācību stundu apmeklējumam un īpaši kontrolēt 

izglītojamos, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu. 

3. Kārtība ir saistoša skolas izglītojamo vecākiem un pedagoģiskajam personālam. 

 

II. Kārtība, kādā vecāki informē par izglītojamo 
 

4. Ja bērns veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ neapmeklē skolu, tad vecāki 

nekavējoties telefoniski ziņo kursa audzinātājam vai nodaļas vadītājam. 

5. Vecāki rakstiski ziņo skolas administrācijai, ja: 

5.1. izglītojamajam, pamatojoties uz izglītojamā vai vecāku iesniegumu un ārsta komisijas 

atzinumu vai citu dokumentu pamata, nepieciešams apgūt programmu pēc individuāla 

plāna; 

5.2. ilgstoši slimojošam izglītojamam nepieciešams piešķirt akadēmisko atvaļinājumu, 

pamatojoties uz izziņu, ko izsniedz primārās aprūpes ārsts. 

6. Kavējumu attaisnojoša zīme jāiesniedz pirmajā dienā kursa audzinātājam, kad 

izglītojamais ir ieradies skolā: 

6.1. ārsta, pašvaldības vai valsts iestādes izsniegta izziņa; 
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6.2. vecāku (vecāka) vai likumīgo aizbildņu rakstīta zīme citu apstākļu (ģimenes 

apstākļu) dēļ līdz 3 dienām mēnesī. 

7. Pirmo kursu izglītojamo vecākus kursa audzinātājs informē mutiski vecāku sapulcē, ko 

apliecina vecāki ar parakstu, un rakstiski, nosūtot šo kārtību mācību gada sākumā 

septembra mēnesī uz vecāku e-pasta adresi, mācību sociālajā tīklā Mykoob. 

 

III. Noslēguma jautājums 
 

8. Atzīt par spēku zaudējušu iestādes 2013. gada 30. jūlija kārtību Nr. 36-k „Kārtība, 

kādā vecāki informē par bērna veselības stāvokli vai citiem apstākļiem, kuru dēļ 

izglītojamais neapmeklē Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu”. 

 
Tone 

67371772 

 


