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 04.01.2021.                                      Nr. 1-k 

 

 KĀRTĪBA, KĀDĀ NOTIEK IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU STUNDU APMEKLĒJUMA 

UZSKAITE UN ATSKAITĪŠANA 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. 

 

 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72. panta pirmās daļas otro un trešo punktu. 

 
1. Vispārīgie jautājumi  

  

1. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas (turpmāk tekstā – skola) “Kārtība, kādā notiek 

izglītojamo mācību stundu apmeklējuma uzskaite un atskaitīšana” (turpmāk tekstā – kārtība) nosaka: 

1.1. izglītojamo mācību stundu apmeklējuma uzskaites kārtību;  

1.2. izglītojamo atskaitīšanu izglītības programmas īstenošanas laikā. 

2. Šī kārtība tiek piemērota Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 

kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide” (turpmāk tekstā -projekts) ietvaros. 

3. Šī kārtība ir saistoša projektā iesaistītajiem skolas izglītojamajiem, pedagogiem un 

pedagoģiskajiem darbiniekiem. 

 

 

2. Izglītojamo mācību stundu apmeklējuma uzskaites kārtība 

 

4. Mācību stundu apmeklējuma uzskaite notiek elektroniskajā e-žurnālā Mykoob. lv platformā 

(turpmāk tekstā-Mykoob) un izglītības programmas dalībnieku apmeklējuma reģistrācijas lapā vai 

atskaitē par izglītības programmas apguvi attālināti. 
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5. Mācību stundas sākumā 10 minūšu laikā pedagogs atzīmē elektroniskajā e-žurnālā Mykoob tos 

izglītojamos, kuri nav ieradušies. 

6. Izglītojamie apliecina savu klātbūtni par mācību stundu apmeklējumu pie katra pedagoga ar parakstu 

izglītības programmas dalībnieku apmeklējuma reģistrācijas lapā, ja mācības notiek klātienē. 

7. Attālinātā mācību procesa laikā pedagogs atzīmē izglītojamo mācību stundu apmeklējumu atskaitē 

par izglītības programmas apguvi attālināti. 

8. Izglītojamo mācību stundu apmeklējuma reģistrācijas lapas un atskaites par izglītības programmas 

apguvi attālināti sagatavo un izsniedz projekta koordinators. 

9. Par mācību stundu apmeklējuma precīzu uzskaiti mykoob e-žurnālā, mācību stundu apmeklējuma 

reģistrācijas lapā vai atskaitē par izglītības programmas apguvi attālināti ir atbildīgs pedagogs. 

10. Katra mēneša beigās pedagogs iesniedz izglītojamo parakstīto mācību stundu apmeklējuma 

reģistrācijas lapu  vai atskaiti ar veiktajām atzīmēm par izglītības programmas apguvi attālināti 

projekta koordinatoram. 

 

 

3. Izglītojamo atskaitīšanas kārtība 

 

11. Izglītojamais ar direktora rīkojumu tiek atskaitīts no izglītojamo skaita šādos gadījumos: 

11.1. ja izglītojamais nav nokārtojis vai ieguvis pietiekamu vērtējumu moduļu noslēguma  

pārbaudījumos; 

11.2. ja mācību stundu kavējumu apjoms pārsniedz 20% no izglītības programmas kopējā stundu 

skaita; 

11.3. saņemts izglītojamā rakstveida iesniegums, kas adresēts skolas direktoram par mācību 

pārtraukšanu; 

11.4. izglītojamais nav pielaists pie profesionālās kvalifikācijas eksāmena vai noslēguma 

pārbaudījuma kārtošanas; 

11.5. izglītojamais bez attaisnojoša iemesla nav ieradies uz profesionālās kvalifikācijas eksāmena vai 

noslēguma pārbaudījuma kārtošanu; 

11.6. izglītojamais mācību laikā atkārtoti pārkāpis izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus; 

 

 

 

4. Pārējie jautājumi  

 

12. Iekšējie noteikumi “Kārtība kādā notiek izglītojamo mācību stundu apmeklējuma uzskaite un 

atskaitīšana” stājas spēkā ar 2021. gada 4. janvāri. 
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