












 
 

 
Mārupes Valsts ģimnāzijas Apspriedes pie skolas vadības protokola Nr. 

12/3-13/1 

 

2023. gada 10. janvāris 

 

LĒMUMS Nr. 2 

Par grozījumu Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēnu iekšējās kārtības 

noteikumos 

 

Izdarīt Mārupes Valsts ģimnāzijas 2022.gada 10.oktobra Skolēnu iekšējās 

kārtības noteikumos Nr. 12/1-21/6 šādu grozījumu: 

9.22.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“9.22. plānota izbraukuma gadījumā, kas nav saistīts ar skolas mācību darbu un ir 

ilgāks par 3 dienām, vecāki vai pilngadīgs skolēns iesniedz klases audzinātājam 

adresētu iesniegumu (skatīt Pielikumu), kurā norāda prombūtnes laiku un rakstisku 

saskaņojumu ar visiem mācību priekšmetu skolotājiem. Prombūtnes laikā mācību 

saturu skolēns apgūst patstāvīgi”. 

Pielikumā: Pielikums 10.10.2022. Skolēnu iekšējās kārtības noteikumiem Nr. 12/1-

21/6 uz 3 lp. 

 

 

 

 

 

Direktors                                                                                                Jānis Lagzdkalns 

 

 

 

 

Sagatavoja Mārupes Valsts ģimnāzijas 

skolotājs Modris Šāvējs 

  



 
 

Pielikums 

10.10.2022. Skolēnu iekšējās kārtības  

noteikumiem Nr. 12/1-21/6 

 

Mārupes Valsts ģimnāzijas direktoram 

_______________________________ 
                                                                                                                                                                             /vārds, uzvārds/ 

 

______ klases skolēna __________________________________ 
                                                                                                                                                                    /vārds, uzvārds/ 

 

_____________________________________________ 
                                                                                                                            vecāka (mātes/ tēva/ aizbildņa vārds, uzvārds) 

 

 

iesniegums. 

 

Lūdzu atļaut manam bērnam doties ģimenes ceļojumā/ uz sporta sacensībām/ 

nometni/ konkursu/ cits ____________________ (vajadzīgo pasvītrot)  

laika periodā no ___. ___. 20____. līdz ___. ___. 20____.. 

Mans bērns manā uzraudzībā apņemas: 

I. pirms aizbraukšanas komunicēt ar priekšmetu skolotājiem, informēt viņus par 

prombūtni, aizpildīt tabulu, un iesniegt to klases audzinātājam; 

II. minētajā prombūtnes periodā iespēju robežās sekot līdzi mācību procesam e-

klase.lv un/vai Google Classroom, apgūt mācību saturu patstāvīgi; 

III. atgriežoties skolā, divu nedēļu laikā atkārtoti no priekšmetu skolotājiem 

saņemt rakstisku apliecinājumu par patstāvīgi apgūto mācību procesa daļu un 

kavēto darbu (ar vērtējumiem) izpildi. Pēc parakstu saņemšanas iesniegumu 

atkārtoti iesniegt klases audzinātajam. 

 

Mārupē  

20____.gada___. ______________ ____________________________________ 

 skolēna paraksts / atšifrējums/ 

 

 ____________________________________ 

 vecāka paraksts / atšifrējums/ 

 

 

 

 



______ klase __________________________________ 
 /skolēna vārds, uzvārds/ 
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Prombūtne no ___. ___. 20____. līdz ___. ___. 20____. 

Nr. 

p.k. 

Pedagogs 

(vārds, uzvārds, mācību 

priekšmets) 

PIRMS AIZBRAUKŠANAS 

esmu informēta/-s par skolēna 

prombūtni 

(pedagoga paraksts) 

PĒC ATGRIEŠANAS 

apstiprinu, ka skolēns ir 

(pietiekamā/optimālā līmenī) apguvis 

mācību saturu un veicis prombūtnes laikā 

kavētos darbus vai vienojies par to izpildi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

 




