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Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē 
 

Izdota saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10. panta 

trešās daļas 2. punktu un Ministru kabineta 2011. gada 1. 

februāra noteikumu Nr. 89 “Kārtība, kādā izglītības 

iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai 

valsts iestādes, ja izglītojamais neapmeklē izglītības 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Skolēnu kavējumu uzskaites un administrēšanas mērķis ir samazināt skolēnu neattaisnoto 

stundu kavējumus un uzlabot mācība procesa efektivitāti un kvalitāti. 

1.2. Noteikumi attiecas uz izglītojamiem,  kas apgūst vispārējās izglītības programmas 

Jaunjelgavas vidusskolā. 

 

2. Izglītojamo kavējumu reģistrācija un kontrole 

 

2.1. Ja izglītojamais nevar ierasties izglītības iestādē, vecāki līdz plkst. 8.00 informē par to klases 

audzinātāju, piesakot kavējumu e-klasē, uzrakstot e-klases pastā vai pa tālruni. 

2.2. Pedagogi skolēnu kavējumus Skolā reģistrē katru mācību dienu, veicot ierakstus par skolēnu 

kavējumiem katrā mācību priekšmeta stundā vai nodarbībā. 

2.3. Ja skolēns ierodas mācību stundā vai nodarbībā ar nokavēšanos, skolēns vai viņa likumiskais 

pārstāvis sniedz paskaidrojumu, paskaidrojot kavējuma iemeslu. 

2.4. Izglītojamais, ierodoties skolā, iesniedz klases audzinātājam kavējumus attaisnojošus 

dokumentus: 

 līdz 2 kavētām dienām – vecāku rakstītu kavējumu attaisnojuma zīmi; 

 no 3 kavētām dienām – ģimenes ārsta izraksts no ambulatorās medicīnas kartes. 

 ja skolēns mācību semestra laikā ir neattaisnoti kavējis 20 mācību stundas, Skola par to 

nekavējoties rakstveidā vai elektroniski informē Jaunjelgavas novada domi, lai tā 

atbilstoši savai kompetencei koordinētu Skolas neapmeklēšanas novēršanu. 

2.5. Klases audzinātājs  attainojošo dokumentu reģistrē e-klasē.  
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2.6. Ja attaisnojošs dokuments nav iesniegts, kavētās stundas tiek reģistrētas kā neattaisnoti 

kavētas. 

2.7. Katra mēneša sākumā klases audzinātājs ziņo sociālajam pedagogam par izglītojamo 

neattaisnotajiem kavējumiem, kas pārsniedz 10 stundas.  

2.8. Ja skolēns nav ieradies Skolā uz mācību stundu sākumu vai kādu mācību stundu un Skolai 

nav informācijas par neierašanās iemeslu, klases audzinātājs vai sociālais pedagogs nekavējoties, 

bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā sazinās ar likumisko 

pārstāvi, lai noskaidrotu skolēna neierašanās iemeslu. 

2.9. ja skolēns mācību semestra laikā ir neattaisnoti kavējis 20 mācību stundas, Skola par to 

nekavējoties rakstveidā vai elektroniski informē Jaunjelgavas novada domi, lai tā atbilstoši savai 

kompetencei koordinētu Skolas neapmeklēšanas novēršanu. 

 

 

3. Noslēguma jautājumi 

 

3.1. Katras klases audzinātājs ir atbildīgs par precīzas informācijas ievadīšanu e-klasē. 

3.2. Ar kārtību, kādā katru dienu reģistrē skolēnu kavējumus, skolēns un likumiskie 

pārstāvji tiek iepazīstināti, uzsākot kārtējo mācību gadu. 

 

Izskatīta un pieņemta administrācijas sēdē 2020.gada 8.septembrī. Protokols Nr. 58 


