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VECUMNIEKU NOVADA  DOMES VALLES VIDUSSKOLAS SKOLĒNU 

KAVĒJUMU UZSKAITES UN REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA  

Izdoti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 89, no 01.02.2011. Kārtība, kādā izglītības iestāde 

informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša 

iemesla neapmeklē izglītības iestādi", un MK noteikumi Nr. 592, no 06.09.2016.Grozījumi 

Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde 

informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša 

iemesla neapmeklē izglītības iestādi". 

 

1. Ja skolēns nevar ierasties Valles vidusskolā, vecāki ( norādot bērna uzvārdu un 

klasi) par to informē Valles vidusskolas attiecīgās klases audzinātāju ( laikā no 

plkst. 8.30 līdz 8.50) vai skolas lietvedi ( laikā no plkst. 8:50 līdz 9:20): 

1.1.Zvanot pa tālruni – klases audzinātājai vai skolas lietvedei ( tālr.: 65152856); 

1.2.nosūtot īsziņu – klases audzinātājam ( tālruņi vecākiem zināmi); 

1.3.piesakot kavējumu E-klasē; 

1.4.iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts skolas direktorei. 

2. Ja paredzams, ka skolēns kavēs Valles vidusskolu ( slimības, ģimenes apstākļu 

vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecākiem informācija Valles vidusskolai 

jānorāda paredzamais bērna ierašanās datums. 

3. Sākoties pirmajai mācību stundai, pedagogs reģistrē neieradušos skolēnu un pēc 

stundas nodrošina neieradušos skolēnu saraksta iesniegšanu direktores 

vietniekam izglītības jautājumos. 

4. Ja skolēns nav ieradies Valles vidusskolā uz mācību sākumu un nav informācijas 

par neierašanās iemeslu, klases audzinātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību 

dienas laikā, telefoniski vai elekrtoniskā veidā, vai mutvārdos, sazinās ar 

vecākiem, lai noskaidrotu skolēna neierašānās iemeslu, un informē par to skolas 

vadību. 

5. Ja skolēns nav ieradies uz kādu nākamo  ( ne pirmo) mācību stundu un nav 

informācijas par neierašanās iemeslu, pedagogs nekavējoties par to informē 

klases audzinātāju, kurš ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai 

elektroniskā veidā, vai mutvārdos, sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu skolēna 

neierašanās iemeslu. 
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6. Ja skolēnam ir 20 un vairāk neattaisnoti kavētas mācību stundas, klases 

audzinātājs iesnieguma veidā par to ziņo skolas direktorei, kura tālāk par to 

informē pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi vai izglītības speciālistu, lai tie 

atbilstoši savai kompetencei koordinētu skolas neapmeklēšanas cēloņu 

novēršanu, ja tas nepieciešams, un informētu par skolēnu sociāli dienestu, 

bāriņtiesu, kā arī citas institūcijas atbilstoši to kopmetencei. 

7. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 

Valles vidusskolu, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības 

kompetentajām iestādēm, skolas direktore par to informē Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekciju. 

8. Katras klases audzinātājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šo kārtību un 

precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu. 

9. Šie noteikumi tiek publiskoti Valles vidusskolas mājaslapā: www.vallesvsk.lv. 

10. “Kārtība, kādā  notiek skolēnu kavējumu uzskaites un reģistrēšanas kārtība”, 

stājas spēkā ar 2018. gada 26. februāri. 

11. Atzīt par spēkā zaudējušiem Valles vidusskolas “Kārtība, kādā  notiek skolēnu 

kavējumu uzskaites un reģistrēšanas kārtība”, noteikumus, apstiprinātus 2012. 

gada 2. janvārī. 

 

 Direktore:                                                                           Gita Eriņa 
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