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IZGLĪTOJAMO KAVĒJUMU REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA  

 
Izdota saskaņā ar: 

1. Ministru kabineta 01.02.2011.noteikumi Nr.89 “Kārtība, kādā izglītības iestādes 

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

attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”; 

2. RTU OTK nolikumu. 

 

1.Vispārīgie jautājumi 

1.1. Dokuments izstrādāts, lai nodrošinātu pedagogu vienotu pieeju izglītojamā kavējumu 

reģistrēšanā Rīgas Tehniskās universitātes aģentūrā “Rīgas Tehniskās universitātes 

Olaines Tehnoloģiju koledžā” (turpmāk - skola). 

1.2. Dokumenta uzdevumi ir: 

1.2.1. Sistematizēt izglītojamo kavējumu reģistrēšanu un dokumentēšanu skolā; 

1.2.2. Informēt pedagogus un izglītojamos par kavējumu reģistrēšanas kārtību skolā; 

1.2.3. Informēt izglītojamo vecākus (personas, kas īsteno aizgādnību) (turpmāk - 

vecāki), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla 

neapmeklē izglītības iestādi; 

1.2.4. Ja izglītojamais atrodas ārpusģimenes aprūpē, informēt audžuģimeni, aizbildni 

vai aprūpes iestādes vadītāju, nevis vecākus. 

1.3. Dokuments attiecas uz nepilngadīgiem izglītojamiem skolā un viņu vecākiem. 

1.4. Izglītojamā kavējumu reģistrēšanas kārtības izpildītāji ir pedagogi, izglītojamie un 

viņu vecāki. 

1.5. Ar izglītojamā kavējumu reģistrēšanas kārtību jāiepazīstina visi skolas pedagogi. 

Iepazīstināšanu organizē un veic Struktūrvienības vadītājs. 

1.6. Ar izglītojamā kavējumu reģistrēšanas kārtību jāiepazīstina visi grupas audzēkņi un 

viņu vecāki. Iepazīstināšanu organizē un veic grupas audzinātājs. 

1.7. Grupas audzinātājs ir atbildīgs par vecāku informēšanu, ja izglītojamais bez 

attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu. 

 

2. Izglītojamā kavējumu reģistrēšanas norise 

2.1. Izglītojamā kavējumu reģistrēšanas kārtība ir informatīva. 



 

 

2.2. Izglītojamā kavējumu reģistrēšana tiek veikta saskaņā ar RTU OTK IKN. 

2.3. Izglītojamā kavējumu reģistrēšana tiek precīzi veikta katru dienu saskaņā ar  

apstiprināto stundu sarakstu – pedagogs regulāri grupas elektroniskajā žurnālā 

MyKoob atzīmē neieradušos audzēkņus. 

2.4. Ja izglītojamais nevar ierasties skolā uz mācību sākumu plkst.8.25 vai kādu mācību 

stundu un skolai nav informācijas par neierašanās iemeslu, 2 stundu laikā 

izglītojamam vai viņa vecākiem, tas jāpaziņo grupas audzinātājam, zvanot vai sūtot 

īsziņu, vai nosūtot informāciju uz e-pastu, ko ir norādījis grupas audzinātājs. Ja 

informācija nav sniegta kavējums tiek uzskatīts par neattaisnotu. 

2.5. Ja izglītojamais nav ieradies skolā uz mācību sākumu vai kādu mācību stundu un 

skolai nav informācijas par neierašanās iemeslu, grupas audzinātājs mācību dienas 

laikā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu. 

2.6. Gadījumos, kad jau iepriekš ir zināms (par veselības stāvokli vai citiem apstākļiem), 

kad izglītojamais nevarēs ierasties skolā vecākiem iesniegt rakstveida iesniegumu, 

kas adresēts izglītības iestādes vadītājam un saskaņots ar struktūrvienības vadītāju un 

grupas audzinātāju. 

2.7. Pēc kavējuma ierodoties skolā, tajā pat dienā grupas audzinātājam jāuzrāda un/vai 

jāiesniedz ārsta izziņa vai vecāku argumentēts iesniegums par kavējumiem (ne vairāk 

kā par 2 dienām) vai kavējumu attaisnojošs dokuments. Pēc 3 dienu kavējuma 

nepieciešama ārsta apstiprināta izziņa par saslimšanu. Semestrī drīkst būt ne vairāk kā 

trīs vecāku (aizbildņu) vai likumisko pārstāvju argumentēti iesniegumi par īslaicīgu 

kavēšanu. 

2.8. Kavējuma attaisnojoša dokumenta neiesniegšanas gadījumā kavējums tiek uzskatīts 

par neattaisnotu un tiek fiksēts kā iekšējās kārtības noteikumu pārkāpums. 

2.9. Ja izglītojamam semestra laikā ir sakrājušās vairāk nekā 20 neattaisnoti kavētas 

mācību stundas un skolai nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav 

uzskatāms par attaisnojošu, skola par to nekavējoties rakstiski (papīra formā vai 

elektroniska dokumenta formā) informē pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi vai 

izglītības speciālistu. Dokumentu sagatavo grupas audzinātājs. 

 

3. Noslēguma jautājumi 

3.1. Kārtība stājas spēkā 02.09.2019. Apstiprināti pedagoģiskā padomes sēdē 30.08.2019., 

Olainē. 

3.2. Grozījumus “Izglītojamo kavējumu reģistrēšanas kārtībā” var ierosināt un iesniegt 

visas izglītības procesā un tās rezultātos ieinteresētās personas: pedagogi, 

izglītojamie, vecāki. To var izdarīt individuāli, grupās un kolektīvi.  

3.3. Ierosinājumi iesniedzami rakstveidā, motivējot visu izmaiņu nepieciešamību. 

3.4. Grozījumus apstiprina skolas vadītājs, un ar tiem tiek iepazīstināti pedagogi, 

izglītojamie un vecāki. 
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