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APSTIPRINĀTS 

ar direktores rīkojumu Nr. 1 – 12 / 9 

2021. gada 4. martā 

 

Kokneses novada Bebru pagastā 

 

Izglītojamo mācību stundu kavējumu uzskaites un novēršanas rīcības 

kārtība Bebru pamatskolā 
 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 

2. punktu, Izglītības likuma 54. panta 2. punktu, uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 

89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts 

iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” un 

Bebru pamatskolas nolikumu. 

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama izglītojamo kavējumu uzskaite un rīcība, to 

novēršanā. 

3. Izglītojamo kavējumu uzskaites un administrēšanas mērķis ir samazināt izglītojamo 

neattaisnoto stundu kavējumus un uzlabot mācību procesa efektivitāti un kvalitāti. 

4. Izglītojamo kavējumu uzskaites un administrēšanas uzdevumi: 

4.1. veikt izglītojamo kavējumu precīzu un regulāru uzskaiti pedagoģiskā procesa 

organizācijas obligātajā dokumentācijā; 

4.2. sadarboties ar izglītojamo vecākiem/likumiskiem pārstāvjiem, pašvaldības 

iestādēm izglītojamo kavējumu novēršanā. 

 

II Izglītojamo kavējumu reģistrācija un kontrole 

 

5. Mācību priekšmeta skolotājs izglītojamo kavējumus katru dienu atzīmē e-klases 

elektroniskajā žurnālā (turpmāk tekstā – e-žurnāls). 

6. Kavējumi, kas saistīti ar piedalīšanos skolas atbalstītajos pasākumos, tiek uzskatīti 

par attaisnotiem bez kavējuma zīmes (sporta sacensības, priekšmetu olimpiādes, 

konkursi, skates, ekskursijas).  

7. Par piedalīšanos mācību pasākumos ārpus mācību procesa atbildīgais pedagogs 

savlaicīgi (vēlams 3 darbdienas iepriekš) brīdina mācību priekšmeta skolotājus un 

klases audzinātāju. 

8. Klašu audzinātāji kavējumu attaisnojošu zīmi reģistrē e-klases žurnālā, atzīmējot 

kavējumus: 

       8.1.  slimības dēļ;  

       8.2. cits attaisnots kavējums;  

       8.3. neattaisnots kavējums. 

9. Attaisnojoši dokumenti ir sekojoši: 

9.1. ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izdota izziņa par izglītojamā slimību un 

periodu; 

9.2. vecāku rakstiski (telefoniski) sniegtā informācija par kavējuma iemesliem; 
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9.3. skolas direktores izdots rīkojums par piedalīšanos priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, skatēs, sporta sacensībās, ekskursijās, izglītojošos pasākumos; 

        9.4. kavējumu zīmes glabājas pie klases audzinātāja līdz nākamajam semestrim. 

10. Katra mēneša sestajā darbdienā direktore pārbauda visus klašu datus e-klases 

žurnālā un apkopo informāciju par visas skolas kavējumiem. 

 

III Izglītības iestādes un vecāku/likumisko pārstāvju informācijas apmaiņa par 

izglītojamo kavējumiem 

 

11. Ja izglītojamais slimības dēļ vai citu iemeslu dēļ nevar ierasties skolā, viņa 

vecāku/likumisko pārstāvju pienākums tajā pašā dienā ir ziņot par kavējumu iemeslu 

klases audzinātājam. 

12. Ja klases audzinātājam nav informācijas par izglītojamā neierašanās iemeslu skolā, 

klases audzinātājs mācību dienas laikā sazinās ar izglītojamā vecākiem/likumiskiem 

pārstāvjiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu. 

13. Kavējumi, kuru attaisnojums nav apliecināts ar kavējumu zīmi 3 dienu laikā, tiek 

uzskatīti par neattaisnotiem. 

14. Ja skola ir kavēta vairāk kā 3 dienas pēc kārtas, jāuzrāda ārsta zīme. Pretējā 

gadījumā kavējums tiek uzskatīts par neattaisnotu. 

15. Ja izglītojamam ir nepieciešams mācību procesa laikā doties ceļojumā (uz 

sacensībām, pieredzes apmaiņā u.c.), kas ir ilgāks par 3 dienām, izglītojamais ne vēlāk 

kā 3 dienas pirms brauciena iesniedz direktorei vecāku/likumisko pārstāvju parakstītu 

un ar klases audzinātāju saskaņotu noteiktās formas Iesniegumu. 

16. Vecāku/likumisko pārstāvju lūgumu attaisnot mācību stundu kavējumus ģimenes 

apstākļu dēļ klases audzinātājs akceptē ne vairāk kā 3 reizes pusgadā (semestrī). 

Ārkārtas gadījumi tiek izskatīti individuāli vadības apspriedē. 

 

IV Izglītības iestādes rīcība izglītojamo neattaisnoti kavēto mācību stundu 

gadījumos 

 

1.– 9. klasei Rīcība  

 

Ja izglītojamais neattaisnoti kavējis līdz 

5 mācību stundām 

      

     Klases audzinātāja saruna ar 

izglītojamo, pastiprināta kontrole no 

klases audzinātāja puses. 

      Klases audzinātājs sarunu ar 

izglītojamo reģistrē e-žurnālā. 

       Brīdinājums (ieraksts izglītojamā 

dienasgrāmatā, informācija vecākiem e-

žurnālā). 

 

 

Ja izglītojamais neattaisnoti kavējis līdz 

10 mācību stundām, 

skaitot no kavēšanas sākuma 

             

     Uz sarunu ar klases audzinātāju tiek 

uzaicināts izglītojamais kopā ar vecāku/ 

likumisko pārstāvi. 

      Pēc klases audzinātāja uzaicinājuma 

sarunā var piedalīties direktores 

vietniece izglītības jomā.  

      Klases audzinātājs sarunu ar 

izglītojamo un vecāku/likumisko 

pārstāvi protokolē. 
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Ja izglītojamais neattaisnoti kavējis līdz 

15 mācību stundām, 

skaitot no kavēšanas sākuma 

         

      Izglītojamais kopā ar vecākiem/ 

likumiskajiem pārstāvjiem tiek 

uzaicināts uz sarunu pie skolas vadības. 

    Skolas vadība sarunu ar izglītojamo 

un vecāku/likumisko pārstāvi protokolē. 

 

 

Ja skolēns turpina neattaisnoti kavēt 

(kaut vai 1 mācību stundu) 

 

     

Klases audzinātājs direktorei raksta 

Ziņojumu. 

    Direktore rakstiski informē Kokneses 

novada Sociālo dienestu. 

 

 

Ja izglītojamais neattaisnoti kavējis līdz 

20 mācību stundām 

    

   Direktore rakstiski ievada datus VIIS 

informācijas sistēmā, informē Kokneses 

novada darba speciālistu. 

 

 

17. Ja ir pamatotas aizdomas par izglītojamā, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 

izglītības iestādi, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības 

kompetentajām iestādēm, izglītības iestāde par to informē Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekciju. 

 

V Noslēguma jautājumi 

 

18. Šie iekšējie noteikumi tiek publicēti skolvadības sistēmā “E-klase” un Kokneses 

novada mājas lapā www.koknese.lv  

19. Katras klases audzinātājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šiem iekšējiem 

noteikumiem un precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu. 

20. “Izglītojamo mācību stundu kavējumu uzskaites un novēršanas rīcības kārtība Bebru 

pamatskolā” stājas spēkā ar 2021. gada 4. martu. 

21. Atzīt par spēku zaudējušu Bebru pamatskolas iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā 

Kokneses novada Bebru pamatskola uzskaita izglītojamo kavējumus un informē 

izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes ja izglītojamais bez attaisnojoša 

iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, apstiprinātus ar direktores 31.08.2011. rīkojumu 

Nr. 50/1-13. 
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