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Kārtība, kādā izglītības iestāde informē pašvaldības  

vai valsts iestādes, ja izglītojamais  

bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi 
 

Nr.5 

 
Sastādīts saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 35.punktu un 01.02.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 „Kārtība, 

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

iemesla neapmeklē izglītības iestādi” 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītības iestāde informē vecākus, pašvaldības vai valsts 

iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi. 

1.2. Ja bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē, izglītības iestāde informē audžuģimeni, aizbildni 

vai bērnu aprūpes iestādes vadītāju, nevis vecākus. 

1.3. Noteikumi attiecas uz bērniem no piecu gadu vecuma. 

 

2. Bērnu ikdienas reģistrēšanas kārtība 

 

2.1. Pamatojoties uz Izglītības likuma 4.pantu vecāki nedrīkst atvest bērnu uz pirmsskolas 

iestādi vēlāk par plk.9.00, jo plk.9.00 sākas pirmsskolas izglītības realizācijas tiešais 

process.  

2.2. Bērnam atnākot uz pirmsskolas izglītības iestādi grupas skolotāja līdz plkst.9.00 atzīmē 

bērnu grupas žurnālā.  

2.3. Ja bērns slimības vai kādu citu attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas pirmsskolas iestādē, 

vecākiem līdz plk.9.00 tas ir jāpaziņo medmāsai pa tālruni 65432894 vai 22492358. 

2.4. Grupas skolotājas informē vecākus par šo noteikumu 2.punktā minēto kārtību un 

atbildīgajām personām. 

 

 

3. Darbinieku rīcība bērna neierašanās gadījumā 

 

3.1. Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē uz mācību sākumu un izglītības iestādei 

nav informācijas par neierašanās iemeslu, izglītības iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā 

līdz plks.11.00 sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu. 

3.2. Ja izglītojamais vairāk nekā trīs mācību dienas nav apmeklējis pirmsskolas izglītības 

iestādi un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav 

uzskatāms par attaisnojošu, grupas skolotājas par to nekavējoties informē iestādes 
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vadītāju un vadītāja rakstiski (papīra formā vai elektroniska dokumenta formā) informē 

Izglītības pārvaldi.  

3.3. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā izglītojamā tiesības, kas bez attaisnojoša 

iemesla neapmeklē izglītības iestādi, izglītības iestādes vadītāja par to informē 

pašvaldības kompetentās iestādes. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto 

tiesību pārkāpumu nav izdevies novērst, izglītības iestādes vadītāja par minēto tiesību 

pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. 

 

 

 

 

Sastādīja vadītāja                                       Ž.Stašāne 

 


