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Madonas novada Ošupes pagastā 

APSTIPRINĀTS 

Rīk.Nr.6/17.03.2011 
  

25.01.2012.                                                                                          Nr.3-5/12/03 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀM 

KĀRTĪBA, KĀ REĢISTRĒ IZGLĪTOJAMO NEIERAŠANOS 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

Izstrādāti saskaņā ar MK noteikumiem 2011.gada 1.februāra Nr.89 

 „Kartībā, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus,  

pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez 

 attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi. 

1. Ja izglītojamais nevar ierasties pirmsskolas grupā, vecāki (norādot bērna uzvārdu 

un grupiņu) par to informē grupiņas audzinātāju,( tie, kuri uz izglītības iestādi  nokļūst 

ar skolas busiņu ,obligāti brīdina skolas busiņa šoferīti,) , savas grupiņas audzinātājai 

vai skolas direktores vietniekus mācību  un audzināšanas darbā, direktori, dežurantu.:( 

skola) 

1.1. zvanot pa tālruni – 64829617, 29140644 

1.2. nosūtot īsziņu –29140644, 

1.3. nosūtot e-pastu –degumnieki.skola@tvnet.lv 

1.4. iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts grupas audzinātājam.  

2. Ja paredzams, ka izglītojamais kavēs izglītības iestādi (slimības, ģimenes apstākļu 

vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecākiem informācijā izglītības iestādei 

jānorāda paredzamais bērna ierašanās datums. Jāziņo pirmsskolas izglītības grupiņas 

audzinātājai 

3. Ja izglītojamais nav ieradies un nav informācijas par neierašanās iemeslu, 

audzinātāja nekavējoties par to informē SKOLAS ADMINISTRĀCIJAS PĀRSTĀVI. 

Grupas audzinātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai 

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

izglītojamā neierašanās iemeslu, izdarot atbilstošu ierakstu grupas kavējumu uzskaites 

lapā.  

4. Ja izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai 

arī ir slimojis ar infekcijas slimību, pedikulozi izglītības iestādi var apmeklēt tikai ar 

ārsta zīmi. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti pamatojoties uz MK 14.07.2015. noteikumu Nr.404 

redakciju, stājas spēkā ar 2015.gada 01.septembri) 

http://likumi.lv/ta/id/275817-grozijumi-ministru-kabineta-2013-gada-17-septembra-noteikumos-nr-890-higienas-prasibas-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzejie...


 

5. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, 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.  

6. Katras grupas audzinātājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šiem iekšējiem 

noteikumiem un precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktore                                                               D.Rubene 
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Madonas novada Ošupes pagastā 

APSTIPRINĀTS 

Rīk.Nr.6/17.03.2011 
  

25.01.2012.                                                                                          Nr.3-5/12/04 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

KĀRTĪBA, KĀ REĢISTRĒ IZGLĪTOJAMO NEIERAŠANOS 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

Izstrādāti saskaņā ar MK noteikumiem 2011.gada 1.februāra Nr.89 

 „Kartībā, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus,  

pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez 

 attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi. 

 

                                           

1. Ja izglītojamais nevar ierasties skolā, vecāki (norādot bērna uzvārdu un klasi) par to 

informē (laikā no plkst.8:45) klases audzinātāju vai skolas direktores vietnieci mācību 

darbā, direktori, dežurantu.:  

1.1. zvanot pa tālruni – 64829617, 29140644, 28668313 

1.2. nosūtot īsziņu –29140644, 28668313 

1.3. nosūtot e-pastu –degumnieki.skola@tvnet.lv 

1.4. iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts klases audzinātājam.  

2. 1.-4.klases izglītojamā vecāki par bērna neierašanos informē klases audzinātāju.  

3. Ja paredzams, ka izglītojamais kavēs izglītības iestādi (slimības, ģimenes apstākļu 

vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecākiem informācijā izglītības iestādei 

jānorāda paredzamais bērna ierašanās datums.  

4. Sākoties pirmajai mācību stundai, pedagogs reģistrē neieradušos izglītojamos un 

nodrošina neieradušos izglītojamo saraksta iesniegšanu direktores vietniecei mācību 

darbā.  

5. Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē uz mācību sākumu un nav 

informācijas par neierašanās iemeslu, KLASES AUDZINĀTĀJA nekavējoties, bet ne 

vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai 

rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu, 

izdarot atbilstošu ierakstu SKOLAS  KAVĒJUMU UZSKAITES LAPĀ..  

6. Ja izglītojamais nav ieradies uz kādu nākamo (ne pirmo) mācību stundu un nav 

informācijas par neierašanās iemeslu, pedagogs nekavējoties par to informē KLASES 

AUDZINĀTĀJU VAI SKOLAS ADMINISTRĀCIJAS PĀRSTĀVI. Klases audzinātājs  

nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā, 

vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā 

neierašanās iemeslu, izdarot atbilstošu ierakstu skolas kavējumu uzskaites lapā.  



7. Ja izglītojamajam semestra laikā ir sakrājušās vairāk kā 20 neattaisnoti kavētas 

mācību stundas, izglītības iestāde par to nekavējoties rakstveidā vai elektroniskā 

veidā informē Madonas novada Izglītības pārvaldi, Ošupes pagasta  pārvaldes sociālo 

darbinieci, lai tā atbilstoši savai kompetencei koordinētu izglītības iestādes 

neapmeklēšanas cēloņu novēršanu. 

8. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, 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.  

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

noteikumiem un precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu. 

 

 

 

 

 

 

Direktore                                                                         /D.Rubene/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


