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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rīgā 

 

29.12.2021.         Nr. PSM-21-17-nts  

 

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē un izglītības 

iestāde informē izglītojamā likumisko pārstāvi, pašvaldību un valsts iestādes, 

ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi 
 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10. 

panta trešās daļas 2. punktu un 01.02.2011. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 89 “Kārtība, kādā izglītības 

iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai 

valsts iestādes, ja izglītojamais neapmeklē izglītības 

iestādi” 4.un 7. punktiem 
(15.02.2022. iekšējo noteikumu Nr. PSM-22-2-nts redakcijā) 

 

1. Kārtība nosaka, kā izglītības iestāde un izglītojamo likumiskie pārstāvji (turpmāk- 

vecāki) sniedz informāciju, ja izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi. 

2. Izglītojamo kavējumu uzskaites un administrēšanas mērķis ir samazināt izglītojamo 

neattaisnotus kavējumus un uzlabot mācība procesa efektivitāti un kvalitāti. 

3. Noteikumi attiecas uz izglītojamiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu 

obligātajā izglītības vecumā (no 5 gadu vecuma), un 1.-9. klašu skolēniem. 

4. Pirmsskolas grupas skolotājs katru rītu e-klases žurnālā atzīmē izglītojamo 

apmeklējumu. 

5. Mācību priekšmetu skolotāji katras mācību stundas laikā e-klases žurnālā reģistrē 

izglītojamo stundu kavējumus. 

6. Pirmsskolas izglītojamā vecāks par kavējumu ziņo pirmsskolas grupas skolotājam ne 

vēlāk kā līdz 8.20, piesakot kavējumu e- klasē vai nosūtot ziņu skolotājam uz grupas 

mobilo telefonu.  

7. 1.-9. klašu skolēna vecāks par kavējumu ziņo klases audzinātājam ne vēlāk kā līdz 

kavējuma dienas pl. 9.00, piesakot kavējumu e-klasē vai nosūtot ziņu uz klases 

audzinātāja mobilo telefonu. 

8. Klases audzinātājs vai pirmsskolas grupas skolotājs veic izglītojamo apmeklējuma 

kontroli, ja vecāks nav informējis par kavējuma iemesliem, kavējuma dienas laikā 

klases audzinātājs vai pirmsskolas grupas skolotājs telefoniski vai e-klases pastā 

sazinās ar izglītojamā vecāku, lai noskaidrotu mācību procesa kavējuma iemeslus. 
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9. Mācību procesa kavējumu attaisnojošus dokumentus izglītojamais vai viņa vecāks 

iesniedz klases audzinātājam vai pirmsskolas grupas skolotājam atbilstoši Mežciema 

pamatskolas iekšējās kārtības noteikumiem.  

10. Klases audzinātājs vai pirmsskolas grupas skolotājs kavējumu attaisnojošos 

dokumentus reģistrē e-klasē. Kamēr nav iesniegts attaisnojošs dokuments, kavējumi 

tiek reģistrēti kā neattaisnoti. 

11. Klases audzinātājs seko līdzi kavējumu skaitam, ja neattaisnoti kavētu mācību stundu 

skaits pārsniedz 15 stundas semestra laikā vai skolēns 2 dienas pēc kārtas kavē mācību 

stundas bez attaisnojoša iemesla, klases audzinātājs nosūta e-klases pastā sociālajam 

pedagogam ziņojumu ar situācijas aprakstu, kā arī līdz šim veiktajām darbībām 

kavējumu novēršanai (piemēram, norāda kavējumu datumus, iespējamos kavējumu 

iemeslus, veikto pārrunu ar izglītojamo vai viņa vecākiem datumu, vienošanos, 

rezultātus). 

12. Sociālais pedagogs palīdz klases audzinātājam noskaidrot izglītojamā mācību stundu 

kavējuma apstākļus, veic profilaktiskas pārrunas situācijas uzlabošanai ar skolēnu vai 

viņa vecākiem, nepieciešamības gadījumā apmeklē ģimeni to dzīvesvietā, un, 

izvērtējot veikto darbību rezultātus, ir tiesīgs nosūtīt informāciju sociālajam dienestam, 

bāriņtiesai un citām institūcijām. 

13. Ja pirmsskolas grupas izglītojamais līdz obligātās izglītības vecumam bez attaisnojoša 

iemesla nav apmeklējis iestādi mēnesi pēc kārtas vai divu mēnešu periodā apmeklēto 

dienu skaits ir mazāks par 30 dienām un vecāki vai likumīgais pārstāvis nereaģē uz 

iestādes nosūtītu brīdinājumu, bērns var tikt atskaitīts. 
 (Grozīts ar 15.02.2022. iekšējiem noteikumiem Nr. PSM-22-2-nts) 

14. Pirmsskolas metodiķis palīdz pirmsskolas grupas skolotājam noskaidrot kavējuma 

apstākļus, veic profilaktiskas pārrunas ar vecākiem. Ja kavējumi bez attaisnojoša 

iemesla turpinās, pirmsskolas metodiķis informē skolas direktoru. 

15. Ja pirmsskolas izglītojamais obligātajā izglītības vecumā vairāk nekā trīs mācību 

dienas nav apguvis pirmsskolas izglītības programmu vai skolēns vairāk nekā 20 

mācību stundas semestrī ir kavējis bez attaisnojoša iemesla, sociālais pedagogs vai 

skolas direktors nekavējoties Valsts izglītības informācijas sistēmā ievada informāciju 

par izglītojamā kavējumiem un to iemesliem (ja tie ir zināmi), kā arī rīcību to 

novēršanai. 
(Grozīts ar 15.02.2022. iekšējiem noteikumiem Nr. PSM-22-2-nts) 

16. Ja ir pamatotas aizdomas, ka ir pārkāptas  izglītojamā, kurš bez attaisnojoša iemesla 

neapmeklē izglītības iestādi, tiesības, sociālais pedagogs vai skolas direktors informē 

pašvaldības kompetentās iestādes un nepieciešamības gadījumā ziņo Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcijai.  

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Mežciema pamatskolas 2011.gada 1.marta iekšējos 

noteikumus Nr. 1-40/29 “Kārtība par informācijas sniegšanu vecākiem, pašvaldības 

vai valsts iestādēm, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības 

iestādi”.  

18. Kārtība stājas spēkā 2022. gada 3.janvārī.  

 

Direktore         A. Priedīte  

Priedīte 67474287 


