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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 

 

01.03.2018.          Nr. PSS4-18-3-nts 

 

Kārtība 

kādā skolēnu vecāki informē izglītības iestādi, ja skolēns neapmeklē 
izglītības iestādi un kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, 
pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla 

neapmeklē izglītības iestādi 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

 2011.gada 1.februārī noteikumiem Nr.89, 

Ministru kabineta 

 2016.gada 6.septembrī noteikumiem Nr.592 

un Izglītības likuma 14.panta 35.punktu  

 

1. Kārtība nosaka, vecākai (personas, kas īsteno aizgādību) (turpmāk – 

vecāki)  un  izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus (personas, kas īsteno 
aizgādību) (turpmāk – vecāki), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez 
attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi. 

2. Gadījumos, kad izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 
izglītības iestādi, izglītības iestāde veic šādas darbības: 

2.1. Sociālais pedagogs un/vai klases/grupas skolotājs dienas pirmajā pusē, 
līdz 11.00 sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu skolas kavējumu cēloni; 

2.2. kad bērns ierodas skolā, klases/grupas skolotājs uzklausa bērna viedokli 

par situāciju; 

2.3. vecāku attaisnojoša zīme der par 3 kavētam dienām. Ar 4 dienu-

nepieciešama ārsta zīme; 
2.4. klases/grupas skolotājs sadarbībā ar citiem skolas pedagogiem veic 

skolēna novērošanu klasē; 
2.5. situācijas, par kurām klases/grupas skolotājam nekavējoties jāziņo 

sociālajam pedagogam un izglītības iestādes vadītājam: 
2.5.1. aizdomas, ka bērns cieš no emocionālas, fiziskas vai seksuālas 

vardarbības, 
2.5.2. saņemta informācija, ka bērns nav nakšņojis mājās, 
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2.5.3. klases/grupas skolotājs pamanījis, ka bērna uzvedība izmainījusies 

(piemēram, uzvedība kļuvusi izaicinoša, rupja, bērns noslēdzies sevī, ir drūms), 
2.5.4. klases/grupas skolotājs pamanījis, ka bērnam nav sezonai piemērots 

apģērbs, mācību līdzekļi, vai arī bērns nav ēdis. 
3. Ja vecāki par problēmsituāciju ir informēti gan mutiski, gan rakstiski 

(sagatavojot oficiālu vēstuli), bet neattaisnotie kavējumi turpinās, klases/grupas 

skolotājs nedēļas laikā informē skolas sociālo pedagogu un izglītības iestādes vadītāju. 
4. Sociālais pedagogs sadarbībā ar izglītības iestādes atbalsta personālu, 

klases/grupas skolotāju un vecākiem analizē bērna neattaisnoto kavējumu cēloņus 
izmantojot gan skolēnu rakstveida paskaidrojumus, gan anketēšanu, gan individuālas 
sarunas, var veikt arī mājas apmeklējumus. 

5. Darba gaitā ir jāizvērtē vairāki iespējamie problēmas cēloņi, kas var būt 
saistīti ar: 

5.1. problēmai izglītības iestādē; 
5.2. bērna individuālo situāciju (veselības problēmas, mācību un uzvedības 

traucējumi, individuālas problēmas jeb pārdzīvojumi, kas saistīti ar attīstības vai 
traumatisko krīzi, u.c.); 

5.3. problēmām ģimenē. 
6. Pēc informācijas apkopošanas tā tiek nodota izglītības iestādes vadītājam, 

kurš tālāk lemj par saziņu ar izglītojamā vecākiem un atbildīgo bērnu tiesību 
aizsardzības iestāžu piesaisti situācijas noregulēšanai. 

7. Ja skolēns atrodas ārpusģimenes aprūpē, izglītības iestāde informē 
audžuģimeni, aizbildni vai bērnu aprūpes iestādes vadītāju, nevis vecākus.  

8. Par neierašanos skolā un neierašanās iemeslu (bērna veselības stāvokli vai 
citiem apstākļiem) skolēna vecāki informē: 

8.1. direktora vietnieku izglītības jomā (tālr. 67514132);  

8.2. sociālo pedagogu (tālr. 67514134);  

8.3. skolas dežurantu (tālr. 67524003), kurš vecāku informāciju fiksē 
skolas dežūrburtnīcā un nekavējoties par to informē dežurējošo administratoru, 
direktora vietnieku izglītības jomā vai klases/grupas skolotāju personīgi; 

9. Ja izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi  vairāk nekā trīs 
mācību dienas vai vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī – vispārējās izglītības un 
profesionālās izglītības programmu, klases/grupas skolotājs par to nekavējoties rakstiski 
(papīra formā vai elektroniska dokumenta formā) informē skolas sociālo pedagogu.  

10. Ja izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls 
nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestāde nekavējoties Valsts izglītības 

informācijas sistēmā ievada informāciju par izglītojamā kavējumiem un to iemesliem (ja 
tie ir zināmi), kā arī rīcību to novēršanai.  

11. Pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības iestādes sociālais 
pedagogs, ievērojot Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto informāciju, ja 
nepieciešams, sadarbībā ar izglītības iestādi un citām institūcijām, tostarp sociālo 
dienestu un bāriņtiesu, noskaidro izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus un 
koordinē to novēršanu. 
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12. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā skolēna tiesības, kas bez 
attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu, tad tā par to informē pašvaldības kompetentās 
iestādes. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav 
izdevies novērst, skola par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekciju. 

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas 
19.10.2016. iekšējo noteikumus Nr.PSS4-16-3-nts “Kārtība kādā skolēnu vecāki 
informē izglītības iestādi, ja skolēns neapmeklē izglītības iestādi un kādā izglītības 
iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez 
attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”. 

 

 

Direktore         I.Pastere 

 

 

 

 

Vasenkova 67514132 
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