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LĪGATNES NOVADA DOME 

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi” 
reģistrācijas Nr. 4401903277 

Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV- 4108, tālrunis 64155441  

mobilais tālrunis 28661216; e – pasts bernudarzszvanini@ligatne.lv 
 

Līgatnē 

   APSTIPRINĀTS:                         

 Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības                               

iestādes “Zvaniņi” vadītāja:  

 ____________Gunita Liepiņa                                   

Rīk.  2019. gada 16. janvārī  

Nr.  BZ 18-1-8/9 

Instrukcija  Nr.16 

KĀRTĪBA, KĀ REĢISTRĒ IZGLĪTOJAMO NEIERAŠANOS 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 
Izdota saskaņā ar Izglītības likuma  

14. panta 35. punktu, Ministru kabineta  

01.02.2011. noteikumiem Nr. 89 

 „Kārtība, kādā izglītības iestāde 

informē izglītojamo vecākus, 

pašvaldības vai valsts iestādes, ja 

izglītojamais bez attaisnojoša iemesla 

neapmeklē izglītības iestādi”. 

 

1. Noteikumi attiecas uz pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajiem no piecu gadu 

vecuma.  

2. Ja izglītojamais (turpmāk tekstā bērns) nevar ierasties izglītības iestādē, vecāki 

(norādot bērna uzvārdu) par to informē iestādi:  

2.1. zvanot pa tālruni:   

            2.1.1. 27881048, ja bērns apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi ēkā   

Augšlīgatnē Sporta ielā 14,  

2.1.3.  26355463,  ja bērns apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi Augšlīgatnē, 

Upes ielā 2. 

2.2. iepriekšējā dienā iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts iestādes 

vadītājai vai reģistrējot kavējumu elektroniskajā žurnālā ELIIS, norādot 

kavējuma iemeslu.               

3. Ja paredzams, ka bērns neieradīsies (slimības, ģimenes apstākļu vai citu iemeslu 

dēļ) vairākas dienas, vecākiem informācijā jānorāda paredzamais bērna ierašanās 

datums.  

4.  Līdz plkst. 9.00 grupas skolotājs reģistrē neieradušos bērnus. 

5. Ja bērns nav ieradies izglītības iestādē dienas sākumā un nav informācijas par 

neierašanās iemeslu, grupas skolotāja mācību dienas laikā, telefoniski, elektroniskā 

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

neierašanās iemeslu.  

6. Ja bērns vairāk par trīs mācību dienām nav apmeklējis izglītības iestādi un 

izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu, vai iemesls nav 
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uzskatāms par attaisnojošu, iestādes vadītāja par to nekavējoties rakstveidā vai 

elektroniskā veidā informē pašvaldības izglītības speciālistu, lai tas atbilstoši savai 

kompetencei, koordinētu izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņu novēršanu, ja tas 

nepieciešams, informētu bāriņtiesu, kā arī citas institūcijas atbilstoši savai 

kompetencei.  

7. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 

izglītības iestādi, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības 

kompetentajām iestādēm, iestādes vadītāja par to informē Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekciju.  

8. Šie iekšējie noteikumi tiek publicēti Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādēs 

“Zvaniņi” mājaslapā. Katras grupas skolotāja ir atbildīga par vecāku iepazīstināšanu 

ar šiem noteikumiem un precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu.  

9. Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē, glabājas pie 

vadītājas kā arī tā ievietota elektroniskajā žurnālā ELIIS sadaļā Dokumenti.  

10. Ar kārtību, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē, vadītāja iepazīstina stājoties 

darbā, katra mācību gada sākumā un pēc nepieciešamības.  

 

 

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” vadītāja                       Gunita Liepiņa 

 

2019. gada 16. janvārī.  


