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Kārtība, kādā Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte” 
informē izglītojamo vecākus, Babītes novada pašvaldību vai valsts iestādes, 

ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 
izglītības iestādi 

 
 

I Vispārīgie nosacījumi 
 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte” 
(turpmāk-iestāde) informē izglītojamo vecākus (personas , kas īsteno aizgādību) (turpmāk-
vecāki), Babītes novada pašvaldību vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša 
iemesla neapmeklē izglītības iestādi. 

2. Noteikumi attiecas uz bērniem no piecu gadu vecuma. 
 

II Kārtība, kādā katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos 
izglītības iestādē 

 
1. Atbilstoši Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” iekšējās kārtības 

noteikumiem, pirmajā neierašanās dienā no plkst. 8.30. līdz 9.30. vecāki pa tālruni 
67914494 informē iestādes dežūrējošo administrātoru par izglītojamā neierašanos norādot: 
izglītojamā vārdu, uzvārdu, grupu, neierašanās iemeslu un aptuveno prombūtnes laiku. 

2. Dežūrējošais administrātors veic attiecīgu ierakstu Bērnu apmelējuma uzskaites žurnālā. 
3. Pirmsskolas iestādes māsa laikā no 9.30. līdz 10.30. veic grupu apgaitu, kuras laikā 

salīdzina ierakstus Bērnu apmeklējuma uzskaites žurnālā ar faktisko bērnu skaitu un 
papildus atzīmē promesošos. 

4. Ja izglītojamais nav ieradies iestādē un iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu, 
pirmsskolas iestādes māsa mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem un noskaidro 
neierašanās iemeslu. 

 
 
 
 



III Kārtība, kādā iestāde informē Babītes novada pašvaldību 
un valsts iestādes 

 
1. Ja izglītojamais vairāk nekā trīs dienas nav apmeklējis iestādi un iestādei nav informācijas 

par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestādes 
vadītājs par to nekavējoši informē Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju vai 
izglītības darba speciālistu (ja tāds ir), kā arī , ja nepieciešams, nosūta informāciju 
sociālajam dienestam, bāriņtiesai un citām institūcijām. 

2. Ja pēc Babītes novada pašvaldības iestāžu informēšanas, izglītojamais nav atsācis iestādes 
apmeklējumu un ir pamatotas aizdomas par bērnu tiesību pārkāpumiem, iestādes vadītājs 
informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. 

 


