
 
  
 
 

PAZIŅOJUMI PAR NAUDAS SODU 
 

Skolas neapmeklēšana — 1996. gada Izglītības likuma 444. pants 
 

Informācija vecākiem un aprūpētājiem 
 

Ievads 
Saskaņā ar tiesību aktiem vietējai pašvaldībai vai citām attiecīgām institūcijām ir pilnvaras 
izsniegt paziņojumus par naudas sodu, ja tiek uzskatīts, ka vecāks/aprūpētājs nav izpildījis savu 
likumīgo pienākumu nodrošināt bērna regulāru skolas apmeklētību. Skolas kavējumu 
samazināšana ir galvenā prioritāte valsts un vietējā līmenī, jo skolas kavējumi samazina 
skolēna sekmju līmeni un izjauc ierasto kārtību skolā un pārējo skolēnu mācību procesu. 
 
PASKAIDROJUMI PAR PAZIŅOJUMIEM PAR NAUDAS SODU 
Vecāki/aprūpētāji izdara pārkāpumu, ja bērns regulāri neapmeklē skolu, un kavējumi tiek 
klasificēti kā neatļauti. Atkarībā no apstākļiem šādu gadījumu rezultātā var ierosināt lietu 
saskaņā ar 1996. gada Izglītības likuma 444. pantu. 
 
Paziņojums par naudas sodu ir alternatīva lietas ierosināšanai. Ja vecāki/aprūpētāji samaksā 
soda naudu, viņi var izvairīties no lietas ierosināšanas un kriminālsodāmības.  
 
Soda naudas apmērs  
Soda naudas apmērs ir GBP 120.00, bet, ja soda naudu samaksā 21 dienas laikā pēc 
paziņojuma par naudas sodu izsniegšanas, tad tās apmērs ir GBP 60.00. 
 
Paziņojuma piegādes veids 
Paziņojumi par naudas sodu vienmēr tiks nogādāti adresātam kā prioritārs pasta sūtījums, un 
tos adresē katram vecākam/aprūpētājam individuāli par katru bērnu. 
 
Paziņojumu par naudas sodu kritēriji 
Lankašīras grāfistes padome ir pieņēmusi rīcības kodeksu, kurā ir noteikti apstākļi paziņojumu 
par sodu izsniegšanai:  
 
 neatļauta neierašanās skolā (tostarp, vecāku atļauta neierašanās); 
 bastošana; 
 regulāra novēlota** ierašanās skolā; 
 nesaskaņotas brīvdienas semestra laikā; 
 novēlota atgriešanās no saskaņotajām brīvdienām. 

 
Jebkurā gadījumā paziņojuma par naudas soduizsniegšanu tiek apsvērta tikai tad, ja skolēns ir 
neatļauti kavējis skolu vismaz 5 mācību dienas / 10 sesijas semestra laikā vai 7 mācību dienas / 
14 sesijas 2 secīgu semestru laikā.  

* Apzīmējums “vecāks” attiecībā uz bērnu vai jaunieti attiecas uz jebkuru personu, kas nav bērna vecāks, bet kurai 
ir vecāku atbildība par bērnu vai kurs rūpējas par bērnu. 
 
** pastāvīga kavēšana attiecas uz skolēniem, kuri ierodas skolā pēc skolas reģistra slēgšanas 



    
 
 
 
 
Brīdinājumi 
Neatļautas prombūtnes un regulāru kavējumu** gadījumos jūs saņemsiet rakstveida 
brīdinājumu par paziņojuma izsniegšanas iespējamību.  Tas ietvers informācijas par jūsu bērna 
apmeklētību kopiju. Brīdinājuma vēstulē būs norādīts, ka notiks 15 mācību dienas ilgs 
uzraudzības periods, kura laikā bērnam nedrīkst būt neviens neatļauts skolas kavējums, jo 
pretējā gadījumā tiks izsniegts paziņojums par naudas sodu. 
 
Neatļautas prombūtnes gadījumos tiks izsniegti brīdinājumi tad, kad par plānoto kavējumu būs 
pietiekami savlaicīgi paziņots. Tas nozīmē, ka dažos gadījumos paziņojumus par naudas sodu 
var izsniegt bez brīdinājuma. 
 
Apelācija 
Nepastāv nekādas ar likumu noteiktas apelācijas tiesības attiecībā uz jau izsniegto paziņojumu 
par naudas sodu. Tomēr pēc brīdinājuma vai paziņojuma par naudas sodu saņemšanas jūs 
varat izteikt iebildumus, ja to vēlaties (lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet bieži uzdotos 
jautājumus). Paziņojuma par naudas sodu termiņus nevar pagarināt vai apturēt, kamēr skola 
izskata iebildumus. 
 
Samaksa 
Informācija par samaksas kārtību tiks iekļauta paziņojumā par naudas sodu.  Jums jāatceras, 
ka naudas sodus nevar samaksāt daļēji vai pa daļām. Netiks nosūtīti atgādinājumi.  
 
Nesamaksāšanas sekas 
28 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jums ir jāsamaksā soda nauda pilnā apmērā, un 
pēc šī laika paiešanas vairumā gadījumu pašvaldības pienākums ir uzsākt tiesvedību vietējā 
miertiesā par sākotnējo pārkāpumu saistībā ar nespēju nodrošināt regulāru bērna skolas 
apmeklētību. 
 
Paziņojuma par naudas sodu neapmaksāšanas gadījumā tiks nosūtīta papildu korespondence 
par tiesvedību. Dažos gadījumos ierašanās tiesā nav nepieciešama; jūsu saņemtajā tiesas 
dokumentācijā tiks paskaidrotas procedūras un turpmāk veicamās darbības.  
 
Notiesāšanas gadījumā var piespriest dažādus soda veidus, tostarp, soda naudas līdz 
GBP 2500 un/vai ieslodzījumu uz laiku līdz trim mēnešiem.  Atkarībā no apstākļiem var noteikt 
arī tādus soda mērus kā tiesas brīdinājuma izsniegšanu par vecāku pienākumu nepildīšanu vai 
soda izciešanu kopienā. Var tikt piespriesta arī izmaksu segšana.   
 
Paziņojumā norādītās soda naudas samaksa atbrīvo jūs no iespējamās  notiesāšanas šajā laika 
posmā.  Tomēr atkarībā no apstākļiem var tikt apsvērta iespēja izvirzīt apsūdzību par 
turpmākajiem sliktas apmeklētības laika periodiem.   
 
Ja jums ir bažas par sava bērna skolas apmeklētību, jums jāsazinās ar skolas darbiniekiem, lai 
pārrunātu to, kāda palīdzība ir pieejama. 

** pastāvīga kavēšana attiecas uz skolēniem, kuri ierodas skolā pēc skolas reģistra slēgšanas (reģistrā apzīmē ar 
burtu “U”) 
 

Atjaunināts 2018. gada augustā 
 



PAZIŅOJUMS PAR NAUDAS SODU. BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI 
 

Mans vīrs/sieva/partneris arī ir saņēmis paziņojumu par naudas sodu par to pašu pārkāpumu — vai 
tas nozīmē to, ka mums abiem jāmaksā soda nauda? 
Jā. Visiem bērna vecākiem tiek izsniegts paziņojums par naudas sodu, kas jāmaksā par nespēju 
nodrošināt regulāru bērna skolas apmeklētību. Katrs paziņojums par naudas sodu tiek individuāli 
izsniegts katram no vecākiem par katru bērnu, un tie visi ir jāsamaksā, lai izvairītos no apsūdzības 
izvirzīšanas. 
 
Manam(-ai) partnerim(-ei) ir izsniegts paziņojums par naudas sodu, bet viņš/viņa nav bērna 
bioloģiskais tēvs/māte — vai viņam/viņai tik un tā jāmaksā? 
Jā. Apzīmējums “vecāks” attiecībā uz bērnu vai jaunieti attiecas uz jebkuru personu, kas nav bērna 
vecāks, bet kurai ir vecāku atbildība par bērnu vai kura rūpējas par bērnu, t.i., dzīvo kopā ar bērnu un 
ikdienā atrodas saskarē ar bērnu. 
 
Attiecībā uz manu bērnu ir izsniegti trīs paziņojumi par naudas sodu — pa vienam katram 
bioloģiskajam vecākam un viens pamātei/patēvam — vai tas ir pareizi? 
Jā. Kā iepriekš minēts, visiem vecākiem var izsniegt paziņojumu par naudas sodu, ja viņi nenodrošina 
regulāru bērna skolas apmeklētību, un apzīmējums “vecāks” attiecībā uz bērnu vai jaunieti attiecas uz 
jebkuru personu, kas nav bērna vecāks, bet kurai ir vecāku atbildība par bērnu vai kura rūpējas par 
bērnu. Tas nozīmē, ka vairāki cilvēki var būt atbildīgi par naudas soda samaksu. 
 
Es esmu tante/tēvocis/vecmāmiņa/vectētiņš/ģimenes draugs — kāpēc man ir uzlikta soda nauda? 
Kā iepriekš minēts, apzīmējums “vecāks” attiecībā uz bērnu vai jaunieti attiecas uz jebkuru personu, 
kas nav bērna vecāks, bet kurai ir vecāku atbildība par bērnu vai kura rūpējas par bērnu, t.i., dzīvo 
kopā ar bērnu un ikdienā atrodas saskarē ar bērnu. Jūs esat saņēmis(-usi) paziņojumu par sodu, jo 
esat klasificēts(-a) kā bērna vecāks saskaņā ar Izglītības likumu.  
 
Esmu saņēmis(-usi) paziņojumu par sodu par neatļautu prombūtni, bet, manuprāt, šai prombūtnei 
vajadzēja tikt atļautai, jo apstākļi bija ārkārtēji / mana bērna apmeklētība ir visu laiku bijusi 
teicama / manam bērnam ir teicamas sekmes skolā / šī bija pirmā reize, kad es izņēmu bērnu no 
skolas – vai es varu apstrīdēt šo paziņojumu par naudas sodu? 
Nepastāv nekādas ar likumu noteiktas apelācijas tiesības attiecībā uz paziņojumu par naudas sodu. 
Skolas direktors var pēc saviem ieskatiem noteikt, vai skolas kavējums ir saistīts ar ārkārtas 
apstākļiem un var tikt reģistrēts kā atļauts saskaņā ar Izglītības departamenta Vadlīnijām par 
izglītojamo skolēnu reģistrācijas noteikumu piemērošanu. Jebkurus jautājumus par skolas atteikumu 
attaisnot prombūtni vai skolas lēmumu pieprasīt paziņojuma par naudas sodu izsniegšanu neoficiāli 
jāuzdod skolas direktoram vai jārisina pārvaldes institūcijā, izmantojot skolas sūdzību iesniegšanas 
procedūru. Vietējās pašvaldības Skolas apmeklētības juridiskā darba grupa nevar atbildēt uz 
jautājumiem par lēmumu pieņemšanas procesiem skolās — visi šie jautājumi tiks pāradresēti skolai.  
 
Mans bērns neieradās skolā slimības dēļ — kādēļ man ir jāmaksā soda nauda? 
Apmeklētības izdrukā ir norādīti skolas kavējumi, kas ir atzīmēti kā neattaisnoti un kas ir par pamatu 
paziņojuma par naudas sodu izsniegšanai. Skola izlemj, vai attaisnot prombūtni, kuras pamatā ir 
apgalvojums par slimību. Ja nepiekrītat skolas lēmumam, jūs varat neoficiāli darīt zināmas savas 
bažas skolas direktoram vai iesniegt pārvaldes institūcijā, izmantojot skolas sūdzību iesniegšanas 
procedūru. Vietējās pašvaldības Skolas apmeklētības juridiskā darba grupa nevar atbildēt uz 
jautājumiem par lēmumu pieņemšanas procesiem skolās — visi šie jautājumi tiks pāradresēti skolai.  
 
Es pašlaik ar skolu apspriežu tās lēmumu neattaisnot prombūtni / pieprasīt paziņojuma par naudas 
sodu izsniegšanu par mana bērna prombūtni. Vai paziņojums par naudas sodu tiek iesaldēts, kamēr 
notiek šī jautājuma apspriešana? 



Paziņojuma par sodu noteikumi neparedz samaksas termiņa aizkavēšanu vai pagarināšanu. Tā kā 
paziņojumi par sodu ir jau izsniegti, laikā, kad jūs risināt šo jautājumu, jums tik un tā ir jāapmaksā 
paziņojumā par naudas sodu noteiktā summa norādītajā termiņā, lai netiktu ierosināta lieta tiesā. Ja 
vēlāk šis lēmums neattaisnot prombūtni, par ko tika uzlikta soda nauda, tiek atspēkots, nauda var tikt 
atmaksāta. 
 
Manuprāt, paziņojumā par naudas sodu ir kļūdas; vai man tik un tā ir jāmaksā? 
Ja uzskatāt, ka paziņojumā par naudas sodu ir būtiskas kļūdas, jūs nedrīkstat to ignorēt, jo jūs tik un 
tā esat par to atbildīgs(-a). Jums ir pēc iespējas ātrāk jāsazinās ar ierēdni, kas ir izsniedzis paziņojumu 
par naudas sodu (tiesas ierēdni), un viņš/viņa izskatīs šo jautājumu un pateiks, vai paziņojums tiek 
atcelts vai paliek spēkā un/vai tiek vēlreiz izsniegts, un vai jums vēl joprojām ir jāmaksā soda nauda. 
 
Kā var samaksāt soda naudu? 
Jūs varat samaksāt soda naudu tiešsaistē ar MasterCard, Maestro, Visa, Electron un Solo karti tīmekļa 
vietnē www.lancashire.gov.uk/online/pn. Jums būs nepieciešams paziņojums par naudas sodu, jo 
tiks prasīts ievadīt paziņojuma par naudas sodu numuru.  
Jūs varat arī aizpildīt noplēšamo daļu paziņojuma apakšā un nosūtīt vai nogādāt to kopā ar čeku vai 
naudas pārvedumu par attiecīgo summu uz norādīto vietējās pašvaldības adresi.  
 
Kā es varu zināt, ka pa pastu nosūtītais maksājums ir saņemts? 
Tiesas ierēdnis nosūtīs jums vēstuli ar apstiprinājumu par maksājuma saņemšanu. 
 
Vai kopā ar maksājumu man jānosūta vēl kaut kas, ja nosūtu to pa pastu? 
Jums jānosūta maksājuma lapiņa, kas atrodas paziņojuma par naudas sodu apakšdaļā, vai jāuzraksta 
savs vārds, uzvārds un skolēna vārds un uzvārds čeka vai naudas pārveduma otrā pusē. Ja mēs 
nevarēsim identificēt, kas ir veicis maksājumu un uz kuru skolēnu maksājums attiecas, pārkāpums 
netiks dzēsts un jums būs jāierodas tiesā. Maksājumu ērtāk ir veikt tiešsaistē tīmekļa vietnē 
www.lancashire.gov.uk/online/pn. Jums būs nepieciešams paziņojums par naudas sodu, jo tiks 
prasīts ievadīt paziņojuma par naudas sodu numuru.  
 
Ko man darīt, ja esmu pazaudējis(-usi) paziņojumu par naudas sodu? 
Jūs tik un tā varat samaksāt pa pastu, uzrakstot savu vārdu, uzvārdu un tā skolēna vārdu un uzvārdu, 
uz kuru attiecas paziņojums par naudas sodu čeka vai naudas pārveduma otrā pusē. Ja jums 
nepieciešama palīdzība, varat zvanīt pa tālruni 01772534950.  
 
Man ir jāapmaksā vairāki paziņojumi par naudas sodu, un es vēlos maksāt pa pastu. Vai man 
jānosūta atsevišķi čeki/naudas pārvedumi vai arī es varu nosūtīt vienu čeku/naudas pārvedumu 
visas soda naudas samaksai? 
Jūs varat izmantot vienu čeku vai naudas pārvedumu, lai apmaksātu vairākus paziņojumus par 
naudas sodu, tikai pārliecinieties, vai maksājumā ir ietverta informācija norādei, kurus paziņojumus 
par naudas sodu jūs apmaksājat. 
 
Es nevaru atļauties samaksāt soda naudu. Vai varu maksāt to pa daļām? 
Paziņojuma par naudas sodu noteikumos nav paredzēta daļēja samaksa, un soda naudas ir 
jāsamaksā pilnā apmērā paziņojumā par naudas sodu norādītajā termiņā.  
 
Es uzticēju soda naudas samaksu citai personai, bet tā nav veikusi samaksu un termiņš ir pagājis. 
Vai es joprojām esmu atbildīgs(-a)? 
Jā. Jūs esat atbildīgs(-a) par jums izsniegto paziņojumu par naudas sodu. Ja soda nauda nav 
samaksāta jebkura iemesla dēļ, lieta tiek nosūtīta apsūdzības izvirzīšanai. Paļaušanās uz to, ka kāda 
cita persona samaksās jūsu soda naudu, nav attaisnojošs apstāklis tiesā. 
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