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I Vispārīgie noteikumi 
 

1. Iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās 
izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.492 
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 
pasākumos” un Valkas novada Bērnu un jauniešu centra „Mice” (turpmāk tekstā BJC „Mice”) 
nolikumu. 
2. Iekšējās kārtības noteikumus apstiprina BJC „Mice” direktors. 
3. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka kārtību un uzvedību nodarbību laikā, iekšējos un masu 
pasākumos, kā arī ekskursijās. 
4. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka izglītojamo pienākumus un atbildību. 
5. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka izglītojamo tiesības. 
6. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka atbildīgos un kārtību, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti 
ar šiem noteikumiem. 
7. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošana ir obligāta visiem izglītojamajiem. 
8. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošana nodrošina izglītojamo drošību un viņu tiesību 
ievērošanu. 
 

II Izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība 
 

1. Par BJC „Mice” interešu izglītības programmas izglītojamo var kļūt jebkurš bērns, 
pusaudzis, jaunietis, kuram interesē konkrētā interešu izglītības programma, ja šajā 
programmā ir vakantas vietas un tā atbilst izglītojamā vecuma iespējām. 
2. Izglītojamie interešu izglītības programmā tiek uzņemti, pamatojoties uz noteiktas formas 
vecāku vai izglītojamo (no 18 gadu vecuma) iesniegumu. 
3. Iesniegums katru mācību gadu ir jāatjauno. 
4. Iesniegums par uzņemšanu interešu izglītības programmā ir jāiesniedz interešu izglītības 
programmas pedagogam. 
5. Izglītojamais tiek atskaitīts no pulciņa: 
 pamatojoties uz rakstisku vecāku vai izglītojamā (no 18 gadu vecuma) iesniegumu, 
 bez attaisnojoša iemesla kavētas nodarbības 1 mēnesi, 
 izglītojamais tīši bojā inventāru, 
 izglītojamais neievēro iekšējās kārtības noteikumus un nepilda savus pienākumus, 
 rupji pārkāpj disciplīnu. 
 

III Kārtība un uzvedība nodarbību laikā 
 

1. Ja interešu izglītības programma darbojas uz Valkas novada vispārizglītojošo skolu bāzes, 
izglītojamie ievēro tās kārtības un uzvedības normas, kuras ir noteiktas konkrētās 
vispārizglītojošās skolas „Iekšējās kārtības noteikumos”. 
2. Izglītojamie, atrodoties nodarbībās vai sarīkojumos ievēro visas sabiedrībā pieņemtās 
pieklājības normas. 
3. Nodarbību grafiki un cita informācija ir atspoguļoti informācijas stendā. 
4. Nodarbību grafiks mācību gada laikā var tikt mainīts.  
5. Izglītojamie uz nodarbību ierodas 5 minūtes pirms tās sākuma. 
6. Uz nodarbībām izglītojamie ierodas tām sagatavojušies: paņēmuši līdz darbam 
nepieciešamos materiālus vai tērpu un apavus. 
7. Par savām personīgajām mantām ir atbildīgi paši izglītojamie. 
8. Izglītojamajiem aizliegts piesavināt vai bojāt citas personas mantas. 
9. Izglītojamie ir atbildīgi par nodarbībā izsniegtajiem mācību līdzekļiem, materiāliem un 
inventāru, kā arī darba vietas kārtību un darba drošības noteikumu ievērošanu. 
10. Nodarbību laikā izglītojamajiem ir aizliegts atstāt BJC „Mice” ēku un teritoriju bez 
interešu izglītības pedagoga vai administrācijas atļaujas. 
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11. Izglītojamajiem aizliegts traucēt nodarbību, sarīkojumu un ekskursiju norisi. 
12. Nodarbību, sarīkojumu, ekskursiju laikā izglītojamie var tikt fotografēti un filmēti. 
Fotogrāfijas un video var tikt publiskoti. 
 

IV Izglītojamo drošība BJC „Mice” un tās teritorijā 
 

1. Par izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības instrukcijām BJC „Mice” atbild interešu 
izglītības pedagogs. Interešu izglītības pedagogs 2 reizes mācību gada laikā veic ierakstu 
nodarbību žurnālā. Izglītojamie ar parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar instrukcijām un 
noteikumiem.  
2. Ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, plūdu, vētras un citos gadījumos) izglītojamie bez 
ierunām pakļaujas atbildīgo personu rīkojumiem, rīkojas saskaņā ar drošības instrukcijās un 
nodarbībās sniegto informāciju. Nepieciešamības gadījumā seko evakuācijas plānam.  
3. Operatīvo dienestu tālruņi atrodas uz informācijas stenda 2.stāvā. 
4. Ja izglītojamais cietis fiziskas vai emocionālas vardarbības rezultātā, viņš nekavējoties 
informē interešu izglītības pedagogu vai citu BJC „Mice” darbinieku, vajadzības gadījumā 
lūdz palīdzību vai informē citus dienestus. 
5. Izglītojamie rūpējas par savu veselību un drošību, neapdraud savu un citu veselību un 
drošību. 
6. Izglītojamie neizturas vardarbīgi pret citiem. 
7. Izglītojamie nenes uz nodarbībām vai sarīkojumiem bīstamas vielas un priekšmetus, 
dzīvniekus. 
8. Izglītojamie nelieto atkarību izraisošās vielas un nepiedāvā tās lietot citiem audzēkņiem. 
9. Izglītojamie par nopietniem negadījumiem vai problēmām informē interešu izglītības 
pedagogu vai kādu citu BJC „Mice” darbinieku. 
 

V Izglītojamo tiesības 
 

1. Izvēlēties interešu izglītības programmu. 
2. Izmantot nodarbībām un sarīkojumiem paredzētās telpas, mācību līdzekļus, inventāru. 
3. Izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka un valsts cieņu un godu. 
4. Prasīt cienīgu, korektu izturēšanos pret sevi. 
5. Saņemt informāciju par visiem ar izglītību saistītiem jautājumiem. 
6. Piedalīties BJC „Mice” sabiedriskajā darbībā. 
7. Izteikt ierosinājumus un priekšlikumus par BJC „Mice” darbu. 
8. Pārstāvēt BJC „Mice” dažāda veida sarīkojumos atbilstoši savām spējām un interesēm. 
9. Izrādīt iniciatīvu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvē. 
10. Saņemt interešu izglītības pedagoga palīdzību interešu izglītības programmas apguvē. 
11. Apmeklēt vairākas BJC „Mice” interešu izglītības programmas . 
12. Mācību gada laikā mainīt interešu izglītības programmas. 
13. Saņemt sava darba vērtējumu rakstiskā veidā (izziņa, rekomendācija, apliecība). 
14. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem BJC „Mice” organizētajos sarīkojumos, ja 
izglītojamais ievēro iekšējās kārtības noteikumus. 
15. Ziņot par nepieņemamu interešu izglītības pedagoga, izglītojamā vai citas personas rīcību. 
 

VI Izglītojamo pienākumi 
 

1. Paredzēto nodarbību laiku (vienas nodarbības ilgums – 40 min.) pilnībā izmantot izvēlētās 
interešu izglītības programmas apguvei. 
2. Uzņemties personīgu atbildību par savu darbu un uzvedību nodarbībās un BJC „Mice” 
organizētajos sarīkojumos. 
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3. Ar cieņu izturēties pret novada, valsts, BJC „Mice” vai interešu izglītības programmas 
simboliku. 
4. Ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to pārstāvjiem. 
5. Ievērot iekšējās kārtības noteikumus, darba aizsardzības, drošības tehnikas un higiēnas 
prasības. 
6. Pārstāvēt BJC „Mice” dažāda veida sarīkojumos. 
7. Uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles un ētikas normām. 
8. Ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, izglītojamajiem, apmeklētājiem. 
9. Rūpēties par BJC „Mice” autoritāti, cienīt un atbalstīt tradīcijas. 
10. Rūpēties par BJC „Mice” estētiskās vides un inventāra saglabāšanu, uzturēt kārtībā savu 
darba vietu. 
11. Savlaicīgi brīdināt interešu izglītības pedagogu par nodarbību kavējumiem vai izstāšanos 
no interešu izglītības programmas. 
12. Strīdīgos jautājumus apspriest koleģiāli un korekti, vajadzību gadījumā, griežoties pie 
interešu izglītības pedagoga, vai administrācijas. 
 

VII Atbildīgie un kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās 
kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām 

 
1. Interešu izglītības pedagogs iepazīstina izglītojamos ar iekšējās kārtības noteikumiem un 
instrukcijām uzsākot nodarbības pulciņā un atkārtoti 2.semestra sākumā. 
2. Pārrunas par iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instruktāžām interešu izglītības 
pedagogs mācību gada laikā veic pēc vajadzības. 
3. Par iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instruktāžām interešu 
izglītības pedagogs veic ierakstus pulciņa žurnālā, norādot instruktāžas veidu un laiku, 
izglītojamie parakstās par to ievērošanu. 
4. Pirms masu pasākuma interešu izglītības pedagogs ar izglītojamajiem pārrunā drošības 
noteikumus masu pasākumu laikā. 
5. Pirms došanās pārgājienā, ekskursijā vai pirms izglītojamo kolektīvas kultūras pasākuma 
apmeklēšanas citā iestādē utml., izglītojamo grupas vadītājs iepazīstina izglītojamos ar 
drošības noteikumiem. 
6. Par ugunsdrošību izglītojamos informē interešu izglītības pedagogs pirmā semestra laikā 
vai, izglītojamajam uzsākot nodarbības. 
7. Par elektrodrošību izglītojamos informē interešu izglītības pedagogs pirmā semestra laikā 
vai izglītojamajam uzsākot nodarbību apmeklējumu. 
8. Vismaz vienu reizi gadā izglītojamie jāinformē par: 
 par pirmās palīdzības saņemšanas iespējām, 
 par darbību ekstremālās situācijās, 
 par rīcību nestandarta situācijās, 
 par ceļu satiksmes drošību, par drošību uz ledus, 
 par drošību uz ūdens, 
 par personas higiēnu un darba higiēnu, par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic 

ierakstus pulciņu žurnālā un audzēkņi parakstās par to ievērošanu. 
 

VIII Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 
 

1.Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu nosaka šādus soda mērus: 
 interešu izglītības pedagogs informē vecākus rakstiski vai telefoniski par pārkāpumu, 
 izglītojamais kopā ar vecākiem dodas uz pārrunām pie interešu izglītības pedagoga, 
 izglītojamais ar vecākiem tiek izsaukts pie administrācijas un tiek izteikts brīdinājums vai 

izglītojamais tiek izslēgts no pulciņa, 
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 ja izglītojamais ir piesavinājies vai bojājis BJC „Mice” inventāru, izglītojamo vai 
darbinieku mantas, nosaka šādu soda mēru: izglītojamais un viņa vecāki pilnībā atlīdzina 
radītos materiālos zaudējumus. 

2. Pirms soda mēra pieņemšanas no pārkāpēja tiek prasīts rakstisks vai mutisks 
paskaidrojums. 
 

IX Pamudinājumi izglītojamajiem 
 

1. Par sasniegumiem interešu izglītības programmās, kā arī citās aktivitātēs, un aktīvu 
pilsonisku rīcību BJC „Mice” var: 
 izteikt pateicību, 
 piešķirt diplomu, 
 piešķirt Atzinības rakstu, 
 piešķirt balvu. 
 

X Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos 
 
1. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt izglītojamie, interešu izglītības 
pedagogi, vecāki, dibinātājs. 
2. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apstiprina direktors. 


