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Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņu iekšējās kārtības noteikumi 

 

 

I Vispārīgie noteikumi 
 

1. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņu iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti, 

pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumu un Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (turpmāk tekstā ABJC) 

nolikumu. 

 

2. ABJC pulciņu iekšējās kārtības noteikumus apstiprina ABJC direktore. 

 

3. ABJC pulciņu iekšējās kārtības noteikumi nosaka izglītojamo  pienākumus,  atbildību un 

tiesības. 

 

4. ABJC pulciņu iekšējās kārtības noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek maksātas dalības 

maksas interešu izglītības pulciņos. 

 

5. ABJC pulciņu iekšējās kārtības noteikumi nosaka atbildīgos un kārtību, kādā 

izglītojamie tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem. 

 

6. ABJC pulciņu iekšējās kārtības noteikumu ievērošana ir obligāta visiem izglītojamajiem. 

 

7. ABJC pulciņu iekšējās kārtības noteikumu ievērošana nodrošina izglītojamo drošību un 

viņu tiesību ievērošanu. 

 

II Noteikumi 
 

8. Par ABJC pulciņa dalībnieku (izglītojamo) var kļūt jebkurš bērns, pusaudzis, jaunietis, 

kuram interesē konkrētā pulciņa darbība, ja šajā pulciņā ir vakantas vietas un tas atbilst 

skolēna spējām. 

 

9. Izglītojamie interešu izglītības programmā tiek uzņemti, pamatojoties uz noteiktas 

formas vecāku vai izglītojamā (18 gadus sasniegušo)  iesnieguma un līguma pamata. 

 

10. Izglītojamā uzņemšana pulciņā var tikt atlikta gadījumā, ja izglītojamais ir apmeklējis 

pulciņu iepriekšējā gadā, bet nav veicis maksājumus par visiem nodarbību apmeklējuma 

mēnešiem un nodevis saņemto inventāru, tērpus. 

 

11.  Ja izglītojamais nevēlas apmeklēt pulciņu, vecākiem ir jāiesniedz atteikuma iesniegums 

un jāsamaksā dalības maksa par pakalpojuma izmantoto periodu. 

 

12. Dalības maksas ABJC pulciņos tiek noteiktas ar Alūksnes novada domes lēmumu. 

 



13. Maksājumu var veikt līdz tekošā mēneša 25.datumam ar pārskaitījumu Alūksnes novada 

pašvaldības norēķinu kontā, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, interešu izglītības 

programmu, par kuru maksājums tiek veikts un mēnesi.  

 

14. Pulciņu maksu var iemaksāt avansā (par kalendāro gadu). 

 

15. Pulciņa maksa ir noteikta kā mēneša maksa un netiek rēķināta pēc nodarbību reižu skaita 

mēnesī. 

 

16.  Ja izglītojamais slimības dēļ nav apmeklējis nodarbības un kavējuma periods ir vismaz 

2 nedēļas, tad, iesniedzot ārsta zīmi, dalības maksa tiek samazināta par 50%. 

 

17. Ja konkrēto pulciņu (izņemot pirmsskolas grupas) apmeklē vairāki bērni no vienas 

ģimenes, tad viens no izglītojamajiem maksā 50% no dalības maksas, bet citi pilnu 

summu. 

 

18. Dalības maksa var tikt samazināta, ja pulciņa nodarbība nav notikusi skolotāja kavējuma 

(slimība, komandējums, atvaļinājums, pasākumi, mācības)  vai citu objektīvu apstākļu 

dēļ. Par dalības maksas samazinājuma apmēru lemj ABJC direktors. 

 

19. ABJC direktors var lemt par izglītojamā atbrīvošanu no dalības maksas: 

 pamatojoties uz izziņu par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa 

iegūšanu; 

 interešu izglītības skolotāja pamatotu iesniegumu. 

 

20.  Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedība veic pulciņa dalības maksu uzskaiti, 

sagatavo rēķinus, ko izsūta elektroniski vai personīgi, nododot pulciņa skoltājam.  

 

III Pulciņu darba organziācija, kārtība un uzvedība nodarbību laikā 
 

21. Pulciņu nodarbības notiek pēc ABJC interešu izglītības metodiķa sastādīta un ABJC 

direktora apstiprināta nodarbību saraksta. 

 

22. Vienas nodarbības garums ir 40 minūtes, pirmsskolas vecuma bērniem 20 – 30   

minūtes. Starp nodarbībām var nebūt starpbrīdis.  

 

23. ABJC interešu izglītības programmas vienas grupas minimālais izglītojamo skaits ir 8 

dalībnieki. 

 

24.  Izglītojamo dati tiek reģistrēti apstrādei Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) un 

skolvadības sistēmā E-KLASE, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu 

funkciju īstenošanu izglītības jomā un netiek izpausti trešajām personām. 

 

25. Katrs interešu izglītības skolotājs ir atbildīgs par pulciņa dalībnieku iepazīstināšanu ar 

pulciņu iekšējās kārtības noteikumiem, ugunsdrošības noteikumiem un evakuācijas 

plānu. Izglītojamo iepazīstināšanu ar  minētajiem noteikumiem reģistrē e-klases žurnālā. 

Izglītojamais, izņemot pirmsskolas vecuma bērnus, atbilstoši spējām un prasmēm to 

apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu. 

 

26. Pedagogs, kas ir atbildīgs par mācību braucieniem, pārgājieniem, pasākumiem, 

iepazīstina izglītojamos ar drošīnas noteikumiem, pārrauga to ievērošanu. 

 



27. Kavējuma zīmes par neapmeklētajām nodarbībām izglītojamie iesniedz interešu 

izglītības skolotājam vai ABJC lietvedei. 

 

28. Izziņas izglītojamie, vecāki vai aizbildņi saņem pie lietvedes. 

 

29. Par savām personīgajām mantām ir atbildīgs pats izglītojamais. 

 

30. Izglītojamais ir atbildīgs par nodarbībās izsniegto inventāru, mācību materiāliem, 

līdzekļiem, tērpiem. Zaudējumus sedz audzēkņu vecāki.  

 

31. Izglītojamais rūpējas par savu veselību un drošību, neapdraud savu un citu drošību. 

 

32. Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai 

dzīvību, pedagogs informē iestādes direktoru par izglītojamā uzvedību un rakstiski 

(papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par 

izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi. 

 

33. Ja ir apdraudēta izglītojamo drošība, tai skaitā novērota fiziska vai emocionāla 

vardarbība, pedagoga pienākums ir  informēt iestādes direktoru par izglītojamā uzvedību 

un rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūtīt izglītojamā vecākiem 

informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības 

iestādi. 

 

34. Pedagoga pienākums ir ziņot pašvaldības policijai vai Valsts policijai, ja ir saņemta 

informācija vai rodas pamatotas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai 

psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, 

lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot izglītības iestādē vai tās 

teritorijā, kā arī ziņot par to vecākiem. 

 

35. Izglītojamais jāievēro ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi. Nedrīkst lietot 

atklātu uguni, neskarties elektrības kontaktiem un atklātiem elektrības vadiem. 

Nepieciešamības gadījumā izglītojamais ziņo par situāciju pulciņa vadītājam vai ABJC 

administrācijai. 

 

36. Nelaimes gadījumā vai situācijā, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus 

savai vai citu personu drošībai,  ikviena izglītojamā pienākums ir paziņot pulciņa 

vadītājam par notikušo, bet, ja tas nav iespējams, izsaukt glāšanas dienestu pa tālruni 

112. Izsaucot glābšanas dienestu, ir jābūt gatavam atbildēt uz jautājumiem: KUR 

NOTICIS – nosaukt precīzu negadījuma vietu; KAS NOTICIS; CIK CIEUŠO; u.c. 

jautājumiem. 

 

 

37. ABJC pulciņu audzēkņi reklāmas nolūkos, nodarbībās, pasākumos var tikt 

filmēti/fotogrāfēti publicēšanai mājas lapā: www.abjc.lv un  citos plašsaziņas līdzekļos. 

 

38. Izglītojamajiem ir tiesības: 

 izvēlēties interešu izglītības programmu; 

 izmantot ABJC telpas, mācību līdzekļus un inventāru; 

 piedalīties ABJC sabiedriskajā dzīvē; 

 pārstāvēt ABJC dažāda veida pasākumos; 

 apmeklēt vairākus ABJC pulciņus. 

http://www.abjc.lv/


 

39. Izglītojamajiem ir pienākumi: 

 paredzēto nodarbību laiku pilnībā izmantot interešu izglītības programmas 

apguvei; 

 ievērot ABJC izglītojamo iekšējās kārtības, drošības un konkrētā pulciņa 

noteikumus; 

 savlaicīgi brīdināt pulciņa skolotāju par kavējumu vai izstāšanos no pulciņa; 

 savlaicīgi samaksāt pulciņa dalības maksu. 

 

IV Atbildība par noteikumu neievērošanu 
 

40. Izglītojamajiem jāievēro ABJC izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi un citi ar tiem 

saistītie noteikumi, ar kuriem izglītojamie ir iepazīstināti. To neievērošanas gadījumā 

skolēni saņem disciplinārsodu: 

1.reizi- mutisku aizrādījumu vai brīdinājumu, 

2.reizi- informācija vecākiem/ aizbildņiem. 

3.reizi- pulciņa skolotāja/ vadības saruna ar vecākiem. 

 

41. Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar ABJC, vadība 

sagatavo ziņojumu pašvaldības administratīvajai komisijai. 

 

43. Administratīva rakstura pārkāpumus ABJC neizmeklē, bet ziņo par tiem tiesību 

sargājošām iestādēm. 

 

 


