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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 pulciņu dalībnieku 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 skolēni tiek 

iepazīstināti ar šiem noteikumiem. 

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

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

viņu tiesību ievērošanu. 

II Pulciņu audzēkņu, dalības maksu, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība 

8. Par ABJC pulciņa dalībnieku var kļūt jebkurš bērns, pusaudzis, jaunietis, kuram interesē konkrētā 

pulciņa darbība, ja šajā pulciņā ir vakantas vietas un tas atbilst skolēna spējām. 

9. Dalībnieki pulciņā tiek uzņemti, pamatojoties uz līguma un noteiktas formas vecāku vai skolēnu 

(no 18 gadiem) iesnieguma pamata. 

10. Audzēkņa uzņemšana pulciņā var tikt atlikta gadījumā, ja audzēknis ir apmeklējis pulciņu 

iepriekšējā gadā, bet nav veicis maksājumus par visiem nodarbību apmeklējuma mēnešiem un 

nodevis saņemto inventāru, tērpus. 

11.  Ja audzēknis nevēlas apmeklēt pulciņu, ir jāiesniedz atteikuma iesniegums un jāsamaksā dalības 

maksa par pakalpojuma izmantoto periodu. 

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

12. Maksājumu var veikt līdz tekošā mēneša 20. datumam ar pārskaitījumu Alūksnes novada 

pašvaldības norēķinu kontā, atbilstoši saņemtajam rēķinam.  

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

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

15.  Ja audzēknis slimības dēļ nav apmeklējis nodarbības un kavējuma periods ir vismaz 2 nedēļas, tad, 

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

16. Ja konkrēto pulciņu (izņemot pirmsskolas grupas) apmeklē vairāki bērni no vienas ģimenes, tad 

viens no bērniem maksā 50% no dalības maksas, bet citi pilnu summu. 

17. 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. 

18. Atbrīvoti no dalības maksas par piedalīšanos ABJC interešu izglītības pulciņos: 

 audzēkņi, kas  ir personas ar invaliditāti; 

 audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes 

stastuss. 

19.  ABJC direktors var lemt par pulciņa dalībnieku atbrīvošanu no dalības maksas, pamatojoties uz 

vecāka vai interešu izglītības skolotāja iesniegumu, izskatot katru gadījumu atsevišķi. 

20. Lietvede veic pulciņa dalības maksu uzskaiti.  

III Pulciņu darba organizācija, kārtība un uzvedība nodarbību laikā 

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

apstiprināta nodarbību saraksta. 

22. Izmaiņas nodarbību sarakstā interešu izglītības skolotājs saskaņo ar ABJC interešu izglītības 

metodiķi. 

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



24. Lai izvairītos no drūzmēšanās un pulcēšanās, uz nodarbībām audzēkņi ierodas ne ātrāk kā 5 minūtes 

pirms to sākuma. 

25. ABJC izstrādā nodarbību norises grafiku. Nodarbības ilgums iekštelpās nepārsniedz divas mācību 

stundas, pārtraukuma laikā tiek nodrošināta telpu vēdināšana vismaz 15 minūtes. 

26. ABJC organizē interešu izglītības procesu saskaņā ar ABJC direktores apstiprinātu dokumentu 

“Kārtība, kādā tiek organizēta Alūksnes Bērnu un jauniešu centra interešu izglītība  ar  2020. gada  

1. septembri”, kas izdots  saskaņā  ar  Ministru kabineta  2020. gada  noteikumiem  Nr. 360  

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, VISC 

izdotajiem ieteikumiem piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību 

īstenošanai. 

27. ABJC interešu izglītības programmas vienas grupas minimālais audzēkņu skaits ir 8 dalībnieki. 

Ņemot vērā konkrētas vietas, telpu, aprīkojuma iespējas, interešu izglītības jomas specifiku un citus 

apstākļus konkrētajā situācijā, ABJC direktors ir tiesīgs apstiprināt mazāku dalībnieku skaitu. 

28.  Pulciņa audzēkņu 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,  ievērojot „Fizisko personu datu aizsardzības likumu” un citus 

normatīvos aktus, un netiek izpausti trešajām personām. 

29. ABJC direktors pēc saviem ieskatiem var norīkot interešu izglītības skolotājus pedagoģiskajam 

darbam nometnē vai citu izglītojošu darbību veikšanai, lai nodrošinātu tarificēto stundu izstrādi 

rudens, ziemas, pavasara un vasaras brīvdienās. 

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

 pulciņu iekšējās kārtības noteikumiem - septembrī,  

 elektrodrošības noteikumiem (1.pielikums) - septembrī, 

 pirmās palīdzības sniegšana (2.pielikums) - septembrī, 

 ugunsdrošības noteikumiem (3.pielikums) un evakuācijas plānu- septembrī un 

janvārī. 

 kārtību, kādā tiek organizēta Alūksnes Bērnu un jauniešu centra interešu izglītība  

ar  2020.gada  1.septembri - septembrī. 

31.  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. 

32. Kavējuma zīmes par neapmeklētajām nodarbībām pulciņa dalībnieki iesniedz interešu izglītības 

skolotājam. 

33. Izziņas pulciņu dalībnieki, vecāki vai aizbildņi saņem pie lietvedes. 

34. Par savām personīgajām mantām ir atbildīgs pats pulciņa dalībnieks. 

35. Audzēknis ir atbildīgs par nodarbībās izsniegto inventāru, mācību materiāliem, līdzekļiem, 

tērpiem. Zaudējumus sedz audzēkņu vecāki.  

36. Audzēkņi rūpējas par savu veselību un drošību, neapdraud savu un citu drošību. 

37. 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. 

38. 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. 

39. Nelaimes gadījumā ikviena pulciņa audzēkņa pienākums ir paziņot pulciņa vadītājam par notikušo, 

bet, ja tas nav iespējams, izsaukt glābšanas 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. 

40. ABJC pulciņu audzēkņi reklāmas nolūkos, nodarbībās, pasākumos var tikt filmēti/fotografēti 

publicēšanai mājas lapā: www.abjc.lv un  masu medijos. 

IV Pulciņa dalībnieku tiesības un pienākumi 

41. Pulciņu dalībniekiem ir tiesības: 

 izvēlēties interešu izglītības programmu; 

 izmantot ABJC telpas, mācību līdzekļus un inventāru; 

 piedalīties ABJC sabiedriskajā dzīvē; 

http://www.abjc.lv/


 pārstāvēt ABJC dažāda veida pasākumos; 

 apmeklēt vairākus ABJC pulciņus. 

 

42. Pulciņu dalībniekiem ir pienākumi: 

 paredzēto nodarbību laiku pilnībā izmantot interešu izglītības programmas apguvei; 

 ievērot ABJC pulciņu iekšējās kārtības un konkrētā pulciņa noteikumus; 

 savlaicīgi brīdināt pulciņa skolotāju par kavējumu vai izstāšanos no pulciņa; 

 savlaicīgi samaksāt pulciņa dalības maksu. 

 

 

 

1.pielikums 

ABJC pulciņu iekšējās kārtības noteikumiem,  

kas apstiprināti ar ABJC direktores E. Aizupes 

18.08.2020. Rīkojumu Nr. ABJC/1-05/20/20 

 

Elektrodrošības noteikumi 

 

1. Elektriskās strāvas bīstamie un kaitīgie faktori ir elektriskās strāvas trieciens un apdegumi. 

2. Pirms nodarbību uzsākšanas vizuāli pārbaudīt darba veikšanai nepieciešamo elektroiekārtu vadu 

izolāciju, kontaktu savienojumu un slēdžu tehnisko stāvokli. 

3. Nedrīkst uzsākt darbu, ja konstatēti elektroiekārtu, vadu, kontaktu, slēdžu un citi bojājumi. 

4. Par atklātajām neatbilstībām ziņot pedagogam, lai novērstu bojājumus.  

5. Strādājot ar elektroiekārtām nodrošināt, lai elektroiekārtu vadi, savienojumi, kabeļi, kontakti netiek 

iespiesti (logu, durvju ailēs), saspiesti vai citādi deformēti.  

6. Nepieļaut elektrisko iekārtu vadu un kabeļu savīšanos, mezglu veidošanos. Aizliegts izmatot bojātas 

rozetes, nestandarta elektriskās ierīces, atstāt zem sprieguma elektriskos vadus ar neizolētiem 

galiem, aizliegts veikt citas darbības, kas var radīt elektrodrošības draudus. 

7. Aizliegts likt rozetē pirkstus un citus priekšmetus un aiztikt bojātu kontaktligzdu. 

8. Aizliegts ar slapjām rokām aiztikt elektrības slēdžus, ieslēgt un strādāt ar elektroiekārtām. 

9. Uz elektroiekārtu korpusiem nenovieto vāzes, puķu podus, krūzes un citus priekšmetus.  

10. Beidzot darbu, izslēgt elektroiekārtas un sakārtot nodarbību vietu. 

11. Pēkšņas elektroenerģijas padeves paraukuma gadījumos pārtraukt nodarbību, izslēgt elektroiekārtas 

un noskaidrot elektroenerģijas padeves atslēgšanas iemeslu.  

12. Par noteikumu ievērošanu un skolēnu instruēšanu ir atbildīgs pedagogs. 

 

2.pielikums 

ABJC pulciņu iekšējās kārtības noteikumiem,  

kas apstiprināti ar ABJC direktores E. Aizupes 

18.08.2020. Rīkojumu Nr. ABJC/1-05/20/20 

 

Pirmās palīdzības sniegšana 

 

1. Pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņa atrodas ABJC administrācijas telpā. 

2. Nelielu traumu gadījumā izglītojamais palīdzību saņem ABJC, nepieciešamības gadījumā tiek 

izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. 

3. Ja cietušais smok, stipri asiņo, konstatēti lauzti kaui, sūdzas par stiprām sāpēm, atrodas bezsamaņā, 

guvis elektrotraumu vai plašus apdegumus, vai kā citādi ir aizdomas par nopietnām veselības 

problēmām, audzēknis veic šādas darbības: 

 Nekavējoties informē pedagogu, centra administrāciju vai jebkuru citu pieaugušo, 

 Ja iespējams, pārtrauc dzīvībai bīstamo faktoru iedarbību, 

 Pieaugušais izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu- tālrunis 113 vai 112. 

 Saglabā mieru, neatstāj bez uzraudzības cietušo. 

4. Audzēkņu pienākums ir ziņot pieaugušajam, ja sajūt sāpes savā ķermenī, ir guvis traumu. 

5. Apdedzinot roku – turēt to zem tekoša auksta ūdens līdz sāpes mazinās. 

6. Iedūrās skabarga- griezties pēc palīdzības pie pieaugušā. 



7. Atceries, ja asiņo deguns, galvu nedrīkst atliekt, jo asinis var iekļūt elpvados. Galva jānoliec uz 

priekšu. Uz pieres vai spranda var uzlikt mitru kompresi. 

8. Ja esi iegriezis pirkstā – cel roku uz augšu un griezies pie pieaugušā, pastātot, kas noticis. 

9. Nosalušas kājas – lēkā, skrien, kustini kāju pirkstus. 

10. Pārkarsi saulē – dodies ēnā un pasauc pieaugušo. 

11. Par noteikumu ievērošanu un skolēnu instruēšanu ir atbildīgs pedagogs. 
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ABJC pulciņu iekšējās kārtības noteikumiem,  
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Ugunsdrošības noteikumi 

 

1. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (ABJC) pulciņu nodarbību vietās ēku teritorijai vienmēr jābūt 

brīvām caurbrauktuvēm un piebrauktuvēm pie visām ēkām. Tās nevar izmantot skolēnu transporta 

līdzekļu novietošanai (velosipēdi, mopēdi, motocikli).  

2. ABJC pulciņu nodarbību vietās ēku teritorijā skolēniem ir aizliegts:  

2.1. smēķēt;  

2.2. nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošās, viegli uzliesmojošās vielas,  priekšmetus un 

materiālus;  

2.3. kurināt ugunskurus, izņemot īpašus gadījumus skolotāja vai ABJC darbinieka klātbūtnē un 

uzraudzībā, ne tuvāk par 100 m no ēkām, veicot ABJC teritorijas labiekārtošanas darbus;  

2.4. dedzināt pērno zāli, rugājus, papīrus.  

3. ABJC pulciņu nodarbību vietu ēkās aizliegts:  

3.1. aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas, vestibilus,) ejas un izejas ar somām un 

mantām;  

3.2. ienest un uzglabāt viegli uzliesmojošus šķidrumus.  

4. Lugu, izrāžu un citu masu pasākumu laikā nav atļauti gaismas efekti, izmantojot ķīmiskās un citas 

vielas, kas var izraisīt ugunsgrēku.  

5. Rokas ugunsdzēsības aparāti pulciņu nodarbību vietu ēkās novietoti uz grīdas. 

6. Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ir marķējums, kurā norādīts: 

6.1. aparāta tips;  

6.2. pildījuma veids;  

6.3. aparāta uzdevums; 

6.4. iedarbības kārtība;  

6.5. derīguma termiņš.  

7. Ja pulciņa audzēknis pamana ugunsgrēka izcelšanos nodarbību telpā vai teritorijā vai ugunsdrošības 

noteikumu pārkāpumu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks, viņam ir nekavējoties jāziņo par to 

jebkuram ABJC darbiniekam vai pieaugušajam, kuru viņš ir sastapis.  

8. Par ugunsdrošību ABJC atbild direktors un ar viņa rīkojumu norīkota persona. 

9. Visiem ABJC pulciņu audzēkņiem jāievēro ugunsdrošības noteikumi.  

10. ABJC pulciņu audzēkņi, kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai arī to vecāki, atkarībā no 

postījuma rakstura un sekām var tikt saukti pie atbildības.  

11. ABJC pulciņu audzēkņiem ugunsgrēka gadījumā jāvadās atbilstoši izstrādātiem noteikumiem. 

(pielikums Nr.1)  

12. Par noteikumu ievērošanu un skolēnu instruēšanu ir atbildīgs pedagogs. 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums 

ABJC ugunsdrošības noteikumiem,  

kas apstiprināti ar ABJC direktores E. Aizupes 
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ABJC PULCIŅU AUDZĒKŅU  RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ 

 

1. Ja ugunsgrēks izcēlies pulciņu nodarbību laikā, tad skolēniem stingri jāievēro tā skolotāja norādījumi, 

kurš vada šo nodarbību, jo viņš organizē un atbild par šīs pulciņa audzēkņu evakuāciju atbilstoši ēkas 

evakuācijas shēmai.  

2. Ja ugunsgrēks izcēlies pirms vai pēc pulciņa nodarbības, un pulciņa audzēkņi atrodas nodarbību telpā, 

tad ir jāpilda tā skolotāja norādījumi, kas tajā brīdī telpā atrodas.  

3. Iziet no ēkas nepieciešams organizēti un ātri.  

4. Ja pulciņa audzēknis ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts ieiet ēkā.  

5. Ugunsgrēka gadījumā z v a n ī t: 01 vai 112 . 


