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APSTIPRINĀTS
20.08.2020.
ar direktores rīkojumu Nr. 35/20

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Jelgavā
Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes
“Jaunrades nams “Junda”
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
un iestādes nolikuma 25. punktu.

I Vispārīgie jautājumi
1. “Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes „Jaunrades nams „Junda” (turpmāk
tekstā – JN „Junda”) Iekšējās kārtības noteikumi” (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka
audzēkņu tiesības, pienākumus, kā arī atbildību par noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumu ievērošana visiem audzēkņiem ir obligāta.
3. Noteikumi nosaka atbildīgos un kārtību, kādā audzēkņi tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem.
4. Noteikumu ievērošana nodrošina audzēkņu drošību un viņu tiesību ievērošanu.
II Izglītības procesa organizācija
5. Interešu izglītības grupu (turpmāk tekstā - pulciņš) darbība:
5.1. pulciņu var apmeklēt audzēknis līdz 25 gadu vecumam;
5.2. pulciņa nodarbību laiks notiek saskaņā ar interešu izglītības programmas saturu;
5.3. dalības maksa pulciņā tiek noteikta saskaņā ar Jelgavas pilsētas Domes lēmumu.
6. Audzēkņa uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība:
6.1. audzēkņa uzņemšana JN „Junda” notiek, pamatojoties uz audzēkņa likumiskā
pārstāvja vai pilngadīga audzēkņa aizpildīta iesnieguma pamata, kuru iesniedz pulciņa
interešu izglītības skolotājam. Direktors ar rīkojumu apstiprina JN „Junda” audzēkņa
uzņemšanu pulciņā vai atskaitīšanu pulciņa;
6.2. audzēknis netiek uzņemts, ja ir parādsaistības par dalības maksu interešu
izglītības programmā;
6.3. audzēkni atskaita:
6.3.1. uz audzēkņa likumiskā pārstāvja vai pilngadīga audzēkņa iesnieguma pamata:
6.3.1.1.
rakstiskā formā – iesnieguma veidlapa saņemama pie administratora;
6.3.1.2.
elektroniskā formā, nosūtot informāciju uz junda@izglitiba.jelgava.lv:
audzēkņa vārds, uzvārds, pulciņš no kura vēlas izstāties. Par izstāšanās datumu tiek pieņemts
saņemtās elektroniskās vēstules nosūtīšanas datums.
6.3.2. bez brīdinājuma - par neapmaksātu nodarbību apmeklējumu 3 mēnešu laikā;
6.3.3. pēc visiem zemāk minēto punktu pielietošanas, ja mēneša laikā nekas netiek
darīts situācijas uzlabošanai no audzēkņa un likumiskā pārstāvja vai pilngadīga
audzēkņa puses:
6.3.3.1.
par apzinātu citu JN „Junda” audzēkņu, par interešu izglītības skolotāja
darba pienākumu veikšanas traucēšanu. Tiek noteiktas pārrunas ar audzēkni
interešu izglītības skolotāja un JN “Junda” administrācijas klātbūtnē;
6.3.3.2.
par šo noteikumu neievērošanu audzēknim tiek izteikts rakstisks
brīdinājums, kurš tiek fiksēts elektroniskajā skolvadības sistēmā (“e-klasē”),

nosūtot likumiskajam pārstāvim informatīvu vēstuli. Direktors lemj par atskaitīšanu
no pulciņā, ja audzēknis trīs reizes nav reaģējis uz atkārtotiem rakstiskiem
brīdinājumiem par šo noteikumu neievērošanu. Audzēkni var atskaitīt ātrāk, ja
izdarītais pārkāpums ir apdraudējis savu vai citu personu veselību un drošību;
6.3.3.3.
JN „Junda” īpašuma (telpu apdares, dažādu iekārtu, santehnikas,
elektroierīču, inventāra, mācību līdzekļu) ļaunprātīga bojājuma gadījumos
audzēknis un viņa likumiskais pārstāvis vai pilngadīgs audzēknis ir atbildīgi par
bojājumu novēršanu divu nedēļu laikā;
6.3.3.4.
ja JN „Junda” telpās, teritorijā audzēknis piesavinās sev nepiederošas
lietas, tiek ziņots JN „Jundas” administrācijai un policijai.
III Dalībnieku uzvedības noteikumi izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes
organizētajos pasākumos
7. Audzēknis ierodas JN “Junda” uz savu nodarbību laiku un neatrodas tajā pēc sava pulciņa
apmeklējuma.
8. Audzēknis virsdrēbes nodod garderobē garderobistam, pretī saņemot garderobes numuriņu
un dodas uz sava pulciņa nodarbības telpu.
9. Pulciņa dalībnieks, kura dalība pulciņā saistās ar pārģēbšanos mēģinājumam, dodas uz
interešu izglītības skolotāja norādīto ģērbtuvi.
10. Audzēknis ir atbildīgs par pulciņa nodarbību darba rezultātiem - seko līdzi nodarbību
procesam, savu iespēju robežās maksimāli apgūst mācību vielu, ir precīzs, izpilda un
ievēro interešu izglītības skolotāja prasības, darba drošības instrukcijas.
11. Audzēknis neatstāj darba vietu vai nodarbību telpu bez interešu izglītības skolotāja
atļaujas.
12. Audzēknis izpilda interešu izglītības skolotāja, cita JN “Junda” darbinieka prasības, kuras
novērstu jebkāda veida drošības pārkāpumus iestādē.
13. Audzēknis ar savu uzvedību netraucē citu audzēkņu un pedagoga darbu.
14. Audzēknis izslēdz nodarbībās, pasākumos personiskās ierīces: mobilo telefonu, CD/DVD
atskaņotāju, radio un viedierīci. Nelieto fotoaparātu, kameru un citas ierīces, kas traucē
nodarbību mācību procesam. Viedierīces lieto tikai ar interešu izglītības skolotāja atļauju.
15. Audzēknis nodarbību laikā ievēro disciplīnu.
16. Rūpējas par nodarbību telpas un savas darba vietas kārtību un tīrību.
17. Ievēro darba drošības tehnikas noteikumus nodarbību telpās un darba higiēnas, personīgās
higiēnas noteikumus.
18. Drošība starpbrīžos:
18.1. starpbrīdī audzēknis atrodas interešu izglītības skolotāja uzraudzībā;
18.2. labierīcības apmeklē pēc interešu izglītība skolotāja atļaujas saņemšanas;
18.3. ar savu uzvedību neapdraud savu un citu veselību un drošību;
18.4. ievēro JN „Junda” darbinieku norādījumus;
18.5. nepiegružo un uztur kārtībā JN “Junda” telpas un teritoriju;
18.6. nesēž uz palodzēm un neatver vaļā logus;
18.7. neskrien pa nodarbību telpām, gaiteņiem un kāpnēm;
18.8. nekāpj uz trepju margām;
18.9. saudzē gaiteņos un iestādes teritorijā esošos zaļos augus, zālājus, dekorus.
19. Audzēkņa pienākums ir saudzīgi izturēties pret JN “Junda” īpašumu. Pie aizdomām par
bojātu inventāru, audzēknis ziņo interešu izglītības skolotājam vai administratoram.
20. JN „Junda” īpašuma bojājuma gadījumā audzēknis (audzēkņa likumiskais pārstāvis) vai
pilngadīgs audzēknis ir materiāli atbildīgi.
21. JN” Junda” audzēknim jāievēro sabiedrībā pieņemtās morāles un ētikas normas.
22. Audzēknim ir jāuzņemas personīga atbildība par savu uzvedību JN “Junda”, nedrīkst darīt
neko tādu, kas varētu traucēt un aizskart otru personu.
23. Audzēknis rūpējas par savu veselību un drošību, neapdraud savu un citu drošību.
24. Audzēknis neizturas vardarbīgi pret citiem.
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25. Audzēknis nedrīkst fiziski un garīgi iespaidot ne citus audzēkņus, ne JN “Junda”
darbiniekus. Audzēknis par nopietniem negadījumiem informē interešu izglītības
skolotāju vai citu iestādes darbinieku.
26. Ja audzēknis kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai,
nekavējoties informē interešu izglītības skolotāju vai citu iestādes darbinieku, kas ir viņa
tuvumā (skat. pielikums).
27. Ja audzēknis cietis fiziskas vai emocionālas vardarbības rezultātā, viņš nekavējoties
informē interešu izglītības skolotāju, JN “Junda” darbinieku, likumisko pārstāvi (vecāku).
Nepieciešamības gadījumā lūdz palīdzību vai informē attiecīgos dienestus.
28. Audzēknis precīzi ievēro rīcības kārtību ārkārtas vai ekstremālās situācijās, vadoties pēc
iestādes evakuācijas/rīcības plāniem (atrodas katrā ēku stāvā redzamā vietā), interešu
izglītības skolotāja un JN “Junda” administrācijas norādījumiem. Bez ierunām jāpakļaujas
JN “Junda” atbildīgo darbinieku norādījumiem, kā arī policijas un ārkārtas situāciju
likvidēšanas darbinieku prasībām.
29. Audzēknis nenes uz iestādi dzīvniekus.
30. Audzēknis nedrīkst novietot automašīnu iestādes teritorijā.
31. Audzēknis nedrīkst postīt (izmīdīt, izbraukāt, raut) apstādījumus un zālājus JN “Junda”
teritorijā.
32. Drošība rīkotajos pasākumos, akcijās:
32.1. JN „Junda” organizētajos pasākumos audzēknis pakļaujas šiem noteikumiem,
kā arī konkrēto pasākumu prasībām;
32.2. audzēknis atbildīgs par savu uzvedību visos pasākumos, kuros viņš pārstāv JN
“Junda”;
32.3. noteikumi attiecas uz pasākumiem ārpus JN “Junda” telpām un piemērojami
pasākumu laikā, kas saistīti ar JN „Junda” darbību;
32.4. JN „Junda” organizētajos ārpusiestādes, pilsētas un citos masu pasākumos par
audzēkņa uzraudzību un drošību rūpējas ar JN „Junda” direktora rīkojumu nozīmētā
atbildīgā persona;
32.5. pasākumu, akciju laikā audzēknis atbildīgs par savu uzvedību uz ceļa, ievērojot
ceļu satiksmes noteikumus.
33. Aizliegts
33.1. JN “Junda”, tā teritorijā un citās pasākumu norises vietās, ko organizē JN
“Junda” - aizliegta alkohola, enerģijas dzērienu, cigarešu, narkotisko, toksisko un
psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču
iegādāšanās, lietošana, glabāšana un realizēšana. Pārkāpumu novēršanai tiks izsaukta
Pašvaldības policija un informēts audzēkņa likumiskais pārstāvis;
33.2. bez vajadzības aiztikt ugunsdzēsības trauksmes signālpogas;
33.3. runāt necenzētiem vārdiem, nepiedienīgi uzvesties;
33.4. izplatīt un tirgot politiska, reliģiska rakstura priekšmetus un punktā 36.1.
minētās vielas, priekšmetus.
IV Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojums
34. Evakuācijas un rīcības plāni, ugunsgrēka pamanīšanas gadījumā, izvietoti atbilstoši
ugunsdrošības normu prasībām katras ēkas stāva gaitenī.
35. Operatīvā dienesta izsaukšanas tālruņi ir norādīti evakuācijas plānā, pie informācijas
stenda.
36. Par audzēkņa informēšanu rīcību ugunsgrēka u.c. draudu gadījumā atbildīgs ir interešu
izglītības skolotājs.
V Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu
37. Par audzēkņa iepazīstināšanu ar drošības instrukcijām un šiem noteikumiem atbild
pedagogs, kurš instruē audzēkni, kurš “Instruktāžas lapā audzēkņiem”, rakstot vārdu
“iepazinos” arī parakstās.
38. Par šo noteikumu neievērošanu audzēknis raksta paskaidrojumu Direktoram.
39. Par nodarījumu JN “Junda” administrācija var piemērot sodu:
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39.1. izteikt mutisku vai rakstisku aizrādījumu;
39.2. telefoniski vai elektroniski ziņot audzēkņa likumiskajam pārstāvim;
39.3. direktors var izteikt rakstiski brīdinājumu vai rājienu, par to informējot audzēkņa
likumisko pārstāvi;
39.4. direktors var uzaicināt audzēkni kopā ar audzēkņa likumisko pārstāvi uz pārrunām;
39.5. ja audzēknis lieto vai ir lietojis alkoholu un, ja ir aizdomas par narkotisko vielu
lietošanu, JN “Junda” administrācija ziņo policijai un audzēkņa likumiskajam pārstāvi,
nepieciešamības gadījumā izsauc ātro medicīnisko palīdzību;
39.6. ja audzēknis pielieto vardarbību vai veic krimināli sodāmu pārkāpumu, JN “Junda”
administrācija ziņo policijai un audzēkņa likumiskajam pārstāvim;
39.7. ja audzēknis sabojājis JN “Junda” īpašumu, administrācija ziņo audzēkņa
likumiskajam pārstāvim un vienojas par izdarītā kaitējuma seku likvidēšanu. Ja vienošanās
nav panākta, JN “Junda” administrācija ziņo policijai.
VI Atbildīgie un kārtība, kādā audzēkņi tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības
noteikumiem un drošības instrukcijām
40. Pedagogs iepazīstina audzēkni ar šādiem noteikumiem:
Instruktāžas veikšanas
Interešu izglītības
N.p.k.
laiks, biežums
skolotāja, dalībnieka
darbība
Interešu
izglītības
skolotājs instruē
Tiklīdz
nokomplektējas
grupa
un
Iekšējās kārtības noteikumi
audzēkņa iestāšanās gadījumā un pēc instruktāžas audzēknis
parakstās „Instruktāžas lapā
1.
interešu izglītības grupā. Semestrī
audzēkņiem”.

2.

3.

4.

5.

1 reizi.
Tiklīdz nokomplektējas grupa un
audzēkņa iestāšanās gadījumā
interešu izglītības grupā. Semestrī
1 reizi.

Izstrādāti iekšējie pulciņa
noteikumi par drošību mācību
kabinetos un telpās
(elektrodrošība, pirmās
palīdzības sniegšana)
Tiklīdz nokomplektējas grupa un
Par ugunsdrošību,
audzēkņa iestāšanās gadījumā
evakuācijas plāns

Interešu izglītības skolotājs instruē
un pēc instruktāžas audzēknis
parakstās „Instruktāžas lapā
audzēkņiem”.

Noteikumi par drošību citos
izglītības iestādes
organizētajos pasākumos

Pasākuma organizators (direktora
nozīmētā atbildīgā persona par
pasākuma organizēšanu) veic
nepieciešamo instruktāžu,
pasākumu dalībnieki parakstās
pasākumu veidlapās.
Interešu izglītības skolotājs instruē
un pēc instruktāžas audzēknis
parakstās „Instruktāžas lapā
audzēkņiem” vai „Izbraukuma
veidlapā”.

Noteikumi par drošību
ekskursijās, pārgājienos un
pastaigās

interešu izglītības grupā. Semestrī
1 reizi.
Pirms katras plānotās aktivitātes

Pirms katras plānotās aktivitātes

Interešu izglītības skolotājs instruē
un pēc instruktāžas audzēknis
parakstās „Instruktāžas lapā
audzēkņiem”.

VII Citi jautājumi
41. JN „Junda” neatbild par personīgajām mantām, kuras atstātas bez īpašnieka
uzraudzības JN „Junda” telpās un teritorijā;
42. Ja šajos noteikumos tiek veikti grozījumi, tad interešu izglītības skolotājs audzēkni
(audzēkņa likumisko pārstāvi) iepazīstina ar tiem 2 nedēļu laikā no to pieņemšanas
brīža.
43. Noteikumus var papildināt ar grozījumiem pēc pašu audzēkņu, pedagogu, pārējo
darbinieku un JN „Jundas” administrācijas ierosinājuma.
44. Noteikumus apstiprina direktors un noteikumi stājas spēkā no to parakstīšanas brīža.
Direktore I. Jaunzeme
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Pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes
“Jaunrades nams “Junda”
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM

Audzēkņa rīcība, ja audzēknis kādas personas darbībā saskata
draudus savai vai citu personu drošībai

Nepiekrīti draudu
izraisītāja rīcībai!

Nekavējoties par situāciju
informē interešu izglītības
skolotāju vai citu iestādes
darbinieku vai direktori vai
draugu, kam uzticies!
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