VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBA

VALMIERAS JAUNATNES CENTRS “VINDA”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.2551902465, iestādes adrese: Rīgas iela 42, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
oficiālā e-adrese: _DEFAULT@40900002193
Tālrunis 64232302, e-pasts: vinda@valmiera.edu.lv

01.09.2021.

Nr.1
Valmieras Jaunatnes centra “Vinda”
iekšējās kārtības noteikumi
I Vispārīgie noteikumi

1. Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” (turpmāk – Centrs) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk
– Noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības
iestādēs un to organizētajos pasākumos” un Centra nolikumu.
2. Noteikumi interešu izglītības un neformālās izglītības programmu dalībnieku (turpmāk –
Dalībnieks) tiesības un pienākumus, kā arī atbildību par noteikumu neievērošanu.
3. Noteikumu ievērošana visiem Dalībniekiem, kā arī viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem
(turpmāk – Vecāki) ir obligāta.
4. Noteikumi nosaka atbildīgos un kārtību, kādā Dalībnieki tiek iepazīstināti ar šiem Noteikumiem.
5. Noteikumu ievērošana nodrošina Dalībnieku drošību un viņu tiesību ievērošanu.
II Izglītības procesa organizācijas kārtība
6. Interešu izglītības nodarbību (turpmāk – Nodarbības) organizācija:
6.1. Nodarbības organizē Centrs saskaņā ar dibinātāja izdotiem noteikumiem;
6.2. Nodarbības var apmeklēt Dalībnieki līdz 25 gadu vecumam;
6.3. Nodarbību norises laiks notiek saskaņā ar interešu izglītības programmu saturu un grupu
piepildījumu;
6.4. vecāku līdzfinansējums interešu izglītības programmā tiek noteikts saskaņā ar Valmieras
novada pašvaldības domes lēmumu.
7. Neformālās izglītības nodarbību jauniešiem (turpmāk – Nodarbības jauniešiem) organizācija:
7.1. Nodarbības jauniešiem organizē Centra jaunatnes lietu speciālists, jaunatnes darbinieks
vai jaunieši;
7.2. Nodarbību jauniešiem Dalībnieki ir ikviens interesents Jaunatnes likumā noteiktajā
vecumā;
7.3. Nodarbības jauniešiem tiek organizētas Valmieras Jauniešu mājā, Mākslinieku ielā 2,
Valmierā;
7.4. Dalībnieki, kuri apmeklē Nodarbības jauniešiem, ievēro Valmieras Jauniešu mājas
iekšējās kārtības noteikumus;
7.5. Dalības maksa par Nodarbībām jauniešiem netiek noteikta.
8. Neformālās izglītības nodarbību pieaugušiem (turpmāk – Nodarbības pieaugušiem)
organizācija:
8.1. Nodarbības pieaugušiem organizē Centrs saskaņā ar Centram iesniegtajām programmām;
8.2. Nodarbību pieaugušiem laiks notiek saskaņā ar neformālās izglītības programmas saturu
un grupu piepildījumu;
8.3. Nodarbības pieaugušiem var apmeklēt ikviens, kam interesē neformālās izglītības
programmas pieaugušiem piedāvātais saturs bez iepriekšējām zināšanām un
sagatavotības pakāpes;

1

8.4. Dalības maksa pieaugušo neformālās izglītības programmām tiek noteikta saskaņā ar
Valmieras novada pašvaldības domes lēmumu.
9. Dalībnieku uzņemšana un atskaitīšana:
9.1. Dalībnieka uzņemšana interešu un neformālās izglītības programmā notiek,
pamatojoties vai nu uz Vecāka, vai Dalībnieka elektroniski aizpildītu un iesniegtu
pieteikuma anketu (turpmāk - Pieteikums);
9.2. Pieteikums Nodarbībām un Nodarbībām pieaugušiem ir jāatjauno katru mācību gadu, un
tas ir pamats līguma slēgšanai, izņemot Nodarbības jauniešiem;
9.3. Dalībnieka uzņemšana var tikt atlikta gadījumā, ja Dalībnieks ir apmeklējis Nodarbības vai
Nodarbības pieaugušiem iepriekšējā mācību gadā, bet nav veikti maksājumi par
apmeklētajām nodarbībām;
9.4. Dalībnieka atskaitīšana notiek, pamatojoties uz Vecāka vai Dalībnieka iesniegumu vai nu
aizpildot veidlapu Centrā, vai arī elektroniskā formātā, nosūtot to uz Centra e-pastu;
9.5. Nodarbību Dalībnieks tiek atskaitīts bez iesnieguma, ja:
9.5.1. netiek veikti vecāku līdzfinansējuma maksājumi ilgāk par 3 mēnešiem;
9.5.2. Dalībnieks tīši bojā Centra inventāru, telpu apdares, dažādas ierīces, santehnikas,
mācību līdzekļus;
9.5.3. Dalībnieks nepilda savus pienākumus;
9.5.4. Dalībnieks rupji pārkāpj disciplīnu – traucē interešu izglītības skolotājam veikt darba
pienākumus un ir saņemti vismaz 3 brīdinājumi, kas ir reģistrēti skolvadības sistēmā
“E-klase”, .
9.6. Ja Dalībnieks Centra telpās vai teritorijā piesavinās sev nepiederošas lietas, tiek ziņots
Centra administrācijai un policijai.
III Dalībnieka uzvedības noteikumi Centrā, tā teritorijā un Centra organizētajos
pasākumos
10. Dalībnieks ierodas Centrā uz savu Nodarbību laiku un neatrodas tajā pēc Nodarbību
apmeklējuma.
11. Dalībnieks virsdrēbes atstāj garderobē vai Nodarbību telpā.
12. Dalībnieks, kura dalība Nodarbībā saistās ar pārģērbšanos, dodas uz interešu izglītības
skolotāja norādīto ģērbtuvi.
13. Dalībnieks ir atbildīgs par sava darba rezultātu, seko līdzi Nodarbību procesam, savu iespēju
robežās maksimāli apgūst programmas saturā paredzēto, ir precīzs, izpilda un ievēro interešu
izglītības skolotāja prasības, darba drošības instrukcijas.
14. Nodarbību Dalībnieks neatstāj darba vietu vai Nodarbību telpu bez interešu izglītības skolotāja
atļaujas.
15. Dalībnieks izpilda interešu izglītības skolotāja, kā arī cita Centra darbinieka prasības, kuras
novērstu jebkāda veida drošības pārkāpumus iestādē.
16. Pie aizdomām par bojātu inventāru Dalībnieks ziņo interešu izglītības skolotājam vai Centra
darbiniekam.
17. Centra īpašuma tīša bojājuma gadījumā Dalībnieks vai Vecāks ir materiāli atbildīgs.
18. Centra Dalībniekam ir jāievēro sabiedrībā pieņemtās morāles un ētikas normas.
19. Dalībnieks rūpējas par savu veselību un drošību, ar savu rīcību neapdraud savu un citu
drošību.
20. Ja Dalībnieks cietis fiziskās vai emocionālās vardarbības rezultātā, viņš par to nekavējoties
informē interešu izglītības skolotāju, Centra darbinieku, Vecāku. Nepieciešamības gadījumā
lūdz palīdzību vai informē attiecīgos dienestus.
21. Dalībnieks ievēro rīcības kārtību ārkārtas vai ekstremālās situācijās, vadoties pēc centra
evakuācijas /rīcības plāniem (atrodas katrā ēku stāvā redzamā vietā), Nodarbību skolotāja un
Centra administrācijas norādījumiem. Bez ierunām pakļaujas Centra atbildīgo darbinieku
norādījumiem, kā arī policijas un ārkārtas situācijas novēršanas darbinieku prasībām.
22. Dalībnieki nedrīkst postīt (izmīdīt, izbraukāt, raut) apstādījumus un zālājus Centra teritorijā.
23. Centrs neatbild par personīgajām mantām, kuras atstātas bez īpašnieka uzraudzības Centra
telpās un teritorijā.
24. Drošība Centra rīkotajos pasākumos:
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24.1. Centra organizētajos pasākumos Dalībnieks pakļaujas šiem noteikumiem, kā arī
konkrēto pasākumu prasībām;
24.2. Dalībnieks ir atbildīgs par savu uzvedību visos pasākumos, kuros viņš pārstāv centru;
24.3. Centra organizētajos pasākumos, kas notiek ārpus tā par Dalībnieka uzraudzību un
drošību rūpējas ar Centra direktora rīkojumu noteiktā atbildīgā persona, kura vienlaikus
ir atbildīga par Dalībnieku instruktāžu;
24.4. Pasākumu laikā Dalībnieks ir atbildīgs par savu uzvedību uz ceļa, ievērojot ceļu
satiksmes noteikumus.
IV Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojums
25. Evakuācijas un rīcības plāni izvietoti atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem katrā ēkas stāvā
gan Rīgas ielā 42, gan Valmieras Jauniešu mājā, Mākslinieku ielā 2.
26. Operatīvā dienesta izsaukšanas tālruņi ir norādīti evakuācijas plānā un pie informatīvā stenda.
27. Par Dalībnieku informēšanu saistībā ar rīcību ugunsgrēka un citu draudu gadījumā ir atbildīgs
interešu izglītības un neformālās izglītības skolotājs un jaunatnes darbinieks Valmieras
Jauniešu mājā.
28. Drošības poga apsardzes izsaukšanai atrodas pie dežuranta 1.stāvā.
V Dalībnieka tiesības un pienākumi
29. Dalībnieka tiesības:
29.1. izvēlēties sev interesējošu interešu vai neformālās izglītības programmu (turpmāk –
Programma)
29.2. izstāties no Programmas, iesniedzot iesniegumu;
29.3. aktīvi piedalīties mācību procesā, izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, izteikt
argumentētus priekšlikumus mācību procesa uzlabošanai;
29.4. izmantot Centra telpas, mācību līdzekļus, inventāru, informācijas tehnoloģijas u.c.;
29.5. piedalīties Centra pasākumos;
29.6. prasīt cienīgu un korektu izturēšanos pret sevi;
29.7. saņemt informāciju par visiem ar izglītību saistītiem jautājumiem;
29.8. piedalīties Centra sabiedriskajā darbībā;
29.9. pārstāvēt Centru dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm;
29.10. izrādīt iniciatīvu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvē;
29.11. saņemt Programmas skolotāja palīdzību Programmas apguvē;
29.12. apmeklēt vairākas Centra programmas;
29.13. mācību gada laikā mainīt Programmas;
29.14. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Vindā un tās organizētajos pasākumos, ja
izglītojamais ievēro iekšējās kārtības un drošības noteikumus;
29.15. ziņot par Programmas skolotāja, izglītojamā vai citas personas rīcību.
30. Dalībnieka pienākumi:
30.1. ievērot Centra Noteikumus;
30.2. regulāri apmeklēt Programmu nodarbības un paredzēto nodarbības laiku pilnībā
izmantot izvēlētās Programmas apguvei;
30.3. pēc spējām un interesēm pārstāvēt Centru dažāda veida pasākumos;
30.4. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem un citiem Centra Dalībniekiem;
30.5. savlaicīgi informēt Programmas skolotāju par neierašanos uz nodarbību vai
pasākumu;
30.6. neatstāt nodarbību telpas patvaļīgi bez iemesla;
30.7. nodarbību un citu pasākumu laikā nelietot viedierīces;
30.8. informēt Programmas skolotāju par sliktu pašsajūtu nodarbības vai pasākuma laikā;
30.9. ar savu uzvedību netraucēt pārējo Dalībnieku un Programmas skolotāja darbu;
30.10. ievērot pieklājību un savstarpējās saskarsmes kultūru;
30.11. saudzēt mācību telpas, inventāru un mācību līdzekļus;
30.12. nodarbību telpās ievērot tīrību, kārtību un ugunsdrošības noteikumus;
30.13. sargāt savu veselību, ievērot tīrību un personīgo higiēnu;
30.14. sargāt savas personīgās mantas;
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30.15. nepiesavināties un nebojāt Vindas inventāru, kā arī Programmas skolotāja un citu
izglītojamo mantas;
30.16. nelietot apreibinošas vielas, nesmēķēt, neienest narkotiskas vielas un ieročus;
30.17. neveikt tirdznieciskos darījumus, spēles par naudu vai citas azarta spēles;
30.18. neveikt politisko partiju aģitāciju un jebkādu reliģisko uzskatu sludināšanu, kā arī citas
pretvalstiskas un pretlikumīgas darbības;
30.19. nepieļaut fizisku un emocionālu vardarbību.
VI Atbildīgie un kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības
noteikumiem un drošības instrukcijām
31. Ar Noteikumiem, noteikumiem par ugunsdrošību un elektrodrošību, par pirmās palīdzības
sniegšanu un evakuācijas plānu Programmas skolotājs iepazīstina Dalībniekus katru gadu
septembrī vai tūlīt, kad izglītojamais uzsāk apmeklēt Programmu.
32. Iepazīšanos ar Noteikumiem Dalībnieki (vai Dalībnieku vecāki pirmsskolas vecuma grupās)
apliecina ar savu parakstu.
33. Par iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem un visām pārējām drošības instruktāžām
Programmas skolotājs skolvadības sistēmā “E-klase” izgūst veidlapu, norāda instruktāžas
veidu un laiku, Dalībnieki vai vecāki pirmsskolas vecuma bērniem parakstās par to ievērošanu.
34. Pirms katras ekskursijas, pārgājiena, sacensībām vai pasākuma atbildīgā persona iepazīstina
un pārrunā atbilstošos drošības noteikumus (ugunsdrošības noteikumus, ceļu satiksmes
drošības noteikumus, darba drošības, Programmas iekšējās kārtības noteikumus, u.c.), un
izglītojamie parakstās par to ievērošanu.
35. Par drošību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt Dalībnieku
drošību un veselību, divas reizes gadā un pirms tādu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt
Dalībnieku drošību un veselību, Programmas skolotājs veic darba drošības instruktāžas.
36. Dalībnieku drošības instrukcijās vismaz vienu reizi gadā jāiekļauj informācija:
36.1. par darbību ekstremālās situācijās;
36.2. par rīcību nestandarta situācijās;
36.3. par ceļu satiksmes drošību;
36.4. par drošību uz ledus;
36.5. par drošību uz ūdens;
36.6. par personas higiēnu un darba higiēnu.
37. Par jebkura riska vai ekstremālu situāciju, kura apdraud Dalībnieku drošību vai veselību,
nekavējoties ir jāziņo Programmas skolotājam un/vai Centra administrācijai.
38. Gadījumā, ja Dalībnieks kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu
drošībai, steidzīgi jāziņo Programmas skolotājam, Centra administrācijai vai citiem
darbiniekiem.
VII Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu
39. Par Noteikumu neievērošanu tiek piemēroti sekojoši soda mēri:
39.1. Programmas skolotājs informē Vecākus rakstiski skolvadības sistēmas “E-klase” epastā vai telefoniski par pārkāpumu;
39.2. Dalībnieks kopā ar Vecākiem dodas uz pārrunām pie Programmas skolotāja;
39.3. Dalībnieks ar vecākiem ierodas pie administrācijas uz pārrunām, un tiek izteikts
brīdinājums vai arī Dalībnieks tiek izslēgts no Programmas;
39.4. gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola
lietošanu, Centra darbinieks ziņo Dalībnieka vecākiem un nepieciešamības gadījumā
atbilstošai institūcijai (pašvaldības policijai, valsts policijai, ātrai medicīniskai palīdzībai
un citām atbildīgajām institūcijām).
40. Ja Dalībnieks ir tīši bojājis Centra vai Pedagoga inventāru, Dalībnieks vai vecāki pilnībā sedz
visus zaudējumus.
41. Pirms soda mēra pieņemšanas no pārkāpēja tiek prasīts rakstisks vai mutisks paskaidrojums.
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VIII Pamudinājumi Dalībniekiem
42. Par sasniegumiem Programmu nodarbībās, kā arī citās aktivitātēs un aktīvu pilsonisku rīcību
Centrs var izteikt pateicību, piešķirt diplomu, piešķirt Atzinības rakstu, piešķirt balvu.
IX Noteikumu pieņemšanas un grozīšanas kārtība
43. Noteikumu izstrādi nodrošina un grozījumus apstiprina Centra direktors.
44. Grozījumus Noteikumos apspriež Centra Pedagoģiskajā padomē.
45. Veikt grozījumus Noteikumos var ierosināt Dalībnieki, Vecāki, Programmu skolotāji, Dibinātājs.
46. Ja šajos noteikumos tiek veikti grozījumi, tad Programmas skolotājs Dalībniekus ar tiem
iepazīstina divu nedēļu laikā no to pieņemšanas brīža.
X Noslēguma jautājumi
47. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī.
48. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušus Valmieras Jaunatnes centra
„Vinda” iekšējās kārtības noteikumus, kas apstiprināti 2019.gada 30.augustā.
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