
IZRAKSTS 
Jēkabpils BJC audzēkņu iekšējās kārt ības noteikumi. 

 
Darba dienas organizācija 

1. Nodarbību sākums darbdienās no plkst. 13.00 – 19.00, sestdienās no plkst. 8.30 – 14.30, 
atsevišķos gadījumos agrāk, saskaņojot ar individuālo nodarbību sarakstu. Audzēkņi atstāj 
virsdrēbes BJC garderobē, pēc tās slēgšanas plkst. 18.00 virsdrēbes paņem. 

2. Audzēkņi ierodas BJC ne vēlāk kā 5 minūtes pirms nodarbību sākuma, atstājot virsdrēbes 
garderobē, dodas uz pirmo nodarbību. 

3. Katra nodarbība sākas un beidzas saskaņā ar nodarbību sarakstu. 
4. Nodarbības notiek pēc kabinetu sistēmas, katrai nodarbībai ir sava telpa. 
5. Nodarbību izmaiņu gadījumā nodarbību telpu norāda direktora vietnieks mācību un audzinā-

šanas darbā. 
6. Ārpusklases nodarbības apstiprina BJC direktors. 
7. Pēc nodarbībām audzēkņi, ja nav nodarbināti BJC pasākumos, atstāj BJC pa galveno ieeju. 
8. Nepiederošās personas drīkst ienākt BJC reģistrējoties pie dežuranta. 

Mācību darba organizācija 
1. Nodarbību garums 40 minūtes, pirmskolas vecuma bērniem 35 minūtes, starpbrīdis 5 – 10 

minūtes. 
2. Nodarbības notiek atbilstoši stundu sarakstā norādītajiem laikiem. 
3. Mācību gada sākumu, nobeigumu un brīvlaikus nosaka Latvijas Republikas MK. Ekstre-

mālos apstākļos dibinātājiestādei ir tiesības tos koriģēt. 
4. Nodarbību grupu žurnāli atrodas skolotāju istabā. 
5. Par kavējumiem, slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, audzēkņi un vecāki regulāri 

informē interešu izglītības pedagogus, iesniedzot kavējumu attaisnojošus dokumentus. 
6. Vecāku pienākums ir ziņot par sava bērna prombūtni slimības vai citu nopietnu apstākļu dēļ. 

Kavējumus mājas apstākļu dēļ (līdz trim dienām) var uzskatīt par attaisnotiem, ja to apliecina 
vecāku rakstīta zīme, kurā norādīti kavējuma iemesli. 

Audzēkņu tiesības 
1. Ikvienam audzēknim ir tiesības: 

� uz netraucētu darbu nodarbību stundās un sevis pilnveidošanu; 
� uz nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību BJC un organizētajos pasākumos, 

justies droši; 
� uz personas brīvību, nacionālo identitāti un ticības brīvību. 

2. Iegūt kvalitatīvas zināšanas interešu izglītības programmā, saņemt paskaidrojumus un kon-
sultācijas visa jaunā apguvē. 

3. Izglītošanās procesā izmantot BJC telpas, nodarbību līdzekļus, tehniskās ierīces (magneto-
fonus, datortehniku, video). 

4. Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību. 
5. Saņemt motivētu savu zināšanu sasniegumu novērtējumu. 
6. Atklāti izteikt savu argumentētu viedokli, paust savu attieksmi. 
7. Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību BJC administrācijai. 
8. Izteikt priekšlikumus BJC dzīves pilnveidošanai. 
9. Piedalīties sabiedriskajā darbībā, rosināt organizēt svētkus, koncertus, izstādes un citus 

pasākumus. 
10. Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītajiem jautājumiem, būt informētiem par 

visām BJC darbības jomām. 
11. Pārstāvēt BJC dažāda mēroga pasākumos, konkursos. 
12. Personīgās mantas neaizskaramība. Zaudējumu gadījumā ziņot pulciņu pedagogiem un 

administrācijai. 



Audzēkņu pienākumi 
1. Ar cieņu izturēties pret valsts un BJC simboliku, dažādām rasēm, tautām, etniskajām grupām 

un to pārstāvjiem. 
2. Mācīties atbilstoši savām spējām, būt precīziem, regulāri izpildīt uzdoto. 
3. Nekavēt pulciņu nodarbības bez attaisnojoša iemesla. 
4. Ievērot iekšējās kārtības noteikumus, saudzēt BJC vidi, inventāru, lietderīgi izmantot nodar-

bību metodiskos materiālus. 
5. Ievērot pulciņa nodarbību biedru un BJC pulciņu biedru tiesības uz netraucētu izglītības 

programmas apguvi. 
6. Ievērot pulciņu pedagogu tiesības uz apzināti netraucētām nodarbībām un ārpus pasākumu 

organizēšanu un vadīšanu. 
7. Atbildēt par savu rīcību un pilnveidot pašdisciplīnu. 
8. Izpildīt BJC vadības, darbinieku, pulciņu pedagogu, BJC tehniskā personāla, dežuranta 

prasības. 
9. Aizstāvēt BJC godu skatēs, konkursos, izstādēs u.c. pasākumos. 
10. Izturēties ar cieņu pret savu un citu īpašumu. 
11. Fiziski, morāli un psiholoģiski neietekmēt audzēkņus, pulciņu pedagogus un BJC personālu. 
12. Ar savu uzvedību netraucēt nodarbību biedru un pulciņu pedagogu darbu. 
13. Saudzēt BJC inventāru un atlīdzināt materiālos zaudējumus, ja tādi radušies audzēkņa vainas 

dēļ. 
14. Būt laipniem, taktiskiem un pieklājīgiem. 
15. Nodarbībās ievērot konkrētās nodarbību telpas un nodarbību tehnisko līdzekļu lietošanas 

noteikumus un pulciņa pedagogu prasības. 
16. Starpbrīžos bez atļaujas neatstāt BJC teritoriju. 
17. Nodarbību laikā atrasties nodarbību telpā un to neatstāt bez pulciņu pedagogu atļaujas. 
18. Ievērot lietišķā apģērba kultūru, ģērbties atbilstoši laika apstākļiem, ievērot tīrību un higiēnas 

normas. Svētku gadījumos ierasties svētku tērpā. 
19. Neapdraudēt savu un citu drošību un veselību, neienest BJC dzīvībai bīstamus priekšmetus, 

dzīvniekus. 
20. Neienest un nelietot narkotikas, toksiskas vielas un alkoholu, nelietot necenzētus vārdus, 

nesmēķēt BJC telpās un tās teritorijā. 
21. Neaicināt draugus un apziņas BJC telpās nodarbību laikā, neievest BJC mājdzīvniekus, vai 

citus dzīvniekus, putnus. 
22. BJC telpās nenodarboties ar azartspēlēm. 
23. Nodarbību laikā izslēgt mobilos telefonus. 

Rīcība ekstremālos apstākļos 
1. Ugunsgrēka gadījumā saskaņā ar atbilstošo instrukciju, ievērot atbildīgo personu norā-

dījumus. Pamanot ugunsgrēka cēloni nekavējoši paziņot jebkuram BJC darbiniekam. 
2. Plūdu, vētras vai citas nepārvaramas varas gadījumā pakļauties attiecīgo atbildīgo personu 

rīkojumiem un drošības instrukcijām. 
3. Saņemot anonīmu ziņojumu par sprādziena bīstamu priekšmetu vai to atrodot, tam nepie-

skaroties, paziņot jebkuram BJC darbiniekam, glābšanas dienestam 112 , 113 vai 01. 
4. Ja pret sevi vai citiem vērsta fiziska vai psiholoģiska vardarbība, nekavējoši paziņot pulciņu 

pedagogiem, BJC darbiniekiem vai citām atbildīgām personām, lūgt palīdzību glābšanas 
dienestam. 

Drošība ārpus BJC 
1. Uz ielas uz ceļiem ievērot gājēju, velosipēdistu, motorolleru u.c. pārvietošanas līdzekļu 

satiksmes noteikumus. 
2. Ūdenī peldēties tikai atbilstošās peldvietās vecāku vai vecāku pilnvaroto personu uzraudzībā. 
3. Iestājoties salam, nestaigāt pa ledu, slidot tikai speciāli iekārtotās slidotavās. 
4. Neaizskart nepazīstamus mājdzīvniekus (suņus, kaķus). 
5. Neatsaukties nepazīstamu pieaugušo aicinājumiem doties līdzi. 



Atbild ība par iekšējās kārt ības noteikumu neievērošanu 
1. Audzēkņiem, kuri pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus, var tikt piemēroti: 

� aizrādījums; 
� brīdinājums; 
� rakstisks ziņojums vecākiem; 
� rājiens; 
� vecāku uzaicinājums uz skolu; 
� ziņojums administratīvajai komisijai; 
� izslēgšana no BJC. 

2. Par BJC īpašuma un citu īpašumu bojāšanu audzēknis un viņa vecāki ir pilnā apmērā mate-
riāli atbildīgi par zaudējumu, kas audzēkņa vainas dēļ nodarīts BJC vai citiem cilvēkiem. 

3. Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus BJC neizmeklē, bet ziņo par tiem tiesību 
sargājošām iestādēm. 


