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Valkas novada
Bērnu un jauniešu centra „Mice”
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 8.punktu un 41.panta 1.daļas 2.punktu

I Nolikumā lietotie termini
1. Bērnu un jauniešu interešu izglītība – (turpmāk tekstā – interešu izglītība) – bērnu un
jauniešu individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no iepriekš iegūtās
izglītības.
2. Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs „Mice” (turpmāk tekstā Centrs) – bērnu un
jauniešu interešu izglītības programmu īstenošanai un darbam ar jaunatni dibināta Valkas
novada domes iestāde.
3. Bērnu un jauniešu interešu izglītības programma – dokuments, kas nosaka interešu
izglītības iestādes piedāvāto interešu izglītības saturu, tās apguves procesa nosacījumus,
rezultātus un nodrošinājumu.
4. Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes audzēknis – bērns un jaunietis, kas apgūst
interešu izglītības programmu interešu izglītības iestādē.

II Vispārīgie noteikumi
5. Centrs ir Valkas novada domes dibināta izglītības iestāde. To dibina, reorganizē vai slēdz
Valkas novada dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Centrs strādā Valkas
novada Izglītības pārvaldes pārraudzībā. Centra pilns nosaukums – „Valkas novada Bērnu un
jauniešu centrs „Mice””, saīsināti – „Valkas novada BJC „Mice””. Centram ir zīmogs ar iestādes
pilnu nosaukumu un valsts mazā ģerboņa attēlu centrā, kā arī noteikta parauga veidlapas.
Centram ir sava simbolika – logo. Centra juridiskā adrese: Semināra iela 27, Valka, LV – 4701.
6. Centrs organizē darbu, pamatojoties uz ANO Konvenciju par bērna tiesībām, Izglītības
likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Jaunatnes likumu, citiem Latvijas Republikas
likumdošanas aktiem, Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumiem, dibinātāja lēmumiem, kā arī
dibinātāja apstiprinātu Centra nolikumu.

7. Centrs īsteno interešu izglītību. Interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav
nepieciešama noteiktai pakāpei atbilstoša iegūtā izglītība.
8. Centrs īsteno Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas licencētu pirmsskolas
izglītības programmu (kods 01011111).
9. Centrs piedalās jaunatnes politikas īstenošanā pašvaldībā.
10. Centra darbības mērķi ir:
10.1. atbilstoši katra audzēkņa vecumam un vajadzībām nodrošināt iespējas attīstīt savu
garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un vispusīgi attīstītu
personību;
10.2. sniegt iespēju jauniešiem līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā
Valkas novadā;
10.3. nodrošināt interešu izglītības pedagogu metodiskā darba vadību;
10.4. aizsargāt bērnu tiesības izglītības jomā.
11. Centra darbības uzdevumi ir:
11.1. iespēju nodrošināšana bērnu un jauniešu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju
un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika
un atpūtas organizācijai;
11.2. interešu izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības un
organizatoriski metodiskā darba nodrošināšana, tai skaitā interešu izglītības programmu, darba
formu un metožu pilnveide;
11.3. ārpusstundu organizatoriski metodiskā darba nodrošināšana;
11.4. jauniešu iesaistīšana skolu pašpārvalžu darbā, brīvprātīgajā darbā, jaunatnes
organizāciju, kā arī citu biedrību, nodibinājumu darbībā un aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu
līdzdalības veicināšanu.
11.5. bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšana un iesaistīšanās pasākumos,
kas nodrošina bērna tiesības uz izglītību un jaunradi.
12. Centra mērķauditorija ir:
12.1. Centra audzēkņi:
12.1.1. pirmsskolas vecuma bērni;
12.1.2. obligātās izglītības vecuma bērni;
12.1.3. jaunieši līdz 25 gadiem.
12.2. Jaunieši no 14 gadu vecuma, t.sk. Jauniešu biroja apmeklētāji.

III Centra darbības organizācija
13. Centrs, pamatojoties uz audzēkņu un vecāku interesēm, sabiedrības sociālo pieprasījumu
un novada īpatnībām, patstāvīgi izstrādā iestādes attīstības programmu piešķirtā finansējuma
ietvaros
14. Centra darba pamatforma ir audzēkņu iesaistīšana interešu izglītības programmās un darbs
ar jaunatni
15. Centra galvenie darba virzieni ir:
15.1. mākslinieciskā jaunrade un kultūrizglītība;
15.2. vizuālā un lietišķā māksla;
15.3. vides izglītība;
15.4. pilsoniskā izglītība;
15.5. tālākizglītība;
15.6. neformālā izglītība;
15.7. darbs ar jaunatni;
15.9. projektu izstrāde un realizācija;
15.10. bērnu tiesību aizsardzība izglītības jomā;
15.11. novada, starp novadu, valsts mēroga sarīkojumu organizēšana bērniem un
jauniešiem;
15.12. metodiskais un organizatoriskais darbs ar novada bērnu un jauniešu kolektīviem
gatavojoties skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem.

16. Centrs interešu izglītības programmu īstenošanai ir tiesīgs izvēlēties nepieciešamās darba
formas, un tās ir šādas:
16.1. audzēkņu nodarbības pulciņos;
16.2. studijas vai radošās darbnīcas;
16.3. klubi;
16.4. bērnu un jauniešu biedrības /nodibinājumi un to lokālie formējumi;
16.5. semināri, kursi, plenēri, skolas;
16.6. projektu izstrāde un īstenošana;
16.7. praktiskas nodarbības ar mainīgu audzēkņu kontingentu;
16.8. nometnes;
16.9. jauniešu biroja darbība;
16.10. jauniešu domes aktivitātes.
17. Centrs var organizēt individuālo darbu ar bērniem – invalīdiem dzīvesvietās, ja pašvaldības
piešķir līdzekļus un resursus šim mērķim.
18. Centrs var organizēt darbu ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem, nodrošinot viņu
integrāciju sabiedrībā, ja pašvaldības piešķir līdzekļus un resursus šim mērķim.
19. Centrs organizē darbu pēc interešu izglītības paraugprogrammām un autorprogrammām.
Paraugprogramma ir interešu izglītības iestādes pedagoga izstrādāta programma, kas
saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Autorprogramma ir interešu izglītības pedagoga izstrādāta programma, kas apstiprināta
Valkas novada programmu komisijā.
20. Centram ir tiesības realizēt pirmsskolas izglītības programmu organizatoriskā un finansiālā
sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanu.
21. Centrs, saskaņojot ar dibinātāju, var īstenot citas izglītības programmas, veicot to
licencēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
22. Centrā var darboties pedagoģiskā padome, kurai ir koleģiāla padomdevēja funkcijas. Tajā
ietilpst Centra pedagoģiskie darbinieki. Pedagoģiskās padomes darbību regulē tās reglaments,
kuru apstiprina direktors.
23. Centrs var sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, komersantiem, fiziskām personām
un politiskām partijām.
24. Centrā var tikt izveidota centra audzēkņu pašpārvalde. Pašpārvaldes darbības reglamentu
izstrādā pašpārvalde. To apstiprina direktors.
25. Centra telpas izmantot Izglītības likumā un šajā nolikumā neparedzētiem mērķiem drīkst
atbilstoši Centra telpu īres noteikumiem.
26. Centrs ir tiesīgs sadarboties ar iestādēm un organizācijām ārvalstīs.
27. Centrs veic organizatoriski metodiskā centra funkcijas Valkas novadā. Centrs organizē un
vada Valkas novada klātienes un neklātienes bērnu un jauniešu masu pasākumus atbilstoši
iedalītajiem budžeta līdzekļiem un štatiem.
28. Mācību gads Centrā sākas 1.septembrī. Nodarbības Centrā organizē visu kalendāro gadu.
29. Skolēnu brīvdienās Centrs var organizēt nodarbības ar jaunu vai mainīgu audzēkņu
kontingentu.
30. Pedagogs patstāvīgi nosaka nodarbību formu un metodes un ir pilnībā atbildīgs par sava
darba rezultātiem.
31. Pulciņa skaitlisko sastāvu un programmas realizēšanai nepieciešamo stundu skaitu,
atbilstoši darbības jomai un apstiprinātajai interešu izglītības programmai, nosaka Centra
direktors.
32. Pulciņa skolotāja darba slodzi nosaka, pamatojoties uz pedagoga izstrādātās programmas
realizēšanai nepieciešamo stundu skaitu un nokomplektēto grupu skaitu, veicot tarifikāciju
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
IV Centra direktors

33. Par Centra direktoru (turpmāk tekstā – direktors) var strādāt persona ar augstāko
pedagoģisko izglītību vai augstāko izglītību un Izglītības un zinātnes ministra apstiprinātu
parauga sertifikātu kā nepieciešamās pedagoģiskās izglītības apliecinājumu un vismaz trīs
gadus ilgu pedagoģiskā darba stāžu.
34. Centru vada direktors, kuru pieņem darbā un no darba atbrīvo Valkas novada dome.
35. Direktors vada Centru atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, iestādes nolikumam un
personīgi atbild par iestādes darba organizāciju:
35.1. apstiprina iestādes darba kārtības un iekšējās kārtības noteikumus;
35.2. apstiprina nodarbību sarakstu un darba grafiku;
35.3. nodrošina Centra obligāto dokumentāciju atbilstoši Izglītības un zinātnes
ministrijas prasībām;
35.4. veido Centra stratēģisko plānu;
35.5. plāno Centa budžetu un atbild par piešķirtā finansējuma izlietojumu.
36. Direktors pieņem darbā iestādes darbiniekus, nosaka darbinieku pienākumus un kontrolē
darba kvalitāti.
37. Direktors organizē interešu izglītības programmu īstenošanu un atbild par audzēkņu
veselību un drošību iestādes organizētajos pasākumos.
38. Direktors atbild par Centra lietvedības, uzskaites un atskaites dokumentu kārtošanu
atbilstoši novada domes grāmatvedības prasībām.
39. Direktors regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju (ne retāk kā reizi trīs gados).
40. Direktors ir tiesīgs pieprasīt un saņemt konsultācijas, informāciju, socioloģisko pētījumu
rezultātus par interešu izglītības un jaunatnes darba jautājumiem, politiku no Izglītības un
zinātnes ministrijas, tās pakļautībā un pārziņā esošajām iestādēm un pašvaldības.
41. Direktors ir tiesīgs ierosināt izskatīt interešu izglītības jautājumus valsts un pašvaldības
iestādēs.
42. Direktoram ir pienākums piedalīties novada domes, tās komisiju un vietējo pašvaldību
sēdēs, kurās risina ar iestādes darbību saistītos jautājumus.
43. Centra direktoru prombūtnes laikā aizvieto Valkas novada domes Izglītības pārvaldes
norīkota amatpersona.

V Darbinieku pienākumi un tiesības
44. Centra pedagogu tiesības un pienākumi noteiktas Izglītības likumā, darbinieku amata
aprakstos un darba līgumos. (Centra struktūru skat. Pielikumā)
45. Centra citu darbinieku pienākumi un tiesības noteiktas darbinieku amata aprakstos un
darba līgumos.
VI Audzēkņu pienākumi un tiesības
46. Audzēkņu pienākumi un tiesības noteiktas Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības
likumā, Centra iekšējās kārtības noteikumos un citos normatīvajos aktos.
47. Katram audzēknim ir tiesības izvēlēties sev atbilstošu un interesējošu nodarbību veidu un
iesaistīties vairākās interešu izglītības programmās un mainīt tās gada laikā.
48. Audzēkņiem ir tiesības un pienākums pārstāvēt Centru dažādos pasākumos atbilstoši
savām spējām un interesēm.
59. Audzēkņu uzņemšana Centrā notiek, pamatojoties uz viņu vecāku iesniegumu.
50. Centrs ir tiesīgs izsniegt apliecību par attiecīgu zināšanu un iemaņu apguvi, ja audzēknis
pilnībā apguvis ilglaicīgu pulciņa programmu.
VII Finanses
51. Centra dibinātājs nodrošina tā uzturēšanu un materiāli tehniskās bāzes pilnveidi un attīstību
saskaņā ar Valkas novada domes apstiprinātu budžetu.
52. Centra finansēšanas avoti ir:

52.1. valsts mērķdotācija daļējai pedagogu darba samaksai;
52.2. pašvaldības finanses pedagogu un citu darbinieku darba samaksai;
52.3. vecāku līdzdalības maksājumi:
52.4. ienākumi no maksas izglītības programmu īstenošanas saskaņā ar novada domes
lēmumu;
52.5. ziedojumi, sponsoru līdzekļi, līdzekļi no citiem ieņēmumiem un maksas
pakalpojumiem. Papildu finansu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka direktors.
53. Direktors ir tiesīgs izveidot komisiju un saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, noteikt no
darba algas fonda un fonda samaksai par darba kvalitāti piemaksu noteikšanas kārtību un
apmērus, ņemot vērā darbinieku darba efektivitāti un kvalitāti.
54. Direktoram darba algu un piemaksas apjomu par darba kvalitāti nosaka Izglītības pārvaldes
vadītājs pēc spēkā esošās likumdošanas.
55. Centra grāmatvedības uzskaiti un atskaiti veic novada domes grāmatvedība.
VIII Centra saimnieciskā darbība
56. Centra direktors ir tiesīgs slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par Centram
nepieciešamo darbu veikšanu atbilstoši spēkā esošai likumdošanai.
IX Citi noteikumi
57. Grozījumus Centra nolikumā var veikt pēc Centra direktora, Pedagoģiskās padomes,
Izglītības pārvaldes vai novada domes norādījumiem. Grozījumus nolikumā apstiprina novada
dome.
X Centra reorganizācijas un likvidēšanas kārtība
58. Centru reorganizē vai likvidē Valkas novada dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
Valkas novada domes priekšsēdētājs K.Albergs

