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Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība” 

                                               

                                                                                       Izdoti saskaņā ar 

Ministru kabineta 24.11.2009. Nr.1338 

“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

Iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

3.10 apakšpunktu  

                                                       

             

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka kartību, kādā Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā 

“Jaunība” (turpmāk – BJC “Jaunība”) uzturas audzēkņu vecāki vai personas, kas 

realizē audzēkņa aizgādību vai viņu pilnvarotās personas (turpmāk – Vecāki) un citas 

BJC “Jaunība” darbībā neiesaistītas personas (turpmāk –Apmeklētāji). 

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt audzēkņu drošību un BJC “Jaunība” netraucētu 

darbību. 

3. Noteikumi neattiecas uz BJC “Jaunība” audzēkņiem un darbiniekiem.  

4. Noteikumu 3. punktā minētās personas, uzturoties BJC “Jaunība”, ievēro šos 

Noteikumus un citus BJC “Jaunība” spēkā esošos normatīvos aktus.  

 

II. Vecāku uzturēšanās BJC “Jaunība” 

5. Vecāks audzēkni pavada uz/no nodarbībām un pasākumiem līdz ieejai vai citai 

norādītai vietai BJC “Jaunība” un drīkst sagaidīt foajē. 

6. Pirmsskolas vecuma audzēkni atļauts pavadīt, pārģērbt un sagaidīt interešu 

izglītības skolotāja (turpmāk – skolotājs) norādītajā vietā, kura saskaņota ar BJC 

“Jaunība” atbildīgo personu.. 



5. Pavadošā persona, sagaidot bērnu pēc nodarbībām, var uzturēties gaitenī norādītajā 

vietā. Aizliegts traucēt mācību nodarbību norisi. 

6. Bērnus ar speciālām vajadzībām drīkst pavadīt pavadošā persona BJC “Jaunība” 

telpās un filiālēs līdz vajadzīgajam kabinetam. 

7. Visu nepieciešamo informāciju vecāki saņem pie dežuranta. BJC “Jaunība” 

dežurants vai administrācija var pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu . 

8. Pedagogs, kurs organizē tikšanos vai sapulci, sagaida audzēkņu vecākus pie 

iestādes dežuranta. 

III. Apmeklētāju uzturēšanās kārtība 

9. Apmeklētāji, pakalpojumu sniedzēji drīkst ienākt BJC “Jaunība” pēc saskaņošanas 

ar dežurantu. Dežurants informē iestādes direktoru un/vai direktora vietnieku 

saimnieciski administratīvajā darbā. 

10. Apmeklētājiem , ienākot BJC “Jaunība” telpās jāinformē dežurants par ierašanās 

iemeslu. 

11. Ar BJC “Jaunība” administrāciju  saskaņotu pasākumu dalībnieki un apmeklētāji 

uzturas tikai tiem norādītajās telpās. 

12. Citām nepiederošām personām aizliegts pārvietoties pa izglītības iestādes telpām, 

traucēt mācību procesu. 

13. Par citu nepiederošu personu uzturēšanos un pārvietošanos BJC “Jaunība” atbild 

izglītības iestādes darbinieks, pie kura šī persona ir ieradusies. 

14. BJC “Jaunība” dežurantam un darbiniekam ir tiesības izraidīt no izglītības iestādes 

nepiederošās personas, ja persona nevar paskaidrot ierašanās mērķi un/vai ierašanās 

nav saskaņota. 

15. Ja nepiederošās personas uzvedība ir agresīva un neprognozējama, BJC “Jaunība” 

dežurants nekavējoties informē izglītības iestādes vadību, kas pieņem lēmumu par 

Valsts policijas vai pašvaldības policijas izsaukšanu. 

16. BJC “Jaunība” darbinieku un audzēkņu pienākums ir informēt izglītības iestādes 

vadību vai dežurantu par aizdomīgu personu atrašanos izglītības iestādē vai tās 

teritorijā. 

 

IV. Aizliegumi un atbildība par noteikumu neievērošanu 

17.Ienākot un uzturoties BJC “Jaunība” Vecākiem un Apmeklētājiem ir jāievēro BJC 

“Jaunība” Iekšējās kārtības noteikumi, jārespektē BJC “Jaunība” darbinieku 

aizrādījumi, audzēkņu, citu vecāku un apmeklētāju tiesības. 

18. Vecāki un Apmeklētāji nav tiesīgi traucēt  darba procesa norisi BJC “Jaunība” un 

jebkādā veidā apdraudēt audzēkņu vai BJC “Jaunība” darbinieku drošību. 

19. Lai nodrošinātu BJC “Jaunība” pulciņu audzēkņu, darbinieku un/vai apmeklētāju 

drošību, jebkurai personai aizliegts ienākt un uzturēties BJC “Jaunība” un tās teritorijā 

un citās pasākumu norises vietās, ko organizē BJC “Jaunība”, ievērojot, ka:  



19.1. 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;  

19.2. bez vajadzības aiztikt ugunsdzēsības trauksmes signālpogas;  

19.3. runāt necenzētiem vārdiem, nepiedienīgi uzvesties 

19.4. izplatīt un tirgot politiska, reliģiska rakstura priekšmetus un punktā 19.1. 

minētās vielas, priekšmetus.  

20. Apmeklējot un/vai uzturoties BJC “Jaunība” telpās, kā arī pulciņa nodarbību laikā, 

vecākiem:  

20.1. ir pienākums bērnu nepārtraukti uzraudzīt/pieskatīt, lai bērns sevi un citus 

netraumētu;  

20.2. jābūt pieklājīgiem un korektiem attiecībās ar savu bērnu, citiem bērniem, 

darbiniekiem un citām personām, kas uzturas BJC “Jaunība”;  

20.3. sadarbojas ar pedagogiem, ja nepieciešams, sniedz un saņem nepieciešamo 

palīdzību;  

20.4. ņem vērā citu viedokli, kritiku un ieteikumus izsaka tieši, bez trešo personu 

starpniecības;  

20.5. ja lieto mobilo telefonu, dara to netraucējot pulciņa nodarbībai. Ja persona 

piedalās pulciņa nodarbībā – mobilo telefonu lietot aizliegts!  

20.6. izvairās no konfliktiem, bet, ja tādi radušies, risina tos konstruktīvas sadarbības 

ceļā;  

20.7. respektē ikviena tiesības uz savu viedokli, ņem vērā citu uzskatus, nevienu 

neaizskarot un neaizvainojot personiski.  

21. Apmeklējot un/vai uzturoties BJC “Jaunība”, jebkurai personai ir pienākums 

ievērot un izpildīt BJC “Jaunība” personāla norādījumus, Noteikumus, citu audzēkņu, 

vecāku, apmeklētāju un BJC “Jaunība” darbinieku intereses un tiesības.  

                                              V Citi jautājumi  

22. Noteikumus var papildināt ar grozījumiem pēc audzēkņu, darbinieku un BJC 

“Jaunība” administrācijas ierosinājuma.  

23. Noteikumus apstiprina direktors un noteikumi stājas spēkā no 2023.gada 1. 

janvāra. 

24. BJC “Jaunība” skolotāji informē audzēkņu vecākus par šiem noteikumiem. 

 

 

Direktore                                                                   Aina Jansone 


