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Rīgā 

2016. gada 8. septembrī Nr.BJCIKA-16-3-nts 

 

Kārtība, kādā Bērnu un jauniešu centrā ,,IK Auseklis” 

uzturas izglītojamo vecāki un citas personas 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

Kārtība, kādā Bērnu un jauniešu centrā ,,IK Auseklis” (turpmāk – Centrā) uzturas izglītojamo 

vecāki vai citi izglītojamo likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) un citas personas, izstrādāta 

saskaņā ar 2009.gada 24.novembra LR MK noteikumiem NR. 1338 “kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētājos pasākumos”, 3.punkta 3.10. 

apakšpunktā noteiktajām izglītības iestādes vadītāja funkcijām izglītojamo drošības jautājumos. 

 

2. Uzturēšanās kārtība 

1. Par nepiederošu personu tiek uzskatīta ikviena persona, kura nav Centra izglītojamais 

vai darbinieks. 

2. Centra dežurants uzrunā ikvienu Centrā ieradušos personu, uzzinot ierašanās iemeslu 

un sniedzot viņam nepieciešamo informāciju. Nepieciešamības gadījumā persona tiek 

pavadīta pie attiecīgā izglītības iestādes darbinieka. 

3. Izglītojamo vecākiem jāuzturas Centra vestibilā vai koridorā, nedrīkst staigāt pa 

centra telpām. 

4. Par nepiederošas personas uzturēšanos Centrā atbildību uzņemas darbinieks pie kura 

šī persona ieradusies. 

5. Personas, kuras Centrā ieradušās veikt remontdarbus vai sniegt pakalpojumus, pie 

pavadītas pie Centra direktora vietnieka administratīvi saimnieciskajā darbā. 

6. Par Centrā pieaicinātām personām Centra darbinieks informē Centra direktoru. 

7. Dežuranta pienākums ir iepazīstināt nepiederošas personas ar šiem noteikumiem, bet 

personas nepakļaušanās gadījumā dežurants ziņo Centra direktoram un ir tiesīgs 

izsaukt pašvaldības policiju vai apsardzes firmu. 



8. Pēc Centra darbinieka uzaicinājuma nepiederošai personai Centra telpas un teritorija 

ir jāatstāj. 

9. Centra darbiniekiem pa tālruni aizliegts sniegt informāciju par izglītojamajiem un 

Centra darbiniekiem bez darbinieka piekrišanas (tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese, 

ģimenes stāvoklis utt.) 

10. Valsts un pašvaldības policijas, VUGD (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests), 

darba inspekcijas, sanitārās inspekcijas u.c. valsts varas institūciju darbinieku 

ierašanās gadījumā Centrā dežuranta pienākums ir pieprasīt apmeklētājiem uzrādīt 

personas dienesta apliecību un pavadīt pie Centra administrācijas pārstāvja. 

11. Šai kārtībai jābūt pieejamai izglītojamo vecākiem un jebkurām citām nepiederošām 

personām. 
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