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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
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Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes
“Jaunrades nams “Junda”
KĀRTĪBA, KĀDĀ IESTĀDĒ
UZTURAS NEPIEDEROŠAS PERSONAS
Izdoti saskaņā ar
24.11.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr.1338
,,Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs
un to organizētajos pasākumos”
3.10. apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi
1.
„Kārtība, kādā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādē „Jaunrades
nams „Junda”” uzturas nepiederošas personas” (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību,
kādā Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādē „Jaunrades nams „Junda””
(turpmāk tekstā – JN „Junda”) uzturas izglītības iestādei nepiederošas personas.
2.
JN „Junda” nepiederošas personas ir audzēkņu likumiskie pārstāvji vai persona, kas
realizē audzēkņu aizgādību, viņu pilnvarotas personas, asistenti (turpmāk – pavadošā persona)
un citas trešās personas.
3.
Noteikumi neattiecas uz JN „Junda” audzēkņiem un darbiniekiem.
4.
Noteikumu 3. punktā minētās personas, uzturoties JN „Junda”, ievēro šos Noteikumus
un citus JN “Junda” spēkā esošos normatīvos aktus.
II. Audzēkņu pavadošās personas uzturēšanās
5.
Skolas vecuma bērnu pavadošā persona pavada bērnu līdz administratoram (ēkā
Zemgales prospektā 7, Jelgavā), kur pārliecinās par interešu izglītības grupas (turpmāk –
pulciņš) nodarbību notikšanu konkrētajā apmeklējuma reizē.
6.
Pirmsskolas posma bērnu pavada ne vairāk kā viena pavadošā persona līdz pulciņa
nodarbību norises telpai. Pavadošā persona var piedalīties nodarbībā, ja iesaistās nodarbības
procesa norisē, netraucējot interešu izglītības skolotājam.
7.
Ja klātesošā pavadošā persona traucē pulciņa grupas nodarbības norisē, atļauja palikt
telpā pie bērna pavadošajai personai var tikt liegta.
8.
Pavadošā persona, sagaidot bērnu pēc nodarbībām, uzturas gaitenī norādītajā vietā.
Struktūrvienībā „Lediņi” – pie administrācijas korpusa vai ēkas gaitenī.
9.
Pavadošajai personai ir pienākums reģistrēties pie administratora, minot savu vārdu,
uzvārdu, ierašanās laiku un tālruņa Nr.
10.
Ja nepiederošā persona vēlas apmeklēt darbinieku, pirms apmeklējuma piesakās pie
administratora, informējot viņu par apmeklējuma mērķi, reģistrējot vārdu, uzvārdu, ierašanās
laiku, tālruņa Nr. Struktūrvienībā „Lediņi” piesakās pie nometnes vadītāja, informējot viņu par
apmeklējuma mērķi, reģistrējot vārdu, uzvārdu, ierašanās laiku, tālruņa Nr.
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III. Citu nepiederošu personu uzturēšanās
11.
Citas nepiederošas personas uzturēšanās ēkā un teritorijā Zemgales prospektā 7,
Jelgavā:
11.1. cita nepiederošā persona JN “Junda” apmeklēt var, iepriekš saskaņojot laikus ar JN
“Junda” darbinieku. Darbinieks par šo faktu informē administratoru;
11.2. cita nepiederošā persona, uzrāda administratoram personu apliecinošu dokumentu,
reģistrējas apmeklētāju reģistrācijas žurnālā (vārds, uzvārds, tālruņa Nr.), norādot ierašanās
iemeslu, kā arī JN „Junda” darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās;
11.3. JN „Junda” kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento institūciju
amatpersonas un darbinieki, ierodoties JN „Junda”, administratoram uzrāda dienesta apliecību,
struktūrvienībā „Lediņi”- nometnes vadītājam;
11.4. par personām, kuras JN „Junda” ieradušās sniegt pakalpojumus, administrators informē
„Jundas” direktoru un/vai direktora vietniekus;
11.5. citām nepiederošām personām ir tiesības piedalīties JN „Jundas” organizētajos
pasākumos, iepriekš saskaņojot dalību ar JN „Junda” pasākuma atbildīgo personu. Par
pasākuma dalībnieku fotografēšanu, audio un video ierakstu veikšanu, saņemot attiecīgu
atļauju;
11.6. nepiederošām personām aizliegts pārvietoties pa JN „Junda” telpām, traucēt pulciņu
nodarbību, pasākumu norisi;
11.7. par nepiederošu personu uzturēšanos un pārvietošanos JN „Junda” atbild administrators,
struktūrvienībā „Lediņi” – nometnes vadītājs, ēkas un teritorijas dežurants, kā arī darbinieks,
pie kura šī persona ir ieradusies.
12. Citas nepiederošas personas uzturēšanās ēkās un teritorijā struktūrvienībā „Lediņi” (Lediņu
ceļš 1, Jelgava):
12.1. cita nepiederošā persona, kura vēlas ienākt struktūrvienības „Lediņi” teritorijā, sazinās
ar struktūrvienības vadītāju pa tālruņa numuru, kurš norādīts pie teritorijas vārtiem;
12.2. JN „Junda” kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento institūciju
amatpersonas un darbinieki, ierodoties struktūrvienībā „Lediņi”, struktūrvienības vadītājam
uzrāda dienesta apliecību;
12.3. citai nepiederošai personai ir tiesības piedalīties JN „Junda” organizētajos pasākumos
struktūrvienībā „Lediņi”, ievērojot šādus drošības un kārtības noteikumus:
12.3.1. teritorijā izvietotās ierīces, iekārtas (batuts, klinšu kāpšanas siena, meža trasītes,
meža boulings u.c. ierīces, iekārtas) izmanto, saskaņā ar izvietotajām norādēm pie tām;
12.3.2. teritorijā pie atklātajām ūdenstilpnēm (baseins, dīķis) uzņemties atbildību par
savu, par pavadāmo nepilngadīgo un pilngadīgo personu rīcību, kas apdraudētu personas
dzīvību un drošību.
12.4. cita nepiederoša persona, kura nomā struktūrvienības „Lediņi” teritoriju vai uzturas tajā
citu pasākumu laikā (turpmāk, teritorijas apmeklētājs):
12.4.1. teritorijā izvietotās ierīces, iekārtas (batuts, klinšu kāpšanas siena, meža trasītes,
meža boulings u.c. ierīces, iekārtas) izmanto, saskaņā ar izvietotajām norādēm pie tām;
12.4.2. teritorijā pie atklātajām ūdenstilpnēm (baseins, dīķis) uzņemties atbildību par
savu, par pavadāmo nepilngadīgo un pilngadīgo personu rīcību, kas apdraudētu personas
dzīvību un drošību.
IV. Citi uzturēšanās noteikumi
13.
Lai nodrošinātu JN “Junda” pulciņu audzēkņu, darbinieku un/vai apmeklētāju drošību,
jebkurai personai aizliegts ienākt un uzturēties JN “Junda” un tās teritorijā un citās pasākumu
norises vietās, ko organizē JN “Junda”, ievērojot, ka:
13.1. 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;
13.2. bez vajadzības aiztikt ugunsdzēsības trauksmes signālpogas;
13.3. runāt necenzētiem vārdiem, nepiedienīgi uzvesties;
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13.4. izplatīt un tirgot politiska, reliģiska rakstura priekšmetus un punktā 13.1. minētās vielas,
priekšmetus.
14.
Apmeklējot un/vai uzturoties JN “Junda” telpās, kā arī pulciņa nodarbību laikā,
pavadošā/-šai persona/-nai:
14.1. ir pienākums bērnu nepārtraukti uzraudzīt/pieskatīt, lai bērns sevi un citus netraumētu;
14.2. jābūt pieklājīgai un korektai attiecībās ar savu bērnu, citiem bērniem, darbiniekiem un
citām personām, kas uzturas JN “Junda”;
14.3. sadarbojas ar pedagogiem, ja nepieciešams, sniedz un saņem nepieciešamo palīdzību;
14.4. ņem vērā citu viedokli, kritiku un ieteikumus izsaka tieši, bez trešo personu
starpniecības;
14.5. ja lieto mobilo telefonu, dara to netraucējot pulciņa nodarbībai. Ja persona piedalās
pulciņa nodarbībā – mobilo telefonu lietot aizliegts!
14.6. izvairās no konfliktiem, bet, ja tādi radušies, risina tos konstruktīvas sadarbības ceļā;
14.7. respektē ikviena tiesības uz savu viedokli, ņem vērā citu uzskatus, nevienu neaizskarot
un neaizvainojot personiski.
15. JN “Junda” darbinieka un audzēkņa pienākums ir informēt JN „Jundas” vadību vai
administratoru par aizdomīgu personu atrašanos JN „Junda” telpās vai teritorijā.
16. Ja administratoram nav skaidrs personas apmeklējuma mērķis iestādē vai persona šādu ziņu
nesniedz – administrators nekavējoties mutiski vai rakstiski informē par to JN „Junda”
administrāciju.
17. Apmeklējot un/vai uzturoties JN “Junda”, jebkurai personai ir pienākums ievērot un izpildīt JN
“Junda” personāla norādījumus, Noteikumus, citu audzēkņu, vecāku, apmeklētāju un JN “Junda”
darbinieku intereses un tiesības.
18. Administratoram un/vai darbiniekiem ir tiesības izraidīt no JN „Junda” nepiederošo personu, ja
persona nevar paskaidrot ierašanās mērķi un/vai ierašanās nav saskaņota.
19. Ja personas uzvedība ir agresīva un neprognozējama, darbinieks nekavējoties informē JN
„Junda” administrāciju, kas pieņem lēmumu par Valsts policijas vai pašvaldības policijas izsaukšanu.
Ja informēšana nav iespējama, darbinieks pats pieņem lēmumu par apsardzes, Valsts policijas vai
pašvaldības policijas izsaukšanu.
V Citi jautājumi
20. Noteikumus var papildināt ar grozījumiem pēc audzēkņu, darbinieku un JN „Junda”
administrācijas ierosinājuma.
21. Noteikumus apstiprina direktors un noteikumi stājas spēkā no to parakstīšanas brīža.
Direktore I. Jaunzeme
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