Vecpiebalgas Jaunatnes iniciatīvu centrs “Balgas strops”
Iekšējās kārtības noteikumi
1. Apmeklētāja pienākumi:
1.2. Pie centra vadītāja iepazīties ar iekšējās kārtības noteikumiem un ar sava
parakstu apliecināt, ka ievēros un apņemas izpildīt šos noteikumus;
1.3. Apmeklējot Centru, katru dienu pierakstīties reģistrācijas žurnālā;
1.3.1. Pierakstoties jānorāda sava vārds, uzvārds, vecums, ierašanās un
aiziešanas laiks;
1.3.2. Pierakstoties jaunietis apstiprina, ka ir iepazinies un piekritis ievērot
iekšējās kārtības noteikumus;
1.4. Rūpīgi notīrīt ielas apavus;
1.5. Virsdrēbes novietot tām paredzētajā vieta;
1.6. Ievērot telpās tīrību un kārtību;
1.7. Saudzīgi izturēties pret centra inventāru;
1.8. Piedalīties telpu un vides sakārtošanas talkās;
1.9. Iepazīties ar datoru lietošanas noteikumiem;
1.10. Pēc Centrā pavadītā laika sakārtot savu darba/spēļu vietu.
2. Apmeklētāja tiesības:
2.1. Izmantot Centra piedāvātās brīvā laika pavadīšanas iespējas;
2.2. Piedalīties centra rīkotajos pasākumos;
2.3. Draudzēties un sadarboties;
2.4. Izteikt savu viedokli;
2.5. Lūgt no Centra vadītāja sev nepieciešamo informāciju.
2.6. Klausīties mūziku, tad ja tā netraucē citiem.
3. Apmeklētājam ir aizliegts:
3.1. Sniegt par sevi nepatiesus datus;
3.2. Uzturēties Centra telpās virsdrēbēs;
3.3. Smēķēt, lietot alkoholu vai narkotiskās vielas Centra telpās;
3.4. Apmeklēt Centru, atrodoties apreibinošu vielu ietekmē;
3.5. Spēlēt spēles uz naudu;
3.6. Fiziski un morāli aizskart citus;
4. Apmeklētāju atbildība:
4.1. Par ļaunprātīgu inventāra un telpu bojāšanu ir atbildīgi paši apmeklētāji;
4.1.1 Par nepilngadīgu personu izdarītajiem pārkāpumiem atbild vecāki;
4.2. Sabojāto inventāru apmeklētājs salabo vai sedz radušos zaudējumus;
4.3. Centra apmeklētāji centra telpās ir atbildīgi par savu veselību un
ugunsdrošības ievērošanu.
Ja apmeklētāji pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus, centra vadītājs var noteikt laiku
līdz 1 mēnesim, kurā jaunietis nevarēs centru. Par nopietniem pārkāpumiem, kas
izdarīti atkārtoti, jaunietim var tikt aizliegts apmeklēt jauniešu centru.
Ja apmeklētāji pārkāpj 3.3., 3.4., 3.6., kā arī rupji pārkāpj citus noteikumus, tiks
informēti apmeklētāja vecāki un atbilstošās institūcijas, kas rīkosies atbilstoši spēka
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Centra telpās ir uzstādītas novērošanas kameras ar mērķi – sabiedriskās kārtības
nodrošināšana. Noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma
aizsardzību.

5. Datoru lietošanas noteikumi
5.1 Datortelpā nav atļauts ienest ēdienu, dzērienus un jebkādus šķidrumus.
5.2. Nedrīkst izjaukt, pārvietot vai citādi bojāt datorus un to aprīkojumu;
5.3. Aizliegts izdzēst datorā uzstādīto programmatūru, mainīt tās iestatījumus,
uzstādīt datoros jebkādas programmas.
5.4. Ja kāda ierīce nedarbojās, tā nekavējoties jāizslēdz un par to jāinformē
centra vadītājs.
5.5. Pie datora atļauts pavadīt ne vairāk kā 2h dienā, ja tas netiek izmantots
mācībām.
Par atkārtotu datoru lietošanas noteikumu neievērošanu dalībnieks uz laiku līdz 1
mēnesim nevarēs izmantot Centra datoru.

