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Kārtība, kā rīkoties dienesta viesnīcas personālam, ja audzēknis pārkāpis dienesta 

viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus 

 
Izdota saskaņā ar 

MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1338  

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs 

un to organizētajos pasākumos” 
 
1. Ja tiek konstatēti nelieli dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi (trokšņošana, 

nakts miera neievērošana, nekārtība istabiņā, atgriešanās dienesta viesnīcā pēc noteiktā laika, 

smēķēšana telpās u.tml.) dienesta viesnīcas personāls reaģē sekojoši: 

 

1.1.Ja pārkāpums konstatēts pirmo reizi: 

1.1.1. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, pārrunā notikušo ar 

izglītojamo; 

1.1.2. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, par notikušo informē 

izglītojamā vecākus; 

1.1.3. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, izglītojamajam liek 

rakstīt paskaidrojumu; 

1.1.4. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, raksta ziņojumu par 

notikušo dienesta viesnīcas vadītājai;  

1.1.5. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, par notikušo informē 

kursa audzinātāju. 

 

1.2.Ja pārkāpums atkārtojas: 

1.2.1. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, pārrunā notikušo ar 

izglītojamo; 

1.2.2. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, par notikušo informē 

izglītojamā vecākus; 

1.2.3. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, izglītojamajam liek 

rakstīt paskaidrojumu; 

1.2.4. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē šo pārkāpumu, raksta ziņojumu 

direktoram; 

1.2.5. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, par notikušo informē 

kursa audzinātāju; 
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1.2.6. ziņojumu kopā ar izglītojamā paskaidrojumiem (pievienojot arī iepriekšējā reizē 

rakstīto) dienesta viesnīcas vadītāja pēc iespējas drīz (ne vēlāk, kā līdz attiecīgās dienas 

plkst.17:00 vai līdz nākamās dienas pl.10:00) iesniedz direktora vietniecei audzināšanas 

jomā. 

 

2. Ja tiek konstatēti nopietni dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi (nenakšņošana 

dienesta viesnīcā bez kursa audzinātāja atļaujas; atrašanās neatļautā laikā zēnu/meiteņu stāvā; 

alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un šaujamieroču 

netļauta iegādāšanās, lietošana, glabāšana, realizēšana, kā arī pamudināšana tos lietot dienesta viesnīcā 

vai tās teritorijā; atrašanās dienesta viesnīcā brīvdienās bez kursa audzinātāja atļaujas; nepiederošu 

personu ievešana dienesta viesnīcā bez atļaujas; piedalīšanās kautiņā dienesta viesnīcā vai tās teritorijā  

u.tml.), dienesta viesnīcas personāls reaģē sekojoši: 

 

2.1.Ziņo pašvaldības policijai vai valsts policijai, ja saņemta informācija vai rodas 

pamatotas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes baloniņu, 

gāzes pistoļu un šaujamieroču netļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī 

pamudināšanu tos lietot dienesta viesnīcā vai tās teritorijā. Tālāk dienesta viesnīcas personāls 

reaģē sekojoši: 

2.1.1. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, pārrunā notikušo ar 

izglītojamo; 

2.1.2. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, par notikušo informē 

izglītojamā vecākus; 

2.1.3. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, izglītojamajam liek 

rakstīt paskaidrojumu; 

2.1.4. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, par notikušo informē 

kursa audzinātāju; 

2.1.5. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, raksta ziņojumu par 

notikušo direktoram;  

2.1.6. ziņojumu kopā ar audzēkņa paskaidrojumu dienesta viesnīcas darbinieks, kurš 

konstatē pārkāpumu, pēc iespējas drīz (ne vēlāk, kā līdz attiecīgās dienas plkst.17:00 

vai līdz nākamās dienas pl.10:00) iesniedz direktora vietniecei audzināšanas jomā. 

 

2.2.Izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, ja ir pamatotas aizdomas par 

saindēšanos ar alkoholu, narkotiskajām, toksiskajām vai psihotropiskajām vielām, kā arī 

traumu un citu veselības traucējumu gadījumos, kas apdraud izglītojamā dzīvību. Tālāk 

dienesta viesnīcas personāls reaģē sekojoši: 

2.2.1. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, pārrunā notikušo ar 

izglītojamo; 

2.2.2. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, par notikušo informē 

izglītojamā vecākus; 

2.2.3. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, izglītojamajam liek 

rakstīt paskaidrojumu; 

2.2.4. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, par notikušo informē 

kursa audzinātāju; 

2.2.5. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, raksta ziņojumu par 

notikušo direktoram;  

2.2.6. ziņojumu kopā ar audzēkņa paskaidrojumu dienesta viesnīcas darbinieks, kurš 

konstatē pārkāpumu, pēc iespējas drīz (ne vēlāk, kā līdz attiecīgās dienas plkst.17:00 

vai līdz nākamās dienas pl.10:00) iesniedz direktora vietniecei audzināšanas jomā. 



 

2.3.Ja rodas aizdomas, ka izglītojamais ir lietojis alkoholu, bet nav pamatotu aizdomu, ka 

viņš ir saindējies ar alkoholu, pārbaudi ar alkometru var veikt dienesta viesnīcas personāls uz 

vietas dienesta viesnīcā. Tālāk dienesta viesnīcas personāls reaģē sekojoši: 

2.3.1. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, pārrunā notikušo ar 

izglītojamo; 

2.3.2. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, par notikušo informē 

izglītojamā vecākus; 

2.3.3. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, izglītojamajam liek 

rakstīt paskaidrojumu, 

2.3.4. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, par notikušo informē 

kursa audzinātāju; 

2.3.5. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, raksta ziņojumu par 

notikušo direktoram;  

2.3.6. ziņojumu kopā ar audzēkņa paskaidrojumu dienesta viesnīcas darbinieks, kurš 

konstatē pārkāpumu, pēc iespējas drīz (ne vēlāk, kā līdz attiecīgās dienas plkst.17:00 

vai līdz nākamās dienas pl.10:00) iesniedz direktora vietniecei audzināšanas jomā. 

 

2.4.Pārējos 2.punktā minētajos gadījumos dienesta viesnīcas personāls reaģē sekojoši: 

2.4.1. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, pārrunā notikušo ar 

izglītojamo; 

2.4.2. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, par notikušo informē 

izglītojamā vecākus; 

2.4.3. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, izglītojamajam liek 

rakstīt paskaidrojumu; 

2.4.4. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, par notikušo informē 

kursa audzinātāju; 

2.4.5. dienesta viesnīcas darbinieks, kurš konstatē pārkāpumu, raksta ziņojumu par 

notikušo direktoram;  

2.4.6. ziņojumu kopā ar audzēkņa paskaidrojumu dienesta viesnīcas darbinieks, kurš 

konstatē pārkāpumu, pēc iespējas drīz (ne vēlāk, kā līdz attiecīgās dienas plkst.17:00 

vai līdz nākamās dienas pl.10:00) iesniedz direktora vietniecei audzināšanas jomā. 

 

SAGATAVOJA 

Direktora vietniece audzināšanas jomā I.Paegle 


