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ĶEGUMA DIENAS CENTRA 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  

 
1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Ķeguma Dienas centrs (turpmāk Dienas centrs) ir paredzēts ikvienam Ķeguma novada iedzīvotājam 

neatkarīgi no viņa tautības, dzimuma, sociālā statusa, reliģiskās piederības, invaliditātes. 

1.2. Noteikumi nosaka Dienas centra darba dienas organizāciju. 

1.3. Kārtības noteikumu ievērošana nodrošina klienta drošību un viņu tiesību un pienākumu ievērošanu. 

1.4. Noteikumu ievērošana visiem ir obligāta. 

1.5. Dienas centra darba laiks: 

1.5.1. darba dienās no plkst. 13.00 – 22.00,  

1.5.2. sestdienās – no plkst. no plkst. 10.00 – 22.00  

1.5.3. svētdienās - 10.00 – 17.00. 

1.6. Ierodoties Dienas centrā, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu, tiek piereģistrēts un 

iepazīstināts ar Iekšējās kārtības noteikumiem, ko apliecina ar parakstu. 

1.7. Dienas centrā aizliegts smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un apreibinošas vielas, kā arī 

atrasties Dienas centra telpās šo vielu reibumā. 

1.8. Par kārtības noteikumu pārkāpumiem klients var tikt izraidīts no Dienas centra. 

1.9. Noteikumi var tikt mainīti vai papildināti. 

 

2. Klienta pienākumi 

2.1. Iepazīties un ievērot Dienas centra kārtības un ugunsdrošības noteikumus: 

 Nelietot sērkociņus un šķiltavas; 

 Nebojāt un nelietot bojātus elektrības slēdžus, vadus, elektroierīces u.c.; 

 Neienest un neglabāt uzliesmojošus priekšmetus. 

2.2. Klients savas virsdrēbes, somas, lietussargus u.c. mantas novieto tiem paredzētā vietā. 

2.3. Ievērot sabiedrībā pieņemtās ētikas un morāles normas gan savstarpējās attiecības, gan attiecības ar 

Dienas centra darbiniekiem. 

2.4. Ievērot kārtību un tīrību Dienas centra  telpās. 

2.5. Taupīt un nebojāt Dienas centra īpašumu, saudzīgi izturēties pret telpām, inventāru, iekārtām un 

ierīcēm. 

2.6. Apzināta Dienas centra inventāra bojāšanas gadījumā, vainīgais sedz materiālos zaudējumus vai 

atjauno bojāto priekšmetu.  

 

3. Klienta tiesības 

3.1. Dienas centra  Klientam ir tiesības: 

3.1.1. saņemt kvalitatīvas individuālas un interešu grupu nodarbības,  

3.1.2. piedalīties nodarbībās, izglītoties un pilnveidoties Dienas centra telpās un ārpus tām. 

3.1.3. izmantot nodarbībām un atpūtai, pulciņu darbībai, izglītojošiem tematiskiem pasākumiem 

piemērotas telpas un inventāru; 

3.1.4. piedalīties un pašiem organizēt brīvā laika pavadīšanu: atpūtas vakarus,  diskusijas, ekskursijas, 

lekcijas, seminārus, iespējas piedalīties izstādēs un citas aktivitātes, iepriekš saskaņojot ar Dienas 

centra administrāciju; 

3.1.5. saņemt maksas pakalpojumus, saskaņā ar apstiprinātiem tarifiem. 

3.1.6. iesniegt rakstiskus priekšlikumus, ierosinājumus un sūdzības. 
3.2.  


