
VIENOŠANĀS NOTEIKUMI, 
IESTĀJOTIES PROGRAMMĀ 

„TEEN CHALLENGE” 

Audzēknis-rehabilitants brīvprātīgi apņemas pildīt sekojošus noteikumus: 

1. Atteikties no visiem atkarību ieradumiem (smēķēšana, alkohols, narkotikas... u.c.) 

2. Brīvprātīgi nodot visus norēķina līdzekļus (skaidru naudu, norēķina kartes) un sakaru līdzekļus (telefonus) 

atbildīgajam darbiniekam pret attiecīgi sastādītu un ar parakstu apstiprinātu dokumentu. 

3. Atteikties no jebkāda laicīga, nekristīga satura literatūras lasīšanas, mūzikas ierakstu, radio programmu klausīšanās. 

4. Labprātīgi pildīt visus rehabilitācijas centra iekšējās kārtības un disciplīnas noteikumus: 

 Savstarpējās sarunās neiztirzāt, neizcelt kādus savas pagātnes dzīves notikumus, kas ir vairāk nekā liecības 

sniegšanai nepieciešams. 

 Izrādīt savstarpēju cieņu, respektēt vadītāju norādījumus un aizrādījumus (centrā nav pieļaujama fiziska vai 

emocionāla vardarbība). 

 Saudzēt, glabāt rehabilitācijas centra materiālās vērtības (darba inventāru, drēbes, sadzīves priekšmetus, 

elektroenerģijas taupīšana... u.c.). 

 Ievērot sazināšanās ar ārpuscentru noteikumus: 

 < Līdz 1 mēn. nekādu sakaru, 

 < Pēc 1. mēn. iespējams 1 zvans nedēļā, 

 < Sazināties atļauts tikai ar pirmās pakāpes radiniekiem, 

 < Telefona saruna notiek centra darbinieka klātbūtnē, un darbiniekam ir tiesības pārtraukt 

sarunu, ja rodas aizdomas par negodprātīgu sarunas izmantošanu (savtīgi plāni, prasību uzstādīšana 

tuviniekiem, pārmetumi u.c. pazīmes). 

 Ievērot pārvietošanās noteikumus 

 < 1. mēneša laikā neatstāt centra teritoriju, atrasties redzamības attālumā. 

 < Pēc 1. mēneša, izejot ārpus centra robežām (ne ilgāk par 30 min.) tikai ar vadības atļauju. 

 < Atrodoties ārpus centra, atrasties kopā ar pārējo audzēkņu grupu. 

 Ievērot pārtikas krājumu izmantošanas noteikumus: 

 < Par pārtikas krājumu sagatavošanu, izmantošanu atbild nozīmētā persona 

(patvaļīga pārtikas produktu ņemšana nav atļauta). 

 < Audzēknim nav personīgo pārtikas krājumi (kopējais princips) 

5. Audzēknis nes atbildību par laika aizpildīšanu un izmantošanu atbilstoši dienas režīmam 

(darba laikā strādājam, mācību laikā mācāmies, lasām, atpūšamies tad, kad tas ir paredzēts). 

6. Audzēknis piekrīt iesaistīties programmas ietvaros organizētajos darba iemaņu celšanas pasākumos, veikt 

brīvprātīgu darbu ar mērķi paaugstināt un pilnveidot savas darba iemaņas, par to nesaņemot atalgojumu. 

7. Audzēknis apņemas ar savu ieguldījumu palīdzēt nodrošināt centra vajadzības. 

 



 

8. Darba un pienākumu noteikumi ir: 

 < Veikt darbinieku nozīmētos darbus. 

 < Darba laikā patvaļīgi neatstāt darba vietu. 

 < Bez īpaša uzaicinājuma, labprātīgi pildīt dežuranta un ārpusdarba uzticētos pienākumus. 

9. Katru iniciatīvu, kuras mērķis ir sadzīves, mācību procesa, darba vai atpūtas pilnveidošana, apspriest ar centra 

vadību vai vecāko. 

10. Par visām vajadzībām, sadzīviskajām nepieciešamībām, informēt centra vadību un kopīgi lemt par to risināšanu. 

11. Audzēknis apņemas izpildīt visus rehabilitācijas procesā uzdotos patstāvīgos darbus. 

12. Audzēknis ir atbildīgs par personīgo higiēnu, personīgo mantu kārtību, tīrību. 

 < Šī punkta neievērošana nedrīkst traucēt pārējo audzēkņu uzturēšanos centrā. 

 < Audzēknis apņemas pildīt vispārpieņemtās sadzīves prasības, normas. 

13. Audzēknis apzinās un piekrīt, ka no viņa tiek prasīta atvērta un labprātīga attieksme pret uzstādītajām prasībām un 

uzdevumiem, kas tiek arī vērtēts, un nosaka audzēkņa atrašanās lietderību centrā. Novērtējums tiek veikts katru 

mēnesi, un to izdara atbildīgie darbinieki. 

14. Audzēknim tiek noteikts pārbaudes laiks pirmo mēnesi, kura laikā tiek izvērtēta motivācija, izaugsme un atrašanās 

lietderība centrā. 

15. Audzēknis apņemas sniegt patiesu informāciju par sevi, aizpildot personīgās informācijas anketu. 

16. Audzēknis apņemas atkārtotu noteikumu pārkāpumu gadījumā (maks. 3 pārkāpumi), pēc darbinieku lūguma, bez 

ierunām atstāt centra teritoriju pēc tam, kad ir pieņemts sekojošs lēmums no atbildīgo darbinieku puses. 

17. Gadījumā, ja audzēknis nolemj pārtraukt rehabilitāciju un pamest centru, viņa pienākums ir informēt atbildīgos 

darbiniekus ne vēlāk, ka iepriekšējās dienas laikā. 

„Teen Challenge Latvija” un tās darbinieki apņemas: 

1. Organizēt un nodrošināt divpakāpju rehabilitācijas programmu, kuras, veiksmīgas pabeigšanas gadījumā, audzēknis 

saņem sertifikātu. 

2. Apmācības kristietības pamatos un garīgo padomdošanu. 

3. Nodrošināt apstākļus darba un sociālo iemaņu celšanai. 

4. Sniegt informāciju, kura attiecas uz rehabilitācijas programmas norisi. 

5. Sadzīves un uzturēšanās apstākļus atbilstoši iespējām centrā. 

6. Personīgo vajadzību nodrošināšanu atbilstoši centra iespējām. 

 
Vienošanās līgums ir sastādīts divos eksemplāros, 

no kuriem viens atrodas pie audzēkņa, bet otrs centra lietvedībā. 

 Noteikumu prasībām piekrītu: Datums  _________________________  

 Paraksts  _________________________  


