
Apstiprināts ar biedrības “Baltijas Izglītības un Kultūras Attīstības Biedrība (BIKAB)” 

2020. g. 13. aprīļa valdes sēdes lēmuma Nr. 13042020/1  

Par nepilngadīgo cilvēku aizsardzību, kuri piedalās BIKAB rīkotajās aktivitātēs 

I. Ievads 

1. Šajā dokumentā aprakstīti biedrības “Baltijas Izglītības un Kultūras Attīstībai Biedrība 

(BIKAB)” (turpmāk - Biedrība) noteikumi par nepilngadīgo cilvēku aizsardzību, kuri piedalās 

BIKAB rīkotajās aktivitātēs (turpmāk - Regula).  

2.  Šīs Regulas mērķi ir: veicināt cilvēku, kas piedalās BIKAB rīkotajās aktivitātēs 

nepilngadīgajiem, cieņpilna un harmoniska līdzāspastāvēšana; izvairīties no visām fiziskas vai 

psiholoģiskas vardarbības izpausmēm; nodrošināt vecāku vai aizbildņu līdzdalību šo mērķu 

sasniegšanai; definēt Biedrības izmantojamos līdzekļus šo mērķu sasniegšanai; aprakstīt Biedrības 

rīcības vadlīnijas gadījumos, kad tiek saņemtas ziņas par iespējamu fizisko vai psiholoģisko 

vardarbību.  

3. Visām personām, kas piedalās Biedrības rīkotajās aktivitātēs, jāievēro šī Regula. 

4. Jauniešu centra direktors ir atbildīgs par šīs Regulas izpildes uzraudzību un kontroli. 

II. Regulā izmantotās definīcijas 

5. Jauniešu centrs: Biedrības izglītojošo pasākumu kopums, kas rīkoti nepilngadīgajiem un 

viņu vecākiem, tostarp studentu viesnīcas “Āgenskalns” un Jauniešu kluba “Loja” rīkotās 

aktivitātes Biedrības adresē (Baložu ielā 6, Rīgā), kā arī citas aktivitātes (piem., ekskursijas, 

nometnes, sanāksmes, konferences, nodarbības u.c.), kuras tiek organizētas un īstenotas ar 

Jauniešu centra direktora piekrišanu.  

6. Personas, kas organizē un īsteno Jauniešu centra aktivitātes: Jauniešu centra direktors, 

klubu vadītāji, aktivitāšu vadītāji, audzinātāji, brīvprātīgie, kapelāns.  

7. Jauniešu centra direktors: Biedrības valdes ieceltā persona, kuras uzdevums ir vadīt 

Jauniešu centru, t.sk. studentu viesnīcu “Āgenskalns” un Jauniešu klubu “Loja”, un kas ir atbildīgs 

par šīs Regulas uzraudzību un kontroli. Jauniešu centra direktors atbild par to, lai visas 

iepriekšminētās personas, kas organizē un īsteno Jauniešu centra aktivitātes, tiek iepazīstinātas ar 

šīs Regulas saturu.  

8. Aktivitātes vadītāji: Jauniešu centra direktora norīkotās personas, kas ir tieši atbildīgas 

par Jauniešu centra izglītojošo aktivitāšu organizēšanu un īstenošanu. Katrs aktivitātes vadītājs 

ziņo Jauniešu centra direktoram par savu darbību un seko viņa norādījumiem. Jauniešu centra 

aktivitāšu laikā vienmēr jābūt klāt vismaz vienam aktivitātes vadītājam. Aktivitātes vadītāji zina 

šo Regulu un apņemas to ievērot.  

9. Jauniešu centra brīvprātīgais: Cilvēks, kurš palīdz aktivitātes vadītājiem īstenot 

Jauniešu centra izglītojošās aktivitātes. Visiem brīvprātīgajiem jāsaņem Jauniešu centra direktora 

piekrišana piedalīties Jauniešu centra izglītojošajās aktivitātēs. Jauniešu centra brīvprātīgie zina šo 

Regulu un apņemas to ievērot.  

10. Vardarbība (uzspiešana): Jebkura veida fiziskās, emocionālās vai psiholoģiskās 

vardarbības izpausme, t.sk. rakstiskā vai mutiskā veidā, izmantojot informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas vai jebkuru citu kanālu.  

11.  Uzmākšanās: Jebkurš mēģinājums meklēt seksuālu gandarījumu ar jebkāda veida 

darbību, priekšlikumu vai neķītriem vārdiem.  



12.  Iekšējā izmeklēšana: Iekšējā izmeklēšana par iespējamajām vardarbībām (uzspiešanu) 

vai uzmākšanos, ko veic Jauniešu centra direktors, Biedrības priekšsēdētājs vai cita Biedrības 

valdes pilnvarota persona. Iekšējās izmeklēšanas mērķis ir pārbaudīt ziņu patiesumu par 

iespējamajām vardarbībām (uzspiešanu) vai uzmākšanos un veikt atbilstošos pasākumus.  

13.  Atbildīgie par iekšējo izmeklēšanu: Jauniešu centra direktors, Biedrības priekšsēdētājs 

vai cita valdes Biedrības pilnvarota persona iekšējās izmeklēšanas veikšanai.  

III. Jauniešu centra līdzāspastāvēšanas vadlīnijas 

14.  Jauniešu centrs piedāvā integrālu un individualizētu izglītošanu katram jaunietim, kas 

piedalās Jauniešu centra izglītojošajās aktivitātēs. Tajā tiek veicināta spēja dzīvot harmoniski un 

ar cieņu pret visiem. Jauniešu centra aktivitāšu dalībnieki tiek aizsargāti pret jebkādu darbību, kas 

varētu aizskart viņu cieņu, brīvību, fizisko vai psiholoģisko veselību.  

15.  Jauniešu centrs apņemas uzturēt pastāvīgu kontaktu ar nepilngadīgo dalībnieku ģimenēm, 

it īpaši ar abiem bērna vecākiem vai aizbildņiem. Jauniešu centrs pieņems vienmēr ar pateicību un 

uzmanību visus vecāku (aizbildņu) priekšlikumus par izglītojošo aktivitāšu organizēšanas un 

satura pilnveidi.  

16.  Jauniešu centrs nodrošina personas privātuma aizsardzību. Jauniešu centrs ievēro Regulas 

2016/679 noteikumus par fizisko personu datu aizsardzību, personas datu apstrādi un apriti, kā arī 

citus Latvijas un Eiropas Savienības noteikumus par personas privātās dzīves neaizskaramības 

aizsardzību.  

17.  Fiziskās vai psiholoģiskās vardarbības, iebiedēšanas u.c. gadījumos nekavējoties tiks 

rīkoti atbilstošie pasākumi. Šādos gadījumos Jauniešu centrā direktors vai aktivitātes vadītājs vai 

audzinātājs runās atsevišķi ar katru no iesaistītajām pusēm, un veiks nepieciešamos pasākumus, 

lai nodrošinātu harmonisku, cieņpilnu, draudzīgu un uzticības pilno līdzāspastāvēšanu nākotnē 

izglītojošo aktivitāšu laikā. Fiziskās vai psiholoģiskās vardarbības, iebiedēšanas u.c. gadījumos, 

kuros iesaistīti nepilngadīgie, visu konfliktā iesaistīto pušu vecāki (aizbildņi) tiks informēti par 

notikušo.  

18.  Nepilngadīgo dalībnieku ģimenes vienmēr tiek informētas par organizētajām aktivitātēm. 

Ja kāda organizētā aktivitāte varētu radīt draudus nepilngadīgo veselībai, būs nepieciešams saņemt 

vecāku (vai aizbildņu) atļauju, lai viņu bērns varētu tajā piedalīties.  

19.  Alkoholu un tabaku lietot aizliegts Jauniešu centra nepilngadīgo aktivitāšu laikā. Ja tiek 

saņemtas ziņas par psihotropo vielu izmantošanu, glabāšanu vai piedāvāšanu citiem - it īpaši, ja 

tas notiktu Jauniešu centra aktivitāšu laikā -, atbildīgajam par šo rīcību tiks uzreiz aizliegts 

piedalīties jebkurā Jauniešu centra aktivitātē nepilngadīgajiem.  

20.  Jauniešu centrs nodrošinās, ka transportlīdzekļu vadītājiem, kas pārvadā nepilngadīgos 

aktivitāšu laikā, ir pietiekama braukšanas pieredze un prasmes. Jauniešu centra direktors atlasīs un 

nozīmēs cilvēkus, kuri drīkst vadīt transportlīdzekļus ar nepilngadīgajiem aktivitāšu laikā  

21. Personas, kas organizē un īsteno Jauniešu centra aktivitātes, nekad nebrauc divatā ar 

nepilngadīgu. Izņēmumi šim noteikumam tiks pieļauti tikai tad, ja nepilngadīgā vecāki (aizbildņi) 

tika savlaicīgi informēti par situāciju un no viņiem tika saņemta nepārprotama piekrišana.  

22.  Jauniešu centrs vēlas veicināt draudzību starp izglītojošo aktivitāšu dalībniekiem, kā arī 

pilnveidot viņu zināšanas par kultūru un dabu, un cieņpilnu attieksmi pret radīšanas darbu. Šim 

mērķim tiek organizētas nometnes un ceļojumi uz citām pilsētām vai laukiem. Šajos gadījumos 

personas, kas organizē un īsteno Jauniešu centra aktivitātes, ievēros šādus norādījumus: 



 22.1. Nometnēs laikā Jauniešu centrs iegādāsies attiecīgo apdrošināšanas polisi un 

nepieciešamības gadījumā nodrošinās medicīnisko palīdzību. 

 22.2. Personas, kas organizē un īsteno Jauniešu centra aktivitātes, nekad nepavadīs nakti 

istabās vai teltīs kopā ar nepilngadīgajiem.  

 22.3. Nepilngadīgie gulēs istabās vai teltīs, kas ir vai individuālas, vai vismaz trīsvietīgas. 

23. Lai veicinātu cieņpilnu un savstarpējās uzticības pilnas attiecības, personas, kas organizē 

un īsteno Jauniešu centra aktivitātes, ievēros šādos norādījumos saskarsmē ar Jauniešu centra 

aktivitāšu dalībniekiem un viņu ģimenēm: 

 23.1. Tiek veicināta savstarpēja cieņa, izvairoties no jebkāda fiziskā kontakta. 

 23.2. Pieaugušais, kurš piedalās vai organizē Jauniešu centra aktivitātes, nekad neatradīsies 

vienatnē ar nepilngadīgo slēgtā telpā. 

 23.3. Nepilngadīgie nekad jebkādos apstākļos neatradīsies Biedrības studentu viesnīcas 

(Baložu ielā 6, Rīgā) guļamistabu zonā. 

 23.4. Personas, kas organizē un īsteno Jauniešu centra aktivitātes, nekad neizmantos vienā 

un tajā pašā laikā to pašu ģērbtuvi kā Jauniešu centra aktivitāšu dalībnieki. 

 23.5. Jauniešu kluba “Loja” aktivitāšu dalībnieki izmantos ģērbtuvi atsevišķos laikos pa 

vecuma grupām (vecākie un jaunākie atsevišķi). 

 23.6. Personas, kas organizē un īsteno Jauniešu centra aktivitātes, parunāsies ar 

nepilngadīgajiem atklātā vietā, kas pieejama visiem. Ja saruna notiek kādā istabā, tai jābūt pie bieži 

izmantojama koridora. Šīs telpas durvīm būs caurspīdīgs stikls vai arī tās paliks atvērtas tā, lai no 

ārpuses varētu redzēt istabu. Kapelāns pieņem grēksūdzi biktskrēslā ar fiksētām restēm vai telpā 

ar caurspīdīga stikla durvīm tā, lai no ārpuses varētu redzēt istabu. 

IV. Pasākumi pēc paziņojuma saņemšanas par iespējamiem vardarbības (uzspiešanas) vai 

uzmākšanās gadījumiem 

24.  Kad aktivitāšu vadītāji, brīvprātīgie vai kapelāns saņem ziņas par iespējamiem vardarbības 

(uzspiešanas) vai uzmākšanās gadījumiem, viņi reaģē ātri, apdomīgi un ar mīlestību.  

25. Iekšējā izmeklēšana tiek uzsākta tad, ja tiek saņemtas ziņas par Jauniešu centra vadītāja, 

aktivitātes vadītāju, brīvprātīgo, kapelāna, Biedrības valdes locekļu, vai arī aktivitāšu dalībnieku 

attiecīgajām darbībām. Katrs gadījums un katra ziņa šajā jomā tiks izskatīta uzmanīgi un personas, 

kas paziņo, tiks uzklausītas. 

26. Ziņas par iespējamu vardarbību (uzspiešanu) vai uzmākšanos tiek apsvērtas arī anonīma 

paziņojuma gadījumā. Šajā gadījumā pirms iekšējās izmeklēšanas uzsākšanas tiek veikta paziņotās 

informācijas uzticamības novērtēšana, ņemot vērā iesniegto datu pilnīgumu, konsistenci un 

iesniegtos pierādījumus, kā arī citu notikumā iesaistīto cilvēku precizējumus.  

27.  Jauniešu centra direktors un Biedrības priekšsēdētājs tiek nekavējoties informēti par katru 

paziņojumu par iespējamo vardarbību (uzspiešanu). Ja ziņas attiecas uz iespējamu uzmākšanos, 

nekavējoties tiek informēti Jauniešu centra direktors, Biedrības priekšsēdētājs un Biedrības valde.  

28.  Iekšējo izmeklēšanu veic Jauniešu centra direktors un Biedrības priekšsēdētājs vai citas 

personas, kuras pilnvarojusi Biedrības valde. Ja apsūdzētā persona ir pats Jauniešu centra direktors 

vai Biedrības priekšsēdētājs, tad Biedrības valde nozīmē citu personu, kas veiks iekšējo 

izmeklēšanu apsūdzētā vietā.  



29.  Jauniešu centra direktors un (vai) Biedrības priekšsēdētājs pēc iespējas ātrāk tiekas ar 

personu, kura ziņoja par gadījumu. Tikšanās laikā tiek runāts par apstākļiem (novērotajām 

darbībām, vietu, laiku, citiem svarīgiem apstākļiem), kas saistīti ar apsūdzību un, ja nepieciešams, 

tie tiek precizēti.  

30.  Ja paziņojums notiek mutiski, paziņojuma fakts un tā saturs tiek fiksēts rakstiski. No 

personas, kas paziņo, tiek prasīts, lai tā paraksta dokumentu, kurā tika fiksēts paziņojuma saturs.  

31.  Persona, kura ir iesniegusi paziņojumu, tiks informēta, ka paziņojuma saturs tiks nodots 

tālāk personām, kas atbildīgas par iekšējo izmeklēšanu. Tā tiks arī informēta, ka gan apsūdzētais, 

gan Biedrības valdes locekļi un Biedrības kopsapulces biedri tiks iepazīstināti ar paziņojuma 

saturu.  

V.  Iekšējās izmeklēšanas nākamie soļi 

32. Iekšējās izmeklēšanas mērķis ir atklāt notikuma apstākļus, fiksēt rakstiski pierādījumus un 

apstākļus, kas saistīti ar šo notikumu, novērtēt atklāto faktu un apstākļus kopumā, kā arī nodrošināt 

iesaistīto personu cieņu, godīgumu, reputāciju un privātumu.  

33. Personas, kas atbildīgas par iekšējo izmeklēšanu, sastāda iekšējās izmeklēšanas lietu. 

Iekšējās izmeklēšanas lietā tiek ierakstīti veiktie izmeklēšanas pasākumi un citi pierādījumi, kas 

saistīti ar apsūdzībā norādītajiem apstākļiem (elektroniskās vēstules un dokumenti, cita veida 

dokumenti, priekšmeti utt.). Lai aizsargātu iekšējā izmeklēšanā iesaistīto personu cieņu un 

privātumu, piekļuve izmeklēšanas lietai tiek piešķirta tikai Jauniešu centra direktoram, Biedrības 

priekšsēdētājam, un tām personām, ko Biedrības valde ir pilnvarojusi.  

34.  Katrs iekšējās izmeklēšanas solis tiek fiksēts iekšējās izmeklēšanas lietā šādi: katrs solis 

tiek uzrakstīts atsevišķā lapā, norādot dokumenta sagatavotāja vārdu un uzvārdu, datumu, kurā 

tika veikts dokumentā fiksētais izmeklēšanas pasākums, datumu, kurā tiek sagatavots dokuments, 

izmeklēšanas pasākuma saturu un apstākļus. Persona, kas atbildīga par iekšējo izmeklēšanu, 

paraksta katru lietas lapu. 

35.  Ja apkopotie dati par iespējamiem vardarbības (uzspiešanas) vai uzmākšanās gadījumiem 

ir tādas pazīmes, ko varētu attiecināt uz Kriminālkodeksā definētu noziegumu, tad Jauniešu centra 

direktors ierosina cietušajam vai viņa vecākiem (aizbildņiem) paziņot par šo gadījumu Valsts 

kompetentajām iestādēm. Ja cietušais vai viņa vecāki (aizbildņi) nolemj tā nedarīt, Biedrības 

priekšsēdētājs joprojām varēs vērsties pie Valsts kompetentajām iestādēm pats. Jauniešu centrs 

atklāti sadarbosies ar šīm Valsts kompetentajām iestādēm.  

36.  Ja citas institūcijas uzsāka izmeklēšanu par šo pašu gadījumu, tad personas, kas atbildīgas 

par iekšējo izmeklēšanu, apspriedīs un lems par iespēju uz laiku apturēt iekšējo izmeklēšanu. 

Lēmums tiks pieņemts, ņemot vērā apsūdzības smaguma pakāpi, apstākļu daudzumu un to 

sarežģītības pakāpi, kā arī nepieciešamību aizsargāt aizdomās turētās personas nevainības 

prezumpciju.  

37.  Tiks nodrošināti arī cietušā un aizdomās turētā attālināšanas pasākumi. Jebkurā gadījumā, 

cietušais un aizdomās turētais nevar piedalīties kopā Jauniešu centra aktivitātēs. Aizdomās 

turētajam var aizliegt piedalīties Jaunieša centra izglītojošajās aktivitātēs līdz iekšējās 

izmeklēšanas beigām.  

38.  Uzsākot iekšējo izmeklēšanu, aizdomās turētajam tiek paziņots, ka visa iekšējās 

izmeklēšanas informācija ir konfidenciāla un ka viņam ir tiesības uz nevainīguma prezumpciju, 

līdz tiek pieņemts galīgais lēmums par iesniegto apsūdzību.  



39.  Izmeklēšanas laikā tiek veikti pasākumi, lai aizsargātu apsūdzētās personas cieņu un 

reputāciju. Visi tie, kuri piedalās iekšējā izmeklēšanā, ievēros tās konfidencialitāti un neizpaudīs 

informāciju par to (piemēram, cietušā un aizdomās turētās personas identitāti, paziņojuma saturu, 

savāktos pierādījumus, apsūdzības veidu utt.). Izņēmumi šim Regula pantam pieļaujamie tikai 

gadījumos, kas paredzēti vai tiesību aktos, vai šajā Regulā.  

40.  Iekšējās izmeklēšanas laikā tiks ievērots apsūdzētās personas tiesības iesniegt komentārus 

par apsūdzību. Personas, kas atbildīgas par iekšējo izmeklēšanu, paziņo aizdomās turētajam 

informāciju par apsūdzības veidu un saturu (laiku, vietu, darbības, kas tika paziņotas).  

41.  Ja aizdomās turētā persona ir nepilngadīga, atbildīgais par iekšējo izmeklēšanu 

kontaktēsies ar abiem vecākiem (aizbildņiem) un informēs viņus par uzsāktu iekšējo izmeklēšanu 

un apsūdzībām. Viņiem tiks piedāvāta arī iespēja satikties. Kopējās sarunas saturs tiks fiksēts 

izmeklēšanas lietā un viņiem tiks piedāvāta arī iespēja iesniegt rakstiskus komentārus. Atbildīgie 

par iekšējo izmeklēšanu centīsies uzturēt pastāvīgu kontaktu ar nepilngadīgā aizdomās turētā 

vecākiem (aizbildņiem). 

42.  Ja aizdomās turētā persona ir pilngadīgs, viņam tiks piedāvāta iespēja satikties ar 

atbildīgajiem par iekšējo izmeklēšanu. Kopējās sarunas saturs tiks fiksēts izmeklēšanas lietā un 

viņam tiks piedāvāta arī iespēja iesniegt rakstiskus komentārus. 

43.  Līdzīgs process tiks veikts arī ar citiem izmeklētā gadījuma apstākļu lieciniekiem. Ja kāds 

no lieciniekiem ir nepilngadīgs, iekšējās izmeklēšanas pasākumus veic, iesaistot viņa vecākus 

(aizbildņus). 

VI. Iekšējās izmeklēšanas lēmums 

44. Kad visas ziņas, kas attiecas uz iekšējo izmeklēšanu, ir savāktas, tiek rīkota iekšējās 

izmeklēšanas atbildīgo personu sanāksme. 

45. Izvērtējot iekšējās izmeklēšanas dokumentāciju, iekšējās izmeklēšanas atbildīgās personas 

pieņem lēmumu. Lēmumam jābūt vienprātīgam. 

45.1. Ja tiek uzskatīts, ka dokumentācija ir nepietiekama, lai pieņemtu galīgo lēmumu, tiek 

lemts turpināt iekšējo izmeklēšanu.  

45.2. Ja tiek uzskatīts, ka iekšējās izmeklēšanas dokumentācija ir nepietiekama, lai 

pierādītu aizdomās turamās personas vainu, tiek lemts pārtraukt iekšējo 

izmeklēšanu.  

45.3. Ja tiek uzskatīts, ka iekšējās izmeklēšanas dokumentācija pierāda, ka aizdomās par 

vardarbību (uzspiešanu) vai uzmākšanos turamā persona ir vainīga, tiek lemts to 

personu atzīt par vainīgu un tai piemērot attiecīgās sankcijas.  

46. Vardarbības (uzspiešanas) vai uzmākšanās apstiprināšanas gadījumā var piemērot šādas 

sankcijas: 

46.1. Aizliegt dalību visās vai dažās no Jauniešu centra aktivitātēm uz laiku vai pastāvīgi.  

46.2. Ja persona, kuras vaina tika pierādīta, bija Biedrības valdes loceklis vai darbinieks, 

var tai piemērot disciplinārās sankcijas, kas paredzētas LR Darba likumā vai 

normatīvajos aktos par publisko tiesību iestādēm.  

46.3. Noteikt nosacījumus tās personas dalībai Jauniešu centra izglītojošās aktivitātēs. Šie 

nosacījumi var ietvert nodarīto materiālo vai nemateriālo kaitējumu atlīdzināšanu 



cietušajam, Jauniešu centram vai trešajām personām, kā arī pasākumus līdzīgo 

gadījumu novēršanai nākotnē.  

47. Jebkura veida uzmākšanās vainas apstiprināšanas gadījumā vainīgais jebkurā gadījumā un 

uz visiem laikiem jāizslēdz no Jauniešu centra izglītojošajām aktivitātēm.  

48.  Iekšējās izmeklēšanas lēmums tiek fiksēts rakstiski, precizējot vardarbības (uzspiešanas) 

vai uzmākšanās paziņojuma saturu, iekšējā izmeklēšanā veiktās procedūras, atklātos apstākļus, 

apsūdzētā komentārus par apsūdzību, iekšējās izmeklēšanas atbildīgo personu secinājumus 

attiecībā uz apsūdzību (vaina vai nevainība), sankciju piemērošanu vai nepiemērošanu un 

attiecīgās sankcijas. Lēmumā tiek precizēts dokumenta sastādīšanas datums, lēmumu ņēmēju 

vārds, uzvārds un paraksts.  

49. Ja apsūdzība tika uzskatīta par nepamatotu, Jauniešu centra direktors lemj, vai apsūdzētājs 

var turpināt piedalīties Jauniešu centra izglītojošajās aktivitātēs. Jauniešu centra direktors un 

Biedrības valdes priekšsēdētājs apspriedīs, kā izlīdzināt kaitējumu netaisnīgi apsūdzētās personas 

slavai vai reputācijai.  

50. Ja apsūdzība bijusi acīmredzami nepamatota vai nepatiesa, jebkurā gadījumā apsūdzētājs 

tiks distancēts no Jauniešu centra izglītojošajām aktivitātēm provizoriski vai pastāvīgi. Personai, 

kas tika netaisnīgi apsūdzēta, var ierosināt iesniegt sūdzību par netaisnīgi nodarīto kaitējumu tās 

slavai vai reputācijai.  

VII. Procedūra pēc iekšējās izmeklēšanas lēmuma pieņemšanas  

51. Pieņemtais lēmums tiek paziņots upurim, aizdomās turētajam un, ja kāds no viņiem ir 

nepilngadīgs, arī viņu vecākiem (aizbildņiem).  

52. Iekšējās izmeklēšanas lēmums ir Biedrības iekšējais dokuments. Šī iemesla dēļ iekšējā 

izmeklēšanā pieņemtais lēmums parasti tiks paziņots mutiski, nevis iesniedzot lēmuma kopiju.  

53.  Lai aizsargātu iekšējā izmeklēšanā iesaistīto personu privātumu, iekšējās izmeklēšanas 

lietas saturs ir konfidenciāla rakstura. Iekšējās izmeklēšanas saturs netiks paziņots trešajām 

personām, izņemot gadījumus un veidos, kas paredzēti likumdošanā.  

54.  Ja tiek iegūta jauna būtiska informācija par jau noslēgtu iekšējo izmeklēšanu, Jauniešu 

centra direktors un Biedrības valdes priekšsēdētājs rūpīgi apsvērs šo informāciju. Noslēgtu iekšējo 

izmeklēšanu var atsākt, pamatojoties uz Jauniešu centra direktora un Biedrības valdes 

priekšsēdētaja kopēju vienošanos. Šajā gadījumā jāievēro minētā izmeklēšanas procedūra, un 

upurim un aizdomās turētajam tiek piedāvāta iespēja iesniegt komentārus par iesniegto jauno 

informāciju.  

55.  Pēc iekšējās izmeklēšanas galīgā lēmuma pieņemšanas Biedrības valdes priekšsēdētājs 

sasauc Biedrības dibinātāju ārkārtas kopsapulci, lai informētu viņus par šiem notikumiem un 

pieņemtajiem lēmumiem. Sapulces protokols tiek parakstīts un arhivēts iekšējās izmeklēšanas 

lietā.  

56. Pamatojoties uz noslēgto iekšējo izmeklēšanu, Biedrības dibinātāju kopsapulce, Biedrības 

valde, Biedrības priekšsēdētājs un Jauniešu centra direktors pārskata šo Regulu un tās 

piemērošanas praksi, un iesniegs priekšlikumus par Regulas vai tās piemērošanas prakses 

uzlabošanu. 

  

Rīga , 13 - 04 -2020 


