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APSTIPRINĀTI
ar Salaspils novada pašvaldības iestādes
“Salaspils kultūras nams”
2020.gada 31.maija rīkojumu Nr. SKN/1-4/20/38
Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils kultūras nams” noteikumi Nr.2
“Noteikumi par amatiermākslas un interešu izglītības kolektīvu mēģinājumiem Salaspils
novada pašvaldības iestādes “Salaspils kultūras nams” iekštelpās un ārtelpās (infekcijas
Covid-19 izplatības ierobežošanai)”
➢ Grozījumi 04.06.2020. rīkojums Nr.SKN/1-4/20/40, iekšējie noteikumi Nr.3.
➢ Grozījumi 15.06.2020. rīkojums Nr.SKN/1-4/20/44, iekšējie noteikumi Nr.4.
➢ Grozījumi 07.09.2020. rīkojums Nr.SKN/1-4/20/73, iekšējie noteikumi Nr.11.
1. Noteikumi nosaka kārtību, kas jāievēro ikvienam Salaspils novada pašvaldības iestādes
„Salaspils Kultūras nams” (turpmāk – Kultūras nams) amatiermākslas un interešu izglītības
kolektīva vadītājam, speciālistam1 un dalībniekam mēģinājuma norises vietā, lai nodrošinātu
epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas ierobežošanai ievērošanu. (Grozīts ar
15.06.2020. noteikumiem Nr.4)

2. Dalībnieku vispārīgās tiesības un pienākumi ir noteikti Kultūras nama iekšējās kārtības
noteikumos. Šie noteikumi konkretizē vadītāju un dalībnieku pienākumus, lai ierobežotu
infekcijas Covid-19 izplatību.
3. Vadītājiem, speciālistiem un dalībniekiem šo noteikumu ievērošana ir obligāta.
4. Ar šiem noteikumiem dalībnieks iepazīstas pirmajā klātienes mēģinājumā.
5. Par dalībnieku iepazīstināšanu ar noteikumiem ir atbildīgs vadītājs.
5.1 Vadītājs pirms katra mēģinājuma reģistrē dalībniekus reģistrācijas žurnālā. Žurnāls
glabājas pie kultūras nama administratora. Covid-19 infekcijas izplatīšanās gadījumā
informācija par dalībnieka mēģinājuma apmeklējumu un Vadītāja rīcībā esošā dalībnieka
kontaktinformācija var tikt nodota Slimību profilakses kontroles dienestam. (07.09.2020.
noteikumu Nr.11 redakcijā).

6. Mēģinājuma ilgums ar pārtraukumu ik pēc 2 stundām, un pārtraukuma laikā nodrošināta
telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes, ja netiek nodrošināta mehāniskā ventilācija. (07.09.2020
noteikumu Nr.11 redakcijā).

7.

(svītrots ar 07.09.2020. noteikumiem Nr.11).

7.1 Ja objektīvi nepieciešama kolektīva dalībnieku atrašanās tuvākā distancē, divu metru
distanci var neievērot aktieri, baleta mākslinieki, orķestra mūziķi un dejotāji
mēģinājumu/uzstāšanās laikā. (15.06.2020. noteikumu Nr.4 redakcijā, stājās spēkā 16.06.2020.)
8. Vadītājs pēc mēģinājuma regulāri veic telpu vēdināšanu, atverot logus.
9. Par mēģinājuma telpu un virsmu dezinfekciju atbildīga ir Kultūras nama Saimniecības
daļa. Mēģinājumā izmantoto iekārtu, mūzikas instrumentus u.c. aprīkojuma tīrīšanu un
dezinfekciju veic vadītājs.
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Vadītāja asistents, repetitors, kormeistars.

2

10. Personu, kuras nav saistītas ar mēģinājuma norisi, klātbūtne mēģinājuma norises vietā vai
mēģinājuma telpā mēģinājuma laikā nav atļauta. Vecāki vai pavadošās personas pavada un
sagaida dalībniekus ārpus mēģinājuma norises vietas telpām.
11. Dalībnieka pienākumi:
10.1.

ievērot noteikumus;

10.2.

uzņemties personisku atbildību par savu uzvedību mēģinājuma laikā;

10.3.

ierasties uz mēģinājumu ne ātrāk kā 10 minūtes pirms tā sākuma; (Grozīts ar

07.09.2020. noteikumiem Nr.11)

10.4.
10.5.
distanci;

ierasties uz mēģinājumu atbilstošā mēģinājuma tērpā;
ievērot fiziskās distancēšanās noteikumus, tostarp savstarpēju vismaz divu metru

10.6. ievērot personīgās higiēnas noteikumus un epidemioloģiskās drošības pasākumus,
tostarp veikt roku mazgāšanu ar ūdeni un ziepēm vai roku dezinfekcijas līdzekli, obligāti
pirms un pēc mēģinājuma un pēc vajadzības mēģinājuma laikā;
10.7.

ievērot vadītāja un Kultūras nama darbinieku norādījumus;

10.8. izmantot tikai to lietošanā nodotās iekārtas, mūzikas instrumentus u.c. aprīkojumu.
Ja nepieciešams aprīkojumu nodot citam mēģinājuma dalībniekam, jāveic tā dezinfekcija ar
piemērotiem līdzekļiem;
10.9.

atstāt mēģinājuma norises vietu uzreiz pēc mēģinājuma.

12. Dalībniekam aizliegts:
11.1. drūzmēties mēģinājuma norises vietā un tai piederošās koplietošanas telpās,
ierodoties, uzturoties un atstājot to;
11.2.
11.3.
atļaujas;

(svītrots ar 07.09.2020. noteikumiem Nr.11);
izmantot iekārtas, mūzikas instrumentus u.c. aprīkojumu bez kolektīva vadītāja

11.4. lietot koplietošanas dzērienus vai uzkodas mēģinājuma norises vietā un
mēģinājuma telpā;
11.5.

(svītrots ar 15.06.2020. noteikumiem Nr.4).

11.6.

nepamatoti uzkavēties mēģinājuma norises vietā pēc mēģinājuma beigām;

11.7. ierasties uz mēģinājumu, ja ir slikta pašsajūta, elpceļu infekcijas slimības pazīmes
(drudzis, klepus, elpas trūkums) vai uz dalībnieku attiecas pašizolācijas, mājas karantīnas vai
stingras izolācijas nosacījumi atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem
Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
5.1.punktam.”. (Grozīts ar 15.06.2020. noteikumiem Nr.4)
13.

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pielikums
Kultūras nama noteikumiem Nr.2
(svītrots ar 07.09.2020. noteikumiem Nr.11)

