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APSTIPRINĀTI
ar Salaspils novada pašvaldības iestādes
“Salaspils kultūras nams”
2020.gada 28.augusta rīkojumu Nr. SKN/1-4/20/65
Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils kultūras nams” noteikumi Nr.9
“Noteikumi par piesardzības pasākumiem interešu izglītības nodarbībās Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”
➢ Grozījumi 24.11.2020. rīkojums Nr.SKN/1-4/20/97, iekšējie noteikumi Nr.16.
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.Noteikumi nosaka pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību
interešu izglītības nodarbībās (turpmāk – nodarbības), kas notiek Salaspils novada pašvaldības
iestādē „Salaspils Kultūras nams” (turpmāk – Kultūras nams).
1.2.Nodarbību dalībnieku vispārīgās tiesības un pienākumi ir noteikti Kultūras nama iekšējās
kārtības noteikumos1.
1.3.Iestādes darbiniekiem un nodarbību dalībniekiem šo noteikumu ievērošana ir obligāta.
1.4.Ar šiem noteikumiem nodarbību dalībnieks iepazīstas pirmajā klātienes mēģinājumā, bet
nodarbību dalībnieku vecāki vai likumiskie pārstāvji ar noteikumiem iepazīstas Kultūras nama
tīmekļa vietnē2.
1.5.Kultūras nama telpās redzamās vietās ir izvietota vispārīgā informācija par distancēšanās,
higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības prasībām.
1.6.Par dalībnieku, viņu vecāku vai to likumisko pārstāvju iepazīstināšanu ar noteikumiem ir
atbildīgs nodarbību vadītājs (turpmāk – vadītājs)
1.7.Par noteikumu prasību ieviešanu un uzraudzību ir atbildīgs Izglītības daļas vadītājs.
1.8.Izglītības daļas vadītājs aktuālo informāciju par izmaiņām interešu izglītības nodarbību norisē
saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību nosūta vadītājam uz e-pastu. Vadītājam ir pienākums
regulāri, vismaz reizi dienā, pārbaudīt savu e-pastu.
1.9.Komunikāciju ar dalībniekiem, viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem veic vadītājs.
II VESELĪBAS UZRAUDZĪBA, MĀJAS KARANTĪNAS UN IZOLĀCIJAS
NOSACĪJUMU IEVĒROŠANA
2.1.Kultūras namā aizliegts ienākt/uzturēties nodarbību dalībniekam, viņa vecākam vai
likumiskajam pārstāvim, ja tam ir akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, vai, ja tam ir noteikta
pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.
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2.2.Dalībnieka veselības skrīningu (elpceļu saslimšanas pazīmju novērošana: drudzis, klepus,
iesnas, kakla sāpes), veicot vizuālu novērojumu, nodrošina nodarbību vadītājs, kā arī
nepieciešamības gadījumā cits Kultūras nama darbinieks (piemēram, administrators, noliktavas
pārzinis u.c.).
2.3.Ja nodarbību vadītājam vai Kultūras nama darbiniekam ir aizdomas, ka nodarbību
dalībniekam, viņa vecākam vai likumiskajam pārstāvim varētu būt paaugstināta ķermeņa
temperatūra, tad tam ir tiesības izmērīt iepriekš minēto personu ķermeņa temperatūru.
2.4.Nodarbību dalībnieka vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē
Kultūras nama Izglītības daļas vadītājs par nodarbību dalībniekam konstatētu Covid-19 infekciju.
III RĪCĪBA, JA IR AIZDOMAS VAI TIEK ATKLĀTS COVID-19 INFEKCIJAS
GADĪJUMS
3.1.Ja Kultūras nama darbiniekam, tostarp nodarbību vadītājam, veicot darba pienākumus, parādās
akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieks
nekavējoties pārtrauc darba pienākumu veikšanu un dodas mājās, telefoniski informē tiešo vadītāju
un sazinās ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.
3.2.Svītrots ar 24.08.2020. iekšējiem noteikumiem Nr.16.
3.3.Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas
lapu).
3.4.Ja nodarbību dalībniekam, atrodoties Kultūras namā vai nodarbībā, parādās akūtas elpceļu
infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), dalībnieks par to informē nodarbību
vadītāju vai jebkuru citu Kultūras nama darbinieku, kurš:
3.4.1. izolē nodarbību dalībnieku atsevišķā telpā, un ja nepieciešams atbilstoši dalībnieka
vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar dalībnieku pirms tam, klātbūtni. Lai
novērstu darbinieka inficēšanās risku, dalībnieks lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu,
bet darbinieks – medicīnisko sejas masku;
3.4.2.sazinās ar nodarbību dalībnieku vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kam
nekavējoties jāierodas pēc dalībnieka. Vecākiem telefoniski jākontaktējas ar savu ģimenes ārstu.
Dalībnieks var atsākt piedalīties nodarbībās saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
3.5.Ja darbiniekam vai nodarbību dalībniekam Kultūras namā ir konstatēti nopietni veselības
traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
3.6.Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairākiem nodarbību dalībniekiem
un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Kultūras nams, izolē dalībniekus, nodrošinot
pieaugušā klātbūtni (ja nepieciešams), un darbiniekus, lieto sejas maskas un mutes/deguna
aizsegus atbilstoši iepriekš minētajam. Nodarbību vadītājs sazinās ar dalībnieka vecākiem vai
likumiskajiem pārstāvjiem. Izglītības daļas vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski
Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) epidemiologam.
3.7.Ja nodarbību dalībniekam vai Kultūras nama darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija,
un šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar Kultūras namu, SPKC epidemiologi noteiks īpašus
pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas
Kultūras nama vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas noteikšanas
nepieciešamību atsevišķai nodarbību grupai vai Kultūras namam. Tādā gadījumā Kultūras nama
direktora pienākums ir pildīt SPKC norādījumus. Kultūras nama direktors par šo faktu un
saņemtajiem SPKC norādījumiem informē Salaspils novada domi, savukārt Salaspils novada
dome – Izglītības kvalitātes valsts dienestu (e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja Kultūras
namam tiek noteikta karantīna.
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IV DISTANCĒŠANĀS PASĀKUMI
4.1.Izglītības daļas vadītājs nodarbību grafiku sagatavo tā, lai iespēju robežās tiktu samazināts to
nodarbību dalībnieku skaits, kas nonāk ciešā kontaktā, un samazinātu šo nodarbību grupu
sastapšanos, kā arī mazinātu nodarbību dalībnieku, vecāku vai to likumisko pārstāvju drūzmēšanos
Kultūras namā un tā apkārtnē.
4.2.Kultūras nama darbinieki, nodarbību dalībnieki, to vecāki vai likumiskie pārstāvji ievēro
savstarpēju divu metru distanci, kur tas iespējams.
4.3.Ja objektīvi nepieciešama nodarbību dalībnieku atrašanās tuvākā distancē - divu metru distanci
var neievērot aktieri, orķestra mūziķi un dejotāji nodarbību laikā.
4.4.Dalībnieks uz nodarbību drīkst ierasties ne ātrāk kā 10 minūtes pirms tās sākuma.
4.5.Nodarbību vadītājs katras nodarbības sākumā reģistrē dalībniekus dalībnieku reģistrācijas
žurnālā, kuru pēc katras nodarbības beigām nodod Kultūras nama administratoram.
4.6.Personu, kuras nav saistītas ar nodarbību norisi, klātbūtne Kultūras nama telpās pirms
nodarbībām, to laikā un pēc nodarbībām nav atļauta. Vecāki vai likumiskie pārstāvji pavada un
sagaida dalībniekus ārpus Kultūras nama telpām – pie Kultūras nama ieejas/izejas.
4.7.Svītrots ar 24.08.2020. iekšējiem noteikumiem Nr.16.
4.8.Dalībniekiem aizliegts drūzmēties Kultūras nama telpās, kā arī nepamatoti atrasties Kultūras
nama telpās pirms un pēc nodarbības.
V HIGIĒNAS NODROŠINĀŠANA
5.1.Kultūras nama darbiniekiem, nodarbību dalībniekiem, to vecākiem vai likumiskajiem
pārstāvjiem, ierodoties Kultūras nama telpās, ir pienākums nekavējoties veikt roku dezinfekciju nomazgājot tās ar siltu ūdeni un ziepēm vai dezinficējot ar speciālo dezinfekcijas līdzekli.
5.2.Nodarbību vadītājs pēc nodarbības regulāri veic telpu vēdināšanu, atverot logus, vismaz 15
minūtes. Ja telpā darbojas automātiskās ventilācijas sistēma, tad tiek izmantota tā.
5.3.Apkopējas veic regulāru Kultūras nama telpu, tostarp nodarbību telpu, uzkopšanu un virsmu
dezinfekciju, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta durvju rokturiem,
galdu virsmām, krēslu roku balstiem, virsmām labierīcībās, ūdens maisītājiem u.c. virsmām.
VI NOBEIGUMA NOTEIKUMI
Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.
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