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Siguldas novada Jaunrades
centra direktore Ilze Šulte
2021.gada 30.augustā
Iekšējās kārtības noteikumi Nr.4
Par kārtību, kādā Siguldas novada Jaunrades centrā tiek organizēts mācību process un
veikti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu
Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2020.gada 09.jūnija noteikumiem Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Siguldas novada Jaunrades centrs (turpmāk tekstā – Iestāde) epidemioloģiskās situācijas laikā
darbojas pēc principa: informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa
uzraudzība.
2. Visiem iestādes skolēniem, jauniešiem un darbiniekiem jāievēro noteikta kārtība, lai tiktu
ierobežota Covid-19 vīrusa izplatība:
2.1.
Iestādi apmeklē tikai veselas personas, kurām nav novērojamas elpceļu infekcijas
slimības pazīmes (drudzis, klepus, stipras iesnas un apgrūtināta elpošana);
2.2.
vecāki vai likumiskie pārstāvji (turpmāk tekstā - vecāki) uz Iestādi pavada izglītojamos
tikai tad, ja paši ir veseli, viņiem nav novērojamas elpceļu infekcijas slimību pazīmes
(drudzis, klepus, stipras iesnas un apgrūtināta elpošana);
2.3.
gadījumā, ja izglītojamajam novērojamas elpceļu infekcijas pazīmes vai citi
saslimšanas simptomi, vai cita saslimšana, viņa klātbūtne Iestādē netiek pieļauta;
2.4.
vecāki vai jaunietis informē pulciņa skolotāju, jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis”
(turpmāk tekstā - JIC „Mērķis”) darbiniekus, norādot prombūtnes iemeslu;
2.5.
vecākiem vai jaunietim nekavējoties jāinformē Iestādes vadītāju 29172138 vai
vietnieci 67973863, 67972432, JIC „Mērķis” vadītāju 26339307, ja konstatēta Covid19 infekcija vai bērnam nepieciešams ievērot karantīnu;
2.6.
izglītojamā klātbūtne Iestādē netiek pieļauta, ja izglītojamais pēdējo 14 dienu laikā
bijis ārvalstīs saskaņā ar jaunāko SPKC informāciju (https://spkc.lv/lvvalstusaslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0);
2.7.
Iestādes dežurantam, ienākot telpās:
2.7.1. apmeklētāji uzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai
Covid-19 negatīva testa rezultātu un reģistrējas apmeklētāja žurnālā. Jautājumu

gadījumā sazināties elektroniski: e-pasts ilze.sulte@sigulda.lv vai pa telefonu
29172138;
2.7.2. pulciņu dalībnieki uzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu,
vai Covid-19 negatīva testa rezultātu.
2.8.
1. – 3. klašu skolēnus- pulciņu dalībniekus Iestādes vestibilā sagaida pulciņa skolotājs;
2.9.
pulciņu dalībnieki tiek reģistrēti pulciņu elektroniskajā žurnālā;
2.10. jaunieši ierodas Iestādē pēc iepriekšēja pieraksta un dežurantam uzrāda sadarbspējīgu
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai Covid-19 negatīva testa rezultātu un
reģistrējas JIC „Mērķis” apmeklētāju žurnālā.
II. Distancēšanās pasākumi
3. Ienākot iestādē un uzturoties koplietošanas telpās:
3.1. vecāki pavada 1. – 3. klašu skolēnus līdz norādītajām zīmēm pie ieejas;
3.2. vecāku ienākšana Iestādē tālāk tiek pieļauta izņēmuma gadījumos, dežurantam
informējot administrāciju;
3.3. pulciņa dalībnieki sagaida nodarbību sākumu konkrētā pulciņa telpā;
3.4. pulciņu dalībniekiem ir iespēja, uzgaidot pulciņa telpas atbrīvošanos, uzturēties
Iestādes vestibilā;
3.5. pēc pulciņa nodarbības ieteicams nekavēties ēkā, bet ja nepieciešams, tad uzturēties
norādītajā uzgaidāmajā zonā Iestādes vestibilā;
3.6. jaunieši pierakstās JIC „Mērķis” apmeklējuma grāmatā, norādot vārdu, uzvārdu,
tālruņa numuru, ierašanās un aiziešanas laiku;
3.7. jauniešiem ir iespēja uzturēties jauniešu projekta izveidotajā vasaras terasē ēkas sētas
pusē. Par terases uzturēšanu atbild JIC „Mērķis” darbinieki, situācijai pasliktinoties,
terase tiks slēgta;
3.8. izglītības iestādes koplietošanas telpās skolēni , jaunieši, apmeklētāji un darbinieki
lieto mutes un deguna aizsegus;
3.9. Iestādē pulciņu dalībnieki, jaunieši, pedagogi un darbinieki lieto mutes un deguna
aizsegus līdz turpmākajiem norādījumiem;
3.10. visi pēc iespējas ievēro 2 m distanci sabiedriskajās zonās (pie tualetēm, pie ieejas,
garderobes zonās), kā norādīts ēkā izvietotajās norādēs;
4. Pulciņu un grupu mācību organizācija:
4.1. nodarbību telpā nevar būt vairāk kā 20 izglītojamo;
4.2. pulciņu nodarbības notiek tikai vienas grupas ietvaros;
4.3. radošuma centra „Ideju namiņa” interešu programmā tiek uzņemti skolēni tādā skaitā,
lai intensīvākā apmeklējuma laikā nepārsniegtu 20 pulciņa dalībniekus;
4.4. skolēns, ienākot radošuma centra „Ideju namiņa” nodarbību telpā, pierakstās
reģistrācijas lapās;
4.5. 1.- 3.klašu skolēni, atnākot uz nodarbībām, starplaikos neatstāj Iestādes telpas, netiek
pieļauta dalībnieka iziešana no Iestādes telpām uz veikaliem;
4.6. radošuma centra “Ideju namiņa” skolēni Iestādē launagā ēd no mājām līdzi ņemtu
ēdienu, izmantojot līdzņemtos privātos traukus un galda piederumus, iespēju robežās
ievērojot 2 m distanci;
4.7. pulciņu dalībnieki pēc iespējas lieto individuālos rakstāmpiederumus, mākslas
piederumus, par pulciņā lietoto priekšmetu un rīku dezinfekciju atbild pulciņa
skolotājs;
4.8. Mūsdienu deju – breika un Mūsdienu deju- hip-hop nodarbībās, kas notiek Iestādes
vestibilā, deguna un mutes aizsegus nelieto;
4.9. jaunākā skolas vecuma izglītojamie neņem no mājām rotaļām privātās rotaļlietas;
4.10. JIC „Mērķis” klātienes nodarbībās iekštelpās dalībnieku skaits nepārsniedz 20
personas, bet ārtelpās - 40 personas;

4.11.

ja nodarbību, sarunu un konsultāciju starplaikā ir paredzēta kafijas pauze virtuves
zonā, stingri ievērot visas sanitāri higiēniskās normas un iespēju robežās ievērot 2 m
distancēšanos.
III. Higiēnisko normu ievērošana

5. Visiem Iestādes skolotājiem, darbiniekiem, apmeklētājiem, skolēniem un jauniešiem jāpievērš
uzmanība pastiprinātu sanitāri higiēnisko normu ievērošanai:
5.1.
visiem iestādē jāievēro pastiprinātas higiēnas pasākumus, pamatojoties uz Veselības
ministrijas, SPKC, Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem un rekomendācijām
un Iestādē noteikto kārtību;
5.2.
visi Iestādes apmeklētāji tiek aicināti dezinficēt rokas, izmantojot pie ieejas izvietotos
dezinfekcijas šķidrumus. Papildus dezinfektori izvietoti pie ieejas „Ideju namiņa”, JIC
„Mērķis” telpās, tehniskās jaunrades pulciņu telpās, pie otrās izejas uz Pils ielas pusi;
5.3.
Iestādes darbinieki, skolotāji, skolēni un jaunieši seko vizuālās distancēšanās norādēm
pie ieejas ēkā, tualetēm un Iestādes vestibilā, ievērojot 2 m distancēšanos, nepieļaujot
pulcēšanos, drūzmēšanos;
5.4.
roku mazgāšanas vietās ir izvietota visiem pieejama, skaidri saprotama informācija ar
atgādinājumu par roku higiēnu;
5.5.
klepojot un šķaudot, nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc
lietošanas izmest atkritumos, pēc tam nomazgāt rokas;
5.6.
pastiprināti veikt telpu uzkopšanu (vadlīnijas SPKC mājas lapā) un mazo
koplietošanas priekšmetu dezinfekciju;
5.7.
pastiprināti tiek tīrītas koplietošanas virsmas (piemēram, durvju rokturi, galdu
virsmas, ūdens krāni u.c.);
5.8.
Iestādes telpu vēdināšana un uzkopšana tiek veikta pēc izstrādāta plāna.
5.9.
iestājoties vēsajai sezonai, kā arī, lai novērstu drūzmēšanos un ievērotu higiēnas
noteikumus, tiek noteiktas sekojošas garderobes vietas virsdrēbēm: tehniskās jaunrades
pulciņiem 2.stāvā nodarbību telpās, lielās mākslas telpās - tekstila, keramikas, mākslu
pulciņu dalībniekiem, mazās mākslas telpās - rotu, klusuma un kosmosa pulciņu
dalībniekiem un individuālo konsultāciju dalībniekiem, projekta „Proti un Dari” komandai
un projekta jauniešiem - „Proti un dari” darba telpā, „Mērķis„ darbiniekiem un jauniešiem
„Mērķis” telpās, radošuma centra „Ideju namiņa” nodarbību dalībniekiem - vestibilā
dežuranta kontrolē.
6. Darbiniekiem:
6.1. darbinieks, kuram tiek identificētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis,
klepus, elpas trūkums), nekavējoties pārtrauc darba pienākumu veikšanu un atstāj iestādi
vai tiek izsaukts Neatliekamās veselības dienests;
6.2. darbinieks var atgriezties darbā tikai ar noslēgtu darbnespējas lapu;
6.3. kontakta gadījumā ar Covid-19 slimnieku vakcinētie un pārslimojušie darbinieki turpina
darbu, bet nodod siekalu testu.
VI. Rīcība konstatējot elpceļu infekcijas gadījumu iestādē
7. Ja izglītojamajam, atrodoties iestādē parādās akūtas infekcijas slimības pazīmes:
7.1. atbildīgais darbinieks nekavējoties telefoniski informē Iestādes direktori;
7.2. izglītojamais tiek izolēts atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams, tiek nodrošināta pedagoga
klātbūtne;
7.3. Iestādes direktore vai viņa norīkots darbinieks informē saslimušā izglītojamā vecākus un
vecāki ierodas Iestādē;
7.4. ja saslimšanas gadījums Iestādē ir smags, tiek izsaukts Neatliekamās veselības dienests.
7.5. ja tiek konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar Iestādi, Iestādes
direktore sazinās ar SPKC reģionālo epidemiologu un rīkojas atbilstoši SPKC noteiktajam
īpašajiem pretepidēmijas pasākumiem, atbilstoši konkrētajai situācijai un kopā ar Iestādes
dibinātāju lemj par karantīnas noteikšanu Iestādei.

7.6. ja akūtās elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem, un ir
radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestādē izolē izglītojamos, nodrošinot
pieaugušā klātbūtni, lieto mutes un deguna aizsegu, sazinās ar izglītojamo vecākiem vai
likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu SPKC attiecīgās
reģionālās nodaļas epidemiologam;
7.7. Iestādes direktors nekavējoties (2 h laikā) informē Izglītības pārvaldes vadītāju un
Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku, ja iestādē kādam izglītojamajam
konstatēta saslimstība ar Covid-19 infekciju.
8. Ja Iestādes darbiniekam, atrodoties iestādē, parādās akūtas infekcijas slimības pazīmes:
8.1. darbiniekam jāpārtrauc darba pienākumu veikšanu, nekavējoties telefoniski informējot
tiešo vadītāju, direktoru, jādodas mājās un jāsazinās ar ģimenes ārstu;
8.2. darbiniekam nekavējoties (2 h laikā) jāinformē Iestādes direktors, vietnieki, ja pašam tiek
konstatēta Covid-19 infekcija;
8.3. ja darbiniekam Iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts
Neatliekamās veselības dienests, nodrošinot saslimušā uzturēšanos atsevišķā telpā, līdz
dienesta atbraukšanai.
IV. Noslēguma jautājumi
10. Šo noteikumu izpildi nodrošina Iestādes direktore Ilze Šulte.
11. Par ēkas un telpu pastiprinātu drošību atbild direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Aigars
Balodis. Par jauniešu drošību iestādē un organizētajos ārtelpu pasākumos atbild Jauniešu
iniciatīvu centra “Mērķis” vadītājs. Par drošību interešu pulciņu nodarbībās atbild direktora
vietniece izglītības jomā Sandra Kondrāte.
12. Iestādes dežuranti pie ieejas Iestādē kontrolē bērnu un jauniešu sadarbspējīgus vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikātus, vai Covid-19 negatīvu testa rezultātus. Interešu izglītības
nodarbībās un jauniešu darbā var piedalīties, uzrādot derīgu vienu no iepriekš minētajiem
dokumentiem.
13. Iekšējās kārtības noteikumi Nr.4 „Par kārtību, kādā Siguldas novada Jaunrades centrā tiek
organizēts mācību process un veikti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai, izglītojamo likumiskiem pārstāvjiem ir iespēja iepazīties pašvaldības mājas
lapā: www.sigulda.lv/izglītība/interešu izglītība/Siguldas novada Jaunrades centrs un iestādes
dežuranta pārraudzībā apkopotā drošības informācija vecākiem un interesentiem.
14. Iekšējās kārtības noteikumi Nr.4 stājas spēkā ar 2021.gada 01.septembri un ir spēkā līdz citai
valstī noteiktai kārtībai, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai.

