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1. Vispārīgie noteikumi
1.1.
Iekšējās kārtības noteikumi, (turpmāk – Noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz
Mazsalacas novada Kultūras centra, (turpmāk – Kultūras centrs), nolikumu. Noteikumus apstiprina
Mazsalacas novada dome.
1.2.
Noteikumi nosaka kārtību un uzvedību Kultūras centra rīkoto un Kultūras centrā
notiekošo pasākumu un nodarbību laikā.
1.3.
Noteikumi nosaka apmeklētāju pienākumus un tiesības.
1.4.
Noteikumu ievērošanas ir obligāta ikvienam Kultūras centra apmeklētājam.
Noteikumu ievērošana nodrošina Kultūras centra apmeklētāju drošību un to tiesību ievērošanu.
1.5.
Noteikumi tiek publicēti Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā
www.mazsalaca.lv un ir publiski pieejami.
2.
Kārtība un uzvedība pasākuma norises laikā
2.1.
Par pasākuma norisi, saturu, māksliniecisko un tehnisko kvalitāti Kultūras centrā ir
atbildīgs pasākuma rīkotājs.
2.2.
Apmeklētājiem ir pienākums:
2.2.1. ievērot pasākuma sākuma laiku un nekavēt;
2.2.2. uz pasākumu ierasties tikai uzrādot atbilstošu ieejas biļeti vai ielūgumu, vēlams
saglabāt ieejas biļeti līdz pasākuma beigām;
2.2.3. izslēgt mobilos telefonus un citas viedierīces, vai vismaz to skaņu, pirms ieiešanas
skatītāju zālē. Šo ierīču izmantošana traucē citiem skatītājiem un māksliniekiem;
2.2.4. nesarunāties un netrokšņot pasākuma laikā;
2.2.5. atstāt virsdrēbes garderobē, par virsdrēbēs atstātām vērtīgām lietām Kultūras centrs
atbildību neuzņemas;
2.2.6. ievērot Kultūras centra darbinieku norādījumus.
2.3.
Apmeklētājiem ir tiesības:
2.3.1. apmeklēt Mazsalacas novada Kultūras centrā rīkotos pasākumus un notikumus;
2.3.2. izteikt ierosinājumus un priekšlikumus par Mazsalacas novada Kultūras centra
darbu;
2.3.3. brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi;
2.3.4. lūgt palīdzību no Kultūras centra darbiniekiem;
2.4.
Apmeklētājiem ir aizliegts:
2.4.1. ienest ēdienu un dzērienus pasākumā, kas nav paredzēts ar galdiņu rezervāciju;
2.4.2. ienest bīstamas vielas, asus priekšmetus, ieročus un psihotropas vielas;
2.4.3. ierasties uz pasākumu alkohola un/vai psihotropo vielu reibumā;
2.4.4. smēķēt Kultūras centra telpās;
2.4.5. fotografēt vai filmēt pasākumu bez saskaņošanas ar pasākuma rīkotāju;

2.4.6. apmeklēt pasākumu nepiemērotā apģērbā, apavos (peldkostīmā, pludmales čībās,
pludmales šortos u.c.);
2.4.7. zālē atrasties virsdrēbēs;
2.4.8. uzturēties uz skatuves.
2.5.
Apmeklējot Kultūras centra pasākumus tualetes un garderobe ir bezmaksas.
2.6.
Apmeklētāji alkohola un narkotisko vielu reibumā pasākumos netiek ielaisti.
2.7.
Kultūras centrā nav apmeklētājiem paredzētas smēķētavas.
2.8. Kultūras centra perasonāls vienmēr ir apmeklētāju rīcībā. Viņi sagaidīs, ierādīs vietu,
atrisinās neskaidrības vai radušās problēmas un atbildēs uz jautājumiem.
2.9.
Par iekšējās kārtības neievērošanu, Kultūras centra darbiniekiem ir tiesības izraidīt
apmeklētāju no Kultūras centra telpām.
3.
Kārtība un uzvedība nodarbību laikā.
3.1.
Kultūras centra kolektīva dalībieks, atrodoties nodarbībās vai pasākumos, ievēro
visas sabiedrībā pieņemtās kārtības, uzvedības un pieklājības normas.
3.2.
Uz nodarbībām kolektīvu dalībnieki ierodas tām atbilstoši sagatavojušies. Par
personīgajām mantām atbild kolektīvu dalībnieki.
3.3.
Kultūras centra kolektīvu dalībnieki ir atbildīgi par nodarbībā izsniegto/izmantoto
inventāru, kā arī darba vietas kārtību un darba drošības ievērošanu.
3.4.
Kolektīva dalībnieks rūpējas par savu veselību un drošību, neapdraud savu un citu
veselību un drošību, ievēro iekšējās kārtības noteikumus.
3.5. Ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, plūdu, vētras un citos gadījumos) kolektīva
dalībnieki bez ierunām pakļaujas atbildīgo personu rīkojumiem, rīkojas saskaņā ar drošības
instrukcijām.
3.6.
Kolektīva dalībnieks par nopietniem negadījumiem vai problēmām informē
kolektīva vadītāju vai kādu citu Kultūras centra darbinieku.
3.7.
Pirmskolas vecuma bērni uz nodarbību ierodas kopā ar vienu no vecākiem vai
pavadošo personu, kura uzrauga un ir kopā ar bērnu līdz brīdim, kad sākas nodarbība ar vadītāju.
4.
Atbildīgie un kārtība, kādā kolektīva dalībnieki tiek iepazīstināti ar iekšējās
kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām
4.1. Kolektīva vadītājs iepazīstina kolektīva dalībniekus ar iekšējās kārtības noteikumiem
un drošības instrukcijām uzsākot nodarbības kolektīvā un atkārtoti sezonas sākumā.
4.2. Pārrunas par iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instruktāžām kolektīva vadītājs
sezonas laikā veic pēc vajadzības.
4.3. Par iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instruktāžām kolektīvu
vadītājs veic ierakstus mēģinājumu žurnālā, norādot instruktāžas veidu un laiku, kolektīva
dalībnieki parakstās par to ievērošanu.
4.4. Par ugunsdrošību kolektīva dalībniekus informē kolektīva vadītājs pirmajā sezonas pusē
vai, kolektīva dalībniekam uzsākot nodarbības.
4.5. Par elektrodrošību kolektīva dalībniekus informē kolektīva vadītājs pirmajā sezonas
pusē vai kolektīva dalībniekam uzsākot nodarbību apmeklējumu.
5. Noslēguma jautājums
Atzīt par spēku zaudējušiem ar Mazsalacas novada domes 19.10.2011. sēdes lēmumu
(protokola Nr.17., 9§) apstiprinātos Mazsalacas novada pašvaldības iestādes “Mazsalacas novada
Kultūras centrs” iekšējās kārtības noteikumus.
Mazsalacas novada Kultūras centra direktore
SASKAŅOTI
ar 2019.gada 20.februāra Mazsalacas
novada pašvaldības domes lēmumu Nr.2.17
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