Rīgā
2020.gada 18.decembrī

Nr.1-4-86

Par ierobežojumiem muzeja darbībā un
apmeklētāju apkalpošanā ārkārtējās situācijas laikā
Saskaņā ar Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” un tā grozījumiem (turpmāk – MK Rīkojums), lai mazinātu
atkārtotu Covid- 19 infekcijas izplatību Latvijā līdz kontrolējamai robežai, vienlaikus
nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību visā valsts
teritorijā, ir izsludināta ārkārtējā situācija no 2020. gada 9. novembra līdz 2021.
gada 11.janvārim. Ievērojot MK Rīkojumā minēto un saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, nosaku:
1. slēgt apmeklētājiem muzeja ekspozīcijā Rīgā, muzeja lauku ekspozīcijā “Vēveri”
Vecpiebalgā un muzeja zemnieka-zvejnieka sētā “Vītolnieki” visas eksponātēkas un
ēkas, izņemot sanitārās telpas.
2. Muzejā apkalpot tikai individuālos apmeklētājus, izņemot vienas mājsaimniecības
locekļus.
3. visiem muzeja apmeklētājam paredzēt 10 m² no apmeklētājiem pieejamās muzeja
teritorijas, ievērojot, ka vienlaikus teritorijā atrodas ne vairāk kā 20 % no kopējā
iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā platība un
infrastruktūra.
4. ja apmeklētāju skaits vienas dienas laikā sasniedz vienu tūkstoti, Muzeja kasieriem
nekavējoties par informēt Muzeja apsardzi un direktores vietnieci Kristīni Kūlu.
5. apmeklētājiem ierodoties muzejā, nodrošināt apmeklētāju vienvirziena plūsmu.
6. pie ieejas labi redzamā vietā izvietot informāciju, tai skaitā angļu valodā, par
maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties šajā vietā.
7. Par informatīvo norāžu izvietošanu ir atbildīgi:
7.1. ekspozīcijā Rīgā - sabiedrisko attiecību speciāliste Harita Maniņa. Informatīvo
norāžu esības kontroli nodrošina Māju saimnieku nodaļas vadītāja Jolanta
Platpīre;
7.2. lauku ekspozīcijā “Vēveri” – vēsturnieks Edgars Žīgurs;
7.3. Zemnieka-zvejnieka sētā “Vītolnieki” – eksponātēkas uzraugs Zigmārs Miemis.
8. Tiešajiem vadītājiem izvērtēt katra darbinieka iespēju strādāt attālināti un nodrošināt
attālinātā darba iespējas atbilstoši muzeja 26.10.2020. iekšējiem noteikumiem Nr. 1-

4-67 “Kārtība, kādā veicams attālinātais darbs Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas
muzejā Covid-19 pandēmijas apstākļos”.
9. Darba vietās ievērot MK Rīkojumā noteikto, Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”, muzeja 2020.gada 10.novembra iekšējos noteikumus
Nr. 1-4-71 “Noteikumi par Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā noteiktajiem
epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”, kā arī ņemt vērā Veselības ministrijas un Slimību profilakses un
kontroles centra rekomendācijas. Atbildīgās personas par šajā punktā noteikto
noteikumu ievērošanu darba vietās ir:
9.1. Rīgā – direktora vietniece attīstības jautājumos Kristīne Kūla un katras
struktūrvienības vadītājs savā struktūrvienībā: Biroja nodaļas vadītāja Diāna
Krūkliņa, Grāmatvedības nodaļas vadītāja Solvita Skore, Krājuma nodaļas
vadītāja Daina Kraukle, Izglītības un informācijas nodaļas vadītājs Igors
Ziemelis, Māju saimnieku nodaļas vadītāja Jolanta Platpīre, Restaurācijas
departamenta vadītāja Una Bērziņa - Ruska, Etnogrāfijas departamenta vadītāja
Aija Jansone, Saimniecības nodaļas vadītājs Artūrs Grīns;
9.2. Lauku ekspozīcijā “Vēveri” – vēsturnieks Edgars Žīgurs;
9.3. Zemnieka - zvejnieka sētā “Vītolnieki” – eksponātēkas uzraugs Zigmārs
Miemis.
10. Šis rīkojums stājas spēkā 2020. gada 21.decembrī un ir spēkā līdz 2021. gada
11.janvārim vai līdz cita rīkojuma izdošanai.
11. Ar šo rīkojumu spēku zaudē 2020.gada 8.decembra rīkojums Nr.1-4-80.
12. Gadījumā, ja šajā rīkojumā noteiktais ir pretrunā ar muzeja 2020.gada 10.novembra
iekšējiem noteikumiem Nr. 1-4-71 “Noteikumi par Latvijas Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”, tiek piemēroti šā rīkojuma noteikumi.
13. Lietvedei Lijai Smilškalnei elektroniski iepazīstināt struktūrvienību vadītājus ar šā
rīkojuma saturu. Struktūrvienību vadītājiem izskaidrot un iepazīstināt darbiniekus ar
šo rīkojumu.
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