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Jēkabpils novada pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža” 

 iekšējie kārtības noteikumi apmeklētājiem 
 

Izdoti saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļas 2.punktu un 

Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija 

 noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo 

pakalpojumu sniedzējiem” 2.5.punktu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Jēkabpils novada pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža” (turpmāk – p/a “Jaunāmuiža”) 

iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir nodrošināt p/a “Jaunāmuiža”  dzīvojošajiem klientiem 

drošu un draudzīgu vidi, kā arī vislabākās intereses.  

 

2. Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši p/a “Jaunāmuiža”  klientiem,  darbiniekiem un 

apmeklētājiem. 

II. Apmeklētāju uzturēšanās ierobežojumi 

 

3. Karantīnas  laikā  apmeklētāji  netiek  pieņemti.  

 

4. Par izsludināto karantīnu papildus informācija tiek norādīta p/a “Jaunāmuiža” telpās un 

mājas lapā www.jaunamuiza.lv. 

 

III. Apmeklētāju uzturēšanās kārtība 

 

5. Apmeklētāji pie p/a “Jaunāmuiža” klientiem var ierasties katru dienu no plkst. 10.00 – 

12.00 un 14.00 – 19.00 vasaras sezonā un no plkst. 10.00-12.00 un 14.00-18.00 ziemas sezonā 

(turpmāk – apmeklējumu laiks). Sezonālo vīrusu izplatības gadījumā, savu vizīti saskaņojot ar 

iestādes sociālo darbinieku. 

Lai netraucētu citu klientu mieru, klientu istabā atļauts uzturēties ne vairāk par 2 – 3 

apmeklētājiem un lai netiktu traucēts darba process un citu klientu miers - viesošanās pie 

klienta istabā atļauta laika posmā no pulks. 14.00 – 17.30 un ne ilgāk par 30 minūtēm. 

Pārējo viesošanās laiku var pavadīt ārā svaigā gaisā, vai tam paredzētā telpā. Sezonālo 
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vīrusu izplatības gadījumā, tikšanās tiek organizēta ārā svaigā gaisā, vai tam paredzētā telpā un 

ievērojot visus epidemioloģiskos nosacījumus. 

 

6. Apmeklējot p/a “Jaunāmuiža” klientus, ir jāpiesakās pie apsarga, par ko tiek veikts 

ieraksts apmeklējumu reģistrācijas žurnālā (norādot klienta vārdu, uzvārdu, apmeklētāja vārdu, 

uzvārdu, tālruņa numuru, parakstu).  

 

7. Apmeklētājiem aizliegts ierasties p/a “Jaunāmuiža” telpās alkohola, narkotisko un citu 

psihotropo vai toksisko vielu reibumā, kā arī lietot tās p/a “Jaunāmuiža” telpās vai pieguļošajā 

teritorijā. Aizliegts piegružot parka teritoriju, raut puķes, lauzt koku un krūmu zarus. 

 

8. Lai nodrošinātu klientu drošību, aizliegts klientiem pienest viegli uzliesmojošus 

priekšmetus, sveces, elektriskos aparātus (piem., vārāmās kannas, plītiņas utt.), alkoholiskos 

dzērienus, narkotiskās un citas psihotropās vai toksiskās vielas. Demenču nodaļā aizliegts pienest 

cigaretes. 

 

9. Piegādājot klientiem medikamentus vai uztura bagātinātājus, tie jānodod medicīnas 

māsai, lai nodrošinātu medikamentu un uztura bagātinātāju pareizu lietošanu. 

 

10. Atnesot vai mainot klientiem esošo personīgo apģērbu vai apavus, par to jāinformē 

nodaļas aprūpētājs. 

 

11. Iepriekš saskaņot ar pansionāta administrāciju, ienest pansionātā vērtīgas mantas 

(televizoru, magnetolu, mobilo telefonu, datoru utt.). Ienešanas vai iznešanas fakts jāfiksē 

rakstiski pie stāva sociālā darba speciālista vai stāva dežurējošā personāla. 

 

12. Apmeklētājiem ar cieņu jāizturas pret visiem p/a “Jaunāmuiža” klientiem un 

darbiniekiem, jāievēro vispārpieņemtās uzvedības normas un higiēnas prasības. Netraucēt  

personālam veikt savus tiešos darba pienākumus. 

 

13. Apmeklējumu laikā par klientu izvešanu ārpus p/a “Jaunāmuiža” telpām jābrīdina 

sociālā darba speciālists vai medicīnas māsa un dežurējošais aprūpētājs. Ja klients vēlas uzturēties 

ārpus p/a “Jaunāmuiža” ilgāk par apmeklējumu laiku,  par to nepieciešams rakstveida 

saskaņojums ar administrāciju.   

 

14. Piederīgie ir personiski atbildīgi par klienta veselību un drošību, tikšanās reizē klientam 

atrodoties ārpus pansionāta. 

 

15. P/a “Jaunāmuiža”  atbalsta tuvinieku līdzdalību kopīgās brīvā laika pavadīšanas 

aktivitātēs kopā ar klientiem, aicina tuviniekus būt kopā ar klientiem p/a “Jaunāmuiža”  rīkotajās 

ikdienas aktivitātēs un organizētajos pasākumos. 
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16. Ja Apmeklētajiem ir vēlēšanās svinēt klientu apaļās jubilejas vai citus klientiem 

nozīmīgus svētkus, iepriekš vienojoties ar p/a “Jaunāmuiža” administrāciju, ir iespējams izmantot 

atsevišķu telpu šo svinību organizēšanai. 

 

17. P/a “Jaunāmuiža” apmeklētājus aicina neienest telpās un nedot klientiem produktus no 

riska grupām (piena un gaļas produkti, zivju produkti, olas, u.c.), kas nav oriģinālā produkta 

ražotāja iepakojumā. Aizliegts ienests produktus, kuriem beidzies derīguma termiņš. 

 

18. Par apmeklētājiem piederošajām materiālajām vērtībām administrācija atbildību nenes 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

19. Iekšējie noteikumi stājas spēkā  2023.gada 01.februāri. 

 

17. Ar 2023.gada 01.februāri atzīt par spēku zaudējušiem Krustpils novada pašvaldības 

aģentūras “Jaunāmuiža” direktores Maijas Upmales 03.01.2013.gadā apstiprinātie “P/a 

“Jaunāmuiža” iekšējās kārtības noteikumi apmeklētājiem”. 

 

 

 Direktore                                                                                       S.Geduša 

p/a “Jaunāmuiža” 

 

 

 

 

 

      

 

 
 


