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Elita Kresse,  
Latvijas Pašvaldību savienība 

1.Kādas izmaiņas paredz jaunizveidotās vadlīnijas jūsu kompetencē esošā jomā? 

Par nometnes organizēšanu tiks informēta pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā nometne tiks 

organizēta. Nometnes organizētājam nav ar pašvaldību jāsaskaņo nometnes organizēšana. 

2.Kādi ir galvenie ieguvumi? 

3.Kādi atvieglojumi ir paredzēti nometņu darbā iesaistītajām personām? 

Vadlīnijas sniegs ieteikumus un atbalstu nometņu darbā iesaistītajām personām – to organizētājiem 

un vadītājiem. Tas ir didaktisks līdzeklis nometņu darbā iesaistītajām personām. 

4.Kā šīs vadlīnijas izmantos valsts iestādes? 

Vadlīnijas ir paredzētas visiem profesionāļiem, tai skaitā valsts iestādēs. 

5.Kā šīs vadlīnijas izmantos nometņu darbā iesaistītās personas? 

Vadlīnijas sniegs ieteikumus un atbalstu nometņu organizētājiem un to vadītājiem. 

6.Kur un kad vadlīnijas būs publiskotas? 

Pēc to apstiprināšanas Vadlīnijas tiks publiskotas Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā 

www.lps.lv , kas pieejama ikvienam interesentam. 

7.Ko no vadlīnijām gūs bērni? 

Izglītotākus un kompetentākus nometņu organizētājus un vadītājus, kas pieņem gudrus un pārdomātus 

lēmumus. 

8.Kas vēl būtu jāpasaka sabiedrībai? 

Šobrīd esošā situācija aizvien vairāk prasa starpdisciplināru skatījumu jomās, kuras skar bērnu tiesību 

nodrošināšanu un aizsardzību. Vēl aizvien valsts loma tiek uzsvērta kā pārbaudītājs, kontrolētājs un 

prasītājs, arī noteikumu uzstādītājs. Var jau izdot likumus, noteikumus un rīkojumus, izveidot 

neskaitāmas inspekcijas to pārbaudei, bet ja mums nebūs izglītotu, gudru, jā, arī labi apmaksātu 

speciālistu, ja vēl aizvien bailēs no kontroles un savu pilnvaru pārkāpšanas vai tieši otrādi – 

bezdarbības - cilvēki izdarīs tikai to, kas rakstīts, nevis vajadzīgs tieši konkrētajā situācijā, situācija 

bērnu tiesību aizsardzības jomā nemainīsies. 

9.Kas vēl jāpaveic?  

Dialogs, saruna, kopējs darbs – tas ir uzdevums mums visiem – gan pašvaldībām, gan ministrijām, 

gan institūcijām, kuru kompetencē ir jautājumi, kas tieši un netieši skar bērnus. 
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Aija Melngaile,  
Pārtikas un veterinārais dienests,  

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu uzraudzības sektora vadītāja 

1.Kādas izmaiņas paredz jaunizveidotās vadlīnijas jūsu kompetencē esošā jomā? 

Vadlīnijas pēc būtības neparedz izmaiņas, bet gan „lietu” jeb jautājumu sakārtošanu – t.i. 

sistemātiskas pieejas radīšanu konkrētā jomā. Bērnu ēdināšanas organizācija nometnē ir komplekss 

jautājums, kas saistīts gan ar normatīvo aktu pārzināšanu, gan labas higiēnas prakses un veselīga 

uztura vadlīniju praktisko ieviešanu. 

2.Kādi ir galvenie ieguvumi? 

Nometnes organizatoram jāpārzina plašs jautājumu loks, bet informācijas iegūšana/noskaidrošana ir 

laikietilpīgs process – īpaši, ja nepieciešams noskaidrot informāciju jomā, kas nav saistīta ar 

profesionālo izglītību un darba pieredzi – piemēram, pārtikas aprites jomā (t.sk. sabiedriskās 

ēdināšanas jomā). Vadlīnijās apkopota nepieciešamā informācija, lai organizētu bērnu ēdināšanu 

nometnē, ņemot vērā gan normatīvo aktu prasības, gan praktiskos aspektus (piemēram – kā reģistrēt 

ēdināšanas pakalpojumu, kādi dokumenti nepieciešami par ēdināšanu atbildīgajam personālam, kā 

pareizi organizēt un pārraudzīt pārtikas iegādi un ēdienu gatavošanu u.c.). 

3.Kādi atvieglojumi ir paredzēti nometņu darbā iesaistītajām personām? 

Galvenais atvieglojums ir informācijas pieejamība – t.i. īsā laikā un koncentrētā veidā iespējams 

iepazīties ar prasībām pārtikas apritē, kas jāievēro ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem – tostarp, ar 

pārtikas higiēnas, izsekojamības un veselīga uztura principiem, kas MK noteikumos „Bērnu nometņu 

organizēšanas kārtība” noteiktas lakoniski, bez detalizēta skaidrojuma. 

4.Kā šīs vadlīnijas izmantos valsts iestādes? 

Vadlīnijas palīdzēs Valsts uzraudzības un kontroles institūcijai – Pārtikas un veterinārajam 

dienestam – pārtikas apritē noteiktās prasības piemērot elastīgi, t.i., ņemot vērā katras nometnes īpašo 

situāciju – piem., nometne telpās, nometne ārpus telpām u.c. Līdz ar to pilnveidosies vienotas pieejas 

nodrošināšana pārbau˛u laikā. 

5.Kā šīs vadlīnijas izmantos nometņu darbā iesaistītās personas? 

Nometņu darbā iesaistītās personas vadlīnijas izmantos, ņemot vērā praktisko nepieciešamību – 

atsevišķi jautājumi, kas aprakstīti vadlīnijās, saistīti ar nometnes organizatora, nometnes vadītāja vai 

ēdienu gatavošanā iesaistīto personu pienākumu veikšanu. 

6.Ko no vadlīnijām gūs bērni? 

Ja tiks realizēta vadlīnijās rekomendētā pieeja un savlaicīgi būs nodrošināti nepieciešamie 

profilaktiskie pasākumi, bērnu nometnēs tiks novērsti pārtikas izcelsmes saslimšanu uzliesmojumi. 

Veselīga uztura principu izmantošana ēdienkartes sastādīšanā nodrošinās bērnu vecumam un sezonai 

atbilstošu uzturu. 
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Kristīne Veispale,  
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija,  

Bērnu interešu aizstāvības speciāliste 

1.Kādas izmaiņas paredz jaunizveidotās vadlīnijas jūsu kompetencē esošā jomā? 

Lai nodrošinātu bērnu tiesību ievērošanu nepieciešams ievērot visus nosacījumus un prasības, kas 

noteiktas attiecībā uz nometnes organizēšanu un darbu ar bērniem. 

Saistībā ar bērnu tiesību aizsardzības jomu jaunizveidotās vadlīnijas neparedz izmaiņas, bet tiek 

sniegts plašāks skaidrojums par to, kāpēc un kādas prasības jāievēro.  

Izvērtējot kopējo situāciju un ekspertu sagatavotās vadlīnijas, labi saprotama sistēma atvieglo 

nometņu organizētāju darbu un mazina iespējamo problēmu risku. 

2.Kādi ir galvenie ieguvumi? 

Vienota informācijas aprites sistēma, labāka informācijas pieejamību nometņu vadītājiem un 

atbildīgajām iestādēm.  

3.Kādi atvieglojumi ir paredzēti nometņu darbā iesaistītajām personām? 

Vieglāk atrast nepieciešamo informāciju. Ja sniegtie priekšlikumi tiks apstiprināti, tad nometņu 

vadītājiem būs pieejamāks, saprotamāks un vienkāršāks bērnu nometņu saskaņojumu process. 

4.Kā šīs vadlīnijas izmantos valsts iestādes? 

Pārraudzības procesa organizēšanā, pieejamās informācijas izmantošana no vienotās informācijas 

aprites sistēmas. No bērnu tiesību aizsardzības aspekta, izmantojot ekspertu sagatavoto vadlīnijas.  

5.Kā šīs vadlīnijas izmantos nometņu darbā iesaistītās personas? 

Praktiski saņemot informāciju, kur tiek sniegts skaidrojums un ieteikumi normatīvajos aktos noteikto 

prasību īstenošanai.  

6.Kur un kad vadlīnijas būs publiskotas? 

Vadlīnijas tiks publicētas arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā, projekta 

ietvaros izveidotājā mājas lapā un sagatavots kā izdales materiāls nometņu vadītājiem e-digitālās 

grāmatas formātā – CD 

7.Ko no vadlīnijām gūs bērni? 

Drošāka vide nometnēs. 

8.Kas vēl būtu jāpasaka sabiedrībai? 

Informācija par nometnēm tiks apkopota vienotā reģistrā, kuru varēs izmantot arī vecāki. Nometņu 

vadītājiem pieejams vienots informācijas reģistrs un praktiski ieteikumi nometņu organizēšanai. 

9.Kas vēl jāpaveic? 

Katram jāturpina iesāktais darbs, lai veidotu drošu vidi bērniem, izmantojot iespēju praktiski uzlabot 

saskaņošanas un pārraudzības sistēmu nometnēs. 
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Solvita Muceniece,  
Veselības inspekcija,  

Vides veselības nodaļas vadītāja 

1.Kādas izmaiņas paredz jaunizveidotās vadlīnijas jūsu kompetencē esošā jomā? 

Būtiskas izmaiņas netiek paredzētas, vadlīnijas apkopo līdz šim praktizēto pieeju bērnu nometņu 

higiēnas aspektu novērtēšanā. 

2.Kādi ir galvenie ieguvumi? 

Galvenais ieguvums – vienviet apkopotas bērnu nometnēm izvirzītās prasības. 

3.Kādi atvieglojumi ir paredzēti nometņu darbā iesaistītajām personām? 

Visas prasības pieejamas vienuviet, skaidrākas kontrolējošo un uzraugošo institūciju prasības. 

4.Kā šīs vadlīnijas izmantos valsts iestādes? 

Konsultējot nometņu organizētājus un vadītājus par higiēnas jautājumiem bērnu nometnēs. 

5.Kā šīs vadlīnijas izmantos nometņu darbā iesaistītās personas? 

Gan nometni iekārtojot, gan tās darbības laikā. 

6.Ko no vadlīnijām gūs bērni? 

Drošāku un kvalitatīvāku pakalpojumu. 
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Paulis Tretjakovs,  
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  

Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks 

1.Kādas izmaiņas paredz jaunizveidotās vadlīnijas jūsu kompetencē esošā jomā? 

Vadlīnijas neparedz izmaiņas ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības jomā, jo jautājumi ir 

noteikti likumos un MK noteikumos.  

2.Kādi ir galvenie ieguvumi? 

Vadlīnijas nometnes organizatoram un personālam, kā arī valsts iestādēm būtiski atvieglo 

informācijas iegūšanu par likumdošanas prasībām, kas jāievēro rīkojot nometni.  

3.Kā šīs vadlīnijas izmantos valsts iestādes? 

Domāju, ka vadlīnijās saspiestā veidā atspoguļoti galvenie jautājumi, kuri var būt aktuāli nometnē.  

4.Kādi atvieglojumi ir paredzēti nometņu darbā iesaistītajām personām? 

Nometnes dalībnieki un viņu vecāki iegūs aptverošu informāciju par tām prasībām, kas izvirzītas 

nometnēm.  

5.Kā šīs vadlīnijas izmantos nometņu darbā iesaistītās personas? Ko no vadlīnijām gūs bērni? 

Šī informācija būs vienādi sniegta visām ieinteresētajām pusēm ( nometnes organizatoram, 

darbiniekiem, dalībniekiem, viņu vecākiem, kontrolējošām institūcijām ), kas uzlabos savstarpējo 

komunikāciju, izpratni par nometņu rīkošanu un gala rezultātā arī pakalpojuma kvalitāti.  

 


