Higiēnas prasību ievērošana
bērnu nometnēs

Lolita Osipova
Mirandas Nometnes® vadītāja,
“Latvijas Pieaugušo izglītības centrs MINERVA” lektore

Normatīvie akti:
 MK 01.09.2009. noteikumi Nr. 981
„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” (būtiski
grozījumi 27.06.2017.)

 MK 28.09.2021. noteikumi Nr. 662, spēkā no 11.10.2021.
„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”; (MK Not.Nr. 360. 09.06.2020. zaudējuši spēku)
 MK 24.07.2018. noteikumi Nr. 447
„Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu
cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas
kārtība”;
 Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu
organizētājiem (www.nometnes.gov.lv Aktualizētas 02.09.2021.)

Lai rīkotu bērnu nometnes, nepieciešams saņemt Veselības
inspekcijas (VI) pozitīvu atzinumu par telpu atbilstību higiēnas
prasībām.

NB! Līdz 2021. gada 31. decembrim
Veselības inspekcijas atzinums ir
nepieciešams VISĀM nometnēm – t.sk.
nometnēm, kas notiek ārpus telpām.

Veselības inspekcijas atzinums ir maksas pakalpojums.
1.

dienas nometnei ar dalībnieku skaitu līdz 20

31,96 EUR

2.

dienas nometnei ar dalībnieku skaitu vairāk par 20

36,12 EUR

3.

diennakts nometnei ar dalībnieku skaitu līdz 20

40,27 EUR

4.

diennakts nometnei ar dalībnieku skaitu vairāk par 20

44,44 EUR

Atzinuma maksa ietver arī transporta nodrošinājumu Inspekcijas speciālistam, lai
ierastos uz nometnes vietu tās apsekošanai.

 Izsniegtā atzinuma derīguma termiņš ir 12 mēneši.
 Inspekcijas izsniegtais atzinums derīgs tikai konkrētajai norises
vietai, kas minēta atzinumā.
 Atzinumu drīkst izmantot tikai tā persona (fiziska vai juridiska),
kurai tas ir izsniegts. (Izņēmums- telpu izīrētājam izsniegts atzinums)

Higiēnas prasības nometnēm
MK noteikumi Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

10.12.1. Nometnes teritorija ir sakopta, labiekārtota un
dalībniekiem droša.
10.12.2. Nometnes ēkā vai tās tuvumā neatrodas institūcijas
(objekti), kuru darbība var apdraudēt dalībnieku drošību un
veselību.
10.12.3. Nometnē tiek nodrošināta sadzīves atkritumu
savākšana un uzglabāšana slēgtos konteineros, kuri atrodas
vismaz 20m attālumā no ēku logiem, vai speciāli šim nolūkam
paredzētos noslēgtos atkritumu maisos, kurus nogādā
atkritumu uzglabāšanas vietā.

10.12.4. Nometnē ir nodrošinātas nepieciešamās telpu
grupas, vietas vai zonas nometnes programmas
īstenošanai - mācībām, atpūtai, sportam, ēšanai,
gulēšanai, personīgās higiēnas ievērošanai.
Uz 10 dalībniekiem – 1 klozetpods, 1 izlietne.
Diennakts nometnēs – 1 duša uz 20 dalībniekiem.
Guļamtelpu platība diennakts nometnēs: min.3,5 m2/cilv.
10.12.5. Diennakts nometnēs dalībniekiem ir nodrošināts
viegli kopjams gulēšanas inventārs. Dalībnieku gultas
veļu un dvieļus maina ne retāk kā reizi 10 dienās. Netīro
veļu līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķi šim nolūkam
paredzētā maisā vai tvertnē.

10.12.6. Diennakts nometnēs ir nodrošināta vieta vai telpa
īslaicīgai dalībnieka izolācijai infekcijas slimību gadījumos,
līdz ierodas likumiskie pārstāvji vai neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji.
10.12.7. Nometnes laikā peldēšanās pieļaujama tikai
drošās peldvietās un dienas gaismā. Peldēšanos
organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa
programmā vai kurās pirms nometnes darbības
uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes
pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā.
10.12.8. Nometnē izmantotais dzeramais ūdens atbilst
dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām vai arī
tiek izmantots rūpnieciski fasēts dzeramais ūdens.

10.12.9. Nometnes telpās nodrošina tīrību un kārtību.
Telpu mitro uzkopšanu veic pēc nepieciešamības, bet ne
retāk kā reizi dienā. Tualetes un dušas telpas, kā arī
sanitāri tehniskās ierīces uzkopj pēc vajadzības, bet ne
retāk kā divas reizes dienā, izmantojot dezinfekcijas
līdzekļus.
NB! (Jaunākajās Vadlīnijās: Telpu mitro uzkopšanu veikt vismaz divas reizes dienā.
Tualetes telpu mitro uzkopšanu veikt vismaz reizi 3 stundās).

10.12.10. Nometnes dušas un tualetes telpām lieto
atsevišķu uzkopšanas inventāru.
10.12.11. Nometnē nodrošina vietu vai telpu uzkopšanas
inventāra uzglabāšanai. Dezinfekcijas līdzekļus uzglabā
dalībniekiem nepieejamā vietā.

Papildināts un spēkā no 10.06.2020.:
Nometnes darbības laikā organizētājs nodrošina:

• 10.13. nometnes atbilstību prasībām, kas noteiktas
normatīvajos aktos par epidemioloģiskās drošības
pasākumiem un pretepidēmijas pasākumiem Covid-19
izplatības ierobežošanai.

MK 28.09.2021. noteikumi Nr. 662
„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”
Vispārīgie noteikumi:
12.p. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina informēšanu, pie ieejām labi redzamā vietā sniedzot
apmeklētājiem un darbiniekiem pieejamu informāciju latviešu valodā un vismaz vienā
svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas vismaz šādu
informāciju:
 brīdinājums, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta
pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas
slimības pazīmes;
 brīdinājums par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās
nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
 brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par
sejas maskas pareizu lietošanu;

 apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot, vai pakalpojums
tiek sniegts epidemioloģiski drošā, epidemioloģiski daļēji drošā vai epidemioloģiski
nedrošā vidē.

MK 28.09.2021. noteikumi Nr. 662
„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”
Vispārīgie noteikumi:
16. Publiskās ārtelpās, saņemot pakalpojumus vai apmeklējot pasākumus, kur ir
intensīva cilvēku plūsma, un publiskās iekštelpās, ja telpā atrodas vairāk par vienu
personu, tiek lietota sejas maska, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.
17. Sejas masku var nelietot:
17.1. bērns līdz septiņu gadu vecumam,..;
17.5. ...,izglītojamie ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu klātienes izglītības
procesā mācību telpā,..;
17.7. fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā ..
17.8. mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā;
17.10. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās laikā, kad apmeklētāji
sēž pie galda.

Kādas specifiskās prasības/izņēmumi sejas masku lietošanai būs,
organizējot nometnes 2022.gadā? – SEKOJIET LĪDZI INFORMĀCIJAI!

MK 28.09.2021. noteikumi Nr. 662
„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”
Vispārīgie noteikumi:
18.p. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina ventilāciju ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai
dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1000 ppm, un atbilstoši
iespējām veic nepārtrauktu vai regulāru gaisa kvalitātes kontroli.

MK 28.09.2021. noteikumi Nr. 662
„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”
Par dalībnieku skaitu u.c. nosacījumi
3.8.2. Mācību procesa nosacījumi
122.4.p
Nodarbībās telpās – dalībnieku skaits vienā grupā nepārsniedz 30 personas, bet, ja
netiek nodrošināta šo noteikumu 18.punktam atbilstoša telpu ventilācija, dalībnieku
skaits grupā nepārsniedz 15 personas (50 %).
Grupu skaitam nav noteikti ierobežojumi.
Āra aktivitātēs – dalībnieku skaits grupā netiek noteikts.
3.8.4. Sporta treniņu nosacījumi
131.2. p un 133.p.
Sporta treniņos (t.sk. sporta nometnēs) gan telpās, gan ārtelpās vienā treniņgrupā
vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un
sporta darbiniekus), un piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %.
Ja to pieļauj attiecīgās sporta norises vietas platība, vienlaikus var norisināties vairāku
treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas nepārklājas un tiek nodrošināta to
darbības atsevišķa uzraudzība.

MK 28.09.2021. noteikumi Nr. 662
„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”
3.8.1. Izglītības procesa vispārējie noteikumi (attiecas t.sk. uz nometnēm):
101.p. > Nometnes darbinieki var būt tikai pilnībā pret Covid-19 vakcinētas personas.
104.1.4.p. > Tas attiecas arī uz ēdināšanas, transporta, uzkopšanas pakalpojumu
sniedzējiem.
Tas attieksies arī uz vieslektoriem!
120. p. Bērnu nometnes tiek organizētas epidemioloģiski drošā vai daļēji drošā vidē.
T.i. Nometnes dalībnieki var būt:
a) pilnībā pret Covid-19 vakcinētas personas,
b) ar Covid-19 pārslimojušas personas
c) pēdējo 48 st. laikā pirms nometnes sākuma testētas personas.
NB! Nometnes organizators ir tiesīgs izvēlēties un noteikt, kādā epidemioloģiskās drošības
vidē tiks organizēta nometne:
 izvēloties epidemioloģiski drošo nometnes darba vidi, nometnē tika atļauts piedalīties
tikai dalībniekiem ar sadarbspējīgiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem;
 izvēloties epidemioloģiski daļēji drošu vidi, nometnē var uzņemt dalībniekus ar Covid19 negatīva testa sertifikāta vai izdrukas uzrādīšanu.
NB! Par to, kādā vidē tiks rīkota nometne, OBLIGĀTI pirms tam jāinformē vecāki!

MK 28.09.2021. noteikumi Nr. 662
„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”
120. p.
Bērnu nometnē ir noteikta atbildīgā persona un izstrādāta procedūra rīcībai,
ja nometnes dalībnieku vai darbinieku vidū konstatēta saslimšana ar
Covid-19.
Bērnu nometnes organizēšanā ievēro Valsts izglītības satura centra vadlīnijas
piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem.

Darbinieku veselība
Ikvienam darbiniekam, neatkarīgi no darba formas: darba līgums,
uzņēmuma līgums, brīvprātīgais darbs u.c., pienākumu apjoma:
audzinātājs, palīgs, asistents u.c., izglītības līmeņa: pedagogs, cits
speciālists, students, skolnieks u.c., kas darbojas bērnu nometnē tiešā
saskarsmē ar bērniem, jābūt ģimenes ārsta izsniegtai izziņai par to, ka
drīkst strādāt ar bērniem (veidlapa 27/u – Izraksts no medicīniskās
kartes).
 Izziņa derīga 1 gadu.
Ierodoties darbā bērnu nometnē, darbinieks uzrāda izziņas oriģinālu, kuru
darba devējs nokopē un apliecina kopijas pareizību.
 Pie darba devēja glabājas apliecinātā izziņas kopija.

Darbinieku veselība
Ikvienam darbiniekam, neatkarīgi no darba formas: darba līgums,
uzņēmuma līgums, brīvprātīgais darbs u.c., pienākumu apjoma:
audzinātājs, palīgs, asistents u.c., izglītības līmeņa: pedagogs, cits
speciālists, students, skolnieks u.c., kas darbojas bērnu nometnē,
jābūt vakcinētam pret Covid-19.

Darba devējs pats izvēlas – vai tikai veic pārbaudi par faktu
(apskatoties vakcinācijas sertifikātu vai skenējot QR kodu)
vai
pieprasa sertifikāta izdruku papīra formā un glabā pie sevis
IESNIEDZĒJA VAI SAŅĒMĒJA apliecinātu izdruku – tas atkarīgs no
uzņēmuma personas datu apstrādes normatīvajiem aktiem. (NB- jāseko līdzi
aktuālai informācijai, vai par šo jautājumu netiks konkretizētas prasības)

Dalībnieku veselība
1) Ierodoties nometnē:


Līdz 31.12.2021.: ģimenes ārsta izziņa ir jāiesniedz visiem dalībniekiem
dalībai visās nometnēs un tai ir jābūt izsniegtai ne vēlāk kā 7 dienas
pirms nometnes darbības uzsākšanas.



Pēc 31.12.2021.: ģimenes ārsta izziņa ir jāiesniedz tikai diennakts
nometņu dalībniekiem. Izziņai jābūt izdotai ne agrāk kā 3 mēnešu laikā
pirms nometnes sākuma.
Izņēmumi:
 ārsta izziņa nav jāiesniedz jaunsargiem, kas piedalās Jaunsardzes un
informācijas centra rīkotajās diennakts nometnēs
 ārsta izziņa nav jāiesniedz sportistiem, kura veselības uzraudzība notiek
saskaņā ar atbilstošu normatīvo aktu prasībām (MK 06.09.2016. noteikumi Nr. 594
„Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības

attiecas ne tikai uz sporta nometnēm: dalībnieka - sportista
likumiskais pārstāvis anketā informē nometnes organizētāju, ka bērns atbilst
augstāk minēto MK noteikumu prasībām, t.i. atzīmē ar .
kārtība”). Tas

P.S. Potēšanas pase utml. dokumentu vai to kopiju iesniegšanas prasība, kā arī t.s.
“obligātie ieraksti” kopš 27.06.2017. MK not. grozījumu pieņemšanas IR ATCELTI.

Dalībnieku veselība
1) Pirms nometnes:
Ja nometne tiek rīkota epidemioloģiski daļēji drošā vidē (piedalās dalībnieki, kuri
nav pret Covid-19 vakcinēti vai to pārslimojuši), tad nometnes
organizatoram jāinformē vecāki par Covid-19 testa nodošanas iespējām.
Ja testa nodošanu koordinē/organizē nometnes organizators, tad organizatora
ieceltā atbildīgā persona veido testējamo personu sarakstus un nosūta tos
izvēlētajai testa laboratorijai tālākai darbībai, kā arī instruē nometnes
dalībnieka vecakus par testa veikšanas procedūru un rezultātu
iesniegšanas noteikumiem.

Dalībnieku veselība
2) Ierodoties nometnē:


Jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai
Covid-19 testa negatīva rezultāta izdruka vai šāda testa sadarbspējīgs
sertifikāts (QR kods).



Aplikācija: Covid19Verify

Dalībnieku veselība
3) Nometnes 1.dienā:
 Ārstniecības persona, pamatojoties uz līgumu par medicīnas pakalpojumu
sniegšanu, visiem nometnes dalībniekiem veic pedikulozes pārbaudi.
 Attiecas uz pilnīgi visām nometnēm – gan dienas, gan diennakts, t.sk. sporta un
jaunsardzes nometnēm.

Par pārbaudes faktu jāsastāda dokuments, ko nometnes organizētājs/vadītājs
var uzrādīt pārbaudošo institūciju pārstāvjiem.

Dalībnieku veselība
4) Nometnes laikā:
 Nometnes organizatora norīkota persona nodrošina bērnu veselības
skrīningu (temperatūras mērīšana + veicot vizuālu novērojumu: elpceļu
saslimšanas pazīmes: klepus, iesnas, kakla sāpes): diennakts nometnēs pirmajā dienā, dienas nometnēs - katru dienu.
 ja bērnam parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus,
rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi),
izolē bērnu atsevišķā telpā/ vietā, sazinās ar bērna vecākiem, kuri nekavējoties
ierodas pēc bērna.
 Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir
radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, nometnes vadītājs informē par to SPKC.

 Ja nometne ilgāka par 7 dienām, nometnes organizatoram jānodrošina
dalībnieku un darbinieku atkārtota Covid-19 testēšana 6.-7.nometnes dienā.

Ja darbiniekam vai nometnes dalībniekam ir Covid-19,

SPKC ieteikumi
SPKC ieteikumi iestādei vai uzņēmumam, ja iestādē kontatēts Covid-19:
https://www.spkc.gov.lv/lv/kontaktpersonu-zinosana
Ja ir darbiniekam vai dalībniekam nometnes laikā tiek noteikts Covid-19 pozitīvs testa rezultāts, par ko
darbinieks vai dalībnieka vecāki informē nometnes organizatoru (pietiek ar mutisku informēšanu),
tad atbildīgā persona nekavējoties apzina kontakpersonas, kuras atbilst šādiem kritērijiem:
 kura atradusies slēgtā vidē (piemēram, koplietošanas vai sanāksmju telpā, uzgaidāmajā telpā utt.)
kopā ar Covid-19 inficēto personu ilgāk par 15 minūtēm;
 bijis fizisks kontakts ar Covid-19 inficēto personu (piem., sarokošanās, apskāviens);
 bijis neaizsargāts tiešs kontakts ar Covid-19 inficētās personas inficētajiem izdalījumiem
(piemēram, uzklepots);
 bijis personīgs kontakts ar Covid-19 inficēto personu ne tālāk kā divu metru attālumā un ilgāk par
15 minūtēm.
Saraksts ar: kontaktpersonu vārds, uzvārds, pers.kods, tālr.numurs, pēdējās kontaktēšanās datums,
jāsūta uz: kontaktpersona@spkc.gov.lv Excel formas veidlapa atrodama SPKC mājas lapā.
Šāds saraksts būs jāsagatavo arī gadījumā, ja pozitīvā testa datums darbiniekam vai dalībniekam būs
nākamajā vai aiznākamajā dienā pēc nometnes noslēguma.
NB! Sūtot e-pastu, excel failam jābūt šifrētam un aizsargātam ar paroli. Paroli varat nosūtīt īsziņā uz
tālruni 26451885 (attiecīgi minot arī iestādes nosaukumu), nosaukt pa tālruni, vai atsūtīt atsevišķā
e-pasta vēstulē. Instrukcija, kā šifrēt failu, arī atrodama SPKC mājas lapā.

Higiēnas prasības
 Roku higiēnai nodrošina siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas
līdzekļus vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70
% etanola). Roku mazgāšanas vietā izvieto informatīvu līdzekli par pareizu
roku mezgāšanu.
 Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes.

 Veic regulāru telpu un virsmu tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību
pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras.
 Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus dezinficēt, izmantojot 70% spirtu saturošus
dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturus,
krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus.
 Telpu mitro uzkopšanu veic vismaz divas reizes dienā. Tualetes telpu mitro uzkopšanu
veic vismaz reizi 3 stundās.

 Regulāri vēdina telpas. Pasākumus plāno ar pārtraukumu ne retāk kā ik pēc
divām stundām un pārtraukuma laikā nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15
minūtes.

Vadlīnijas
piesardzības pasākumiem
bērnu nometņu organizētājiem
Nometnes organizatoram jānodrošina:
 nometnes darbinieku un dalībnieku instruēšana par personīgās higiēnas,
dezinfekcijas līdzekļu lietošanu, uzturēšanos telpās, ēdienreižu organizēšanu, rīcību
āra aktivitātēs un pārgājienos un citiem drošības pasākumiem.
 dalībnieku vecāku (likumiskā pārstāvja) informēšana par nometnes noteikumiem,
t.sk., par prasību veikt Covid-19 testu, par dalībnieka atvešanu un aizvešanu no
nometnes, kā arī par izņemšanu no nometnes, ja dalībniekam, atrodoties nometnē,
parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
 kontaktinformācija un saraksti par visām personām, kas atradušās nometnē.

Vadlīnijas
piesardzības pasākumiem
bērnu nometņu organizētājiem
Nosacījumi epidemioloģiski drošas nometnes organizēšanai un norisei


Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, klātbūtne
nometnē.



Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne nometnē.



Bērnu un darbinieku veselības skrīningu (temperatūras mērīšana, elpceļu saslimšanas pazīmes:
klepus, iesnas, kakla sāpes), veicot vizuālu novērojumu, nodrošina nometnes organizatora norīkota
persona pirmajā dienā diennakts nometnēs un dienas nometnēs - katru dienu. Nometnes dalībnieku
veselības stāvokli monitorē visu nometnes norises laiku.



Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes,
darbinieka pienākums pārtraukt darba pienākumu veikšanu, informēt nometnes organizatoru par
situāciju un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties telefoniski ar ģimenes ārstu, lai vienotos par
turpmāko ārstēšanas režīmu; darbinieks var atgriezties nometnē tikai ar ģimenes ārsta atļauju.



Ja bērnam, atrodoties nometnē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes:
- izolē bērnu atsevišķā telpā/ vietā
- sazinās ar bērna vecākiem, kuri nekavējoties ierodas pēc bērna.
Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem nometnes organizators
sazinās ar SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologu. Kontaktus saziņai skatīt šeit:
https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/.



Vadlīnijas
piesardzības pasākumiem
bērnu nometņu organizētājiem
 Ēdināšana organizēta katrai nometnes bērnu grupai atsevišķi, ēdināšanas
pakalpojuma sniedzēji nekontaktējas ar dalībniekiem.
 Darbiniekiem nometnē izmantot maiņas apģērbu, t.i., viņi nometnē
neuzturas ar tām pašām drēbēm, ar kurām atnāk no mājām.

Paldies par uzmanību!
Saulainu, veselīgu un
piedzīvojumiem bagātu
nākamā gada nometņu sezonu!
Ar cieņu,
Lolita Osipova,
Mirandas Nometnes® vadītāja,
SIA “Latvijas Pieaugušo izglītības centrs MINERVA” lektore

