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Dokuments sagatavots Eiropas Sociālā fonda projekta „Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas
nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai” ietvaros. Dokumentu vai tā daļas nedrīkst reproducēt,
pārrakstīt, tulkot kādā citā valodā, uzglabāt elektroniskā meklēšanas sistēmā vai pārraidīt, ja nav panākta
rakstiska vienošanās ar VISC. Visas tekstā izmantotās tirdzniecības zīmes pieder to īpašniekiem un ir
izmantotas tikai kā atsauces.
Šis lietotāju ceļvedis ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu
atbalstu. Par lietotāju ceļveža saturu atbild IZM Valsts izglītības satura centrs.
VISC, 2011. Visas tiesības aizsargātas.
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Par projektu www.nometnes.gov.lv
Projekta ietvaros tiek izstrādāta interneta vietne www.nometnes.gov.lv, kuras mērķis ir apkopot visu ar
nometnēm saistīto informāciju un atvieglot iesaistīto pušu darbu.
Saistībā ar pašreizējo nometņu organizēšanas un saskaņošanas kārtību tiek plānoti šādi uzlabojumi:
1) Tiek izveidota centralizēta vieta, kurā ir pieejama informācija par nometņu organizēšanu;
2) Tiek pilnveidota nometņu vadītāju datu bāze – tā ir ērtāk aplūkojama, piedāvā meklēšanas iespējas
un ļauj operatīvi pārliecināties par nometņu vadītāja apliecības derīgumu;
3) Tiek uzlabota un vienkāršota pieteikšanās nometņu vadītāju kursiem;
4) Tiek atvieglota Valsts izglītības satura centra (VISC) informēšana par aktuālajām nometnēm,
nometņu saraksts ir publiski pieejams un dod iespēju iesaistītajām pusēm, tai skaitā bērniem un to
vecākiem, iegūt informāciju par nometnēm;
5) Tiek atvieglots nometņu organizētāju un saistīto iestāžu darbs, piedāvājot elektronisku iesniegumu
nosūtīšanu

Pieejamā informācija par nometnes vadītājiem – nometnes vadītāju datu
bāze
www.nometnes.gov.lv tiek plānots kā noderīgs rīks nometņu vadītājiem. Būs pieejama informācija par
procesiem, kas saistīti ar nometņu organizēšanu.
1) Interneta vietnē būs pieejams nometņu vadītāju aktuālais saraksts, kas ļaus operatīvi sekot
nometņu vadītāju datiem, tai skaitā nometņu vadītāju sertifikātu derīguma termiņiem.
2) Jebkurš no saistīto iestāžu darbiniekiem, saņemot dokumentus par nometnes organizēšanu, varēs
pārliecināties- vai nometnes vadītājam ir spēkā esoša nometnes vadītāja apliecība. Ja nav, šāda
nometne nevar notikt!

Attēls 1. Nometņu vadītāju saraksts.

Kursi nometņu vadītājiem
Mājas lapā būs pieejama informācija par nometņu vadītāju kursiem un dalību kursos, tiem varēs pieteikties
elektroniski. Pēc sekmīgas kursu nokārtošanas nometņu vadītājam tiks piešķirta apliecība, kā arī
lietotājvārds un parole, kas ļaus pieteikt jaunas nometnes mājas lapā www.nometnes.gov.lv un rediģēt
ievadīto informāciju.

Pieteikšanās kursiem:
1. Jāatver mājas lapā pieejamais kursu saraksts un jāizvēlas tie kursi, uz kuriem ir vēlme pieteikties.
2. Jāizvēlas „pieteikties” pie konkrētajiem kursiem.
3. Jāaizpilda visa prasītā informācija. Tiem nometņu vadītājiem, kas jau būs reģistrēti sistēmā un
piedalīsies kursos atkārtoti, tiks automātiski aizpildīta tā informācija, kas sistēmā jau būs pieejama.

Attēls 3. Kursu saraksts un pieteikšanās kursiem

Attēls 3. Kursa pieteikuma aizpildīšana

Nometņu reģistrs
1) Nometņu reģistrs VISC mājas lapā www.nometnes.gov.lv būs vienīgais legālo bērnu nometņu
reģistrs Latvijā un kalpos par pamatu uzraudzības un kontroles plānošanai visām saistītām iestādēm
(Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests,
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, pilsētu/novadu domes).
2) Nometņu reģistru rediģē un labo paši nometņu vadītāji. Nometnes vadītājam būs iespējams gan
pieteikt jaunu nometni, gan rediģēt esošo. Tās nometnes, kurām jau būs nosūtīti elektroniski
pieteikumi iestādēm, vairs rediģēt nevarēs.
3) Kad nometnes vadītājs pieslēgsies www.nometnes.gov.lv, atsevišķā sarakstā viņam būs redzamas
tikai viņa paša nometnes – sadaļas nosaukums „Manas nometnes”.

Attēls 2. Nometņu saraksts

Nometņu saskaņošanas kārtības sasaiste ar jauno mājas lapu
Nometņu reģistrs saturēs aktuālu informāciju par nometnēm. Nometņu vadītājiem tiks dota iespēja
papildināt informāciju par savām nometnēm, kā arī tiks piedāvāta iespēja automātiski nosūtīt informāciju
saistītajām institūcijām saskaņojumu un atzinumu saņemšanai.
Mājas lapā būs iespējams apskatīties katras konkrētās nometnes saskaņojumus. Tas ļaus sekot līdzi
nometnes aktuālajam stāvoklim un novērtēt, vai saskaņojumi ir iesniegti un vai ir saņemtas atbildes no
iestādēm.
Nometņu reģistrs ietvers visu informāciju, kas prasīta Ministru kabineta noteikumu Nr.981 8.10.punktā –
(3.pielikums). Papildus tiks pievienota informācija par ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju nometnē. Visa šī
informācija būs publiski pieejama bērniem, to vecākiem un citiem interesentiem.
Pieejamie uzlabojumi saskaņošanas kārtībā ir šādi:
1) Nometnes vadītājam tiks piešķirts lietotājvārds un parole. Tā būs nometnes vadītāja
atbildība ievadīt informāciju par nometni mājas lapā www.nometnes.gov.lv. Kad
informācija par nometni būs ievadīta mājas lapā, tiks uzskatīts, ka nometnes vadītājs ir
informējis VISC par savu nometni.
2) Nometnes vadītājam būs iespēja no mājas lapas nosūtīt iesniegumus saistītajām iestādēm.
Ar iestādēm tiek saskaņota iesniegumu pieņemšanas kārtība. Rezultātā nometnes
vadītājam būs iespējams pieteikt nometni elektroniski, ietaupot savu laiku.
3) Saistītajām iestādēm iesniegumi par nometņu saskaņošanu varēs tikt iesniegti
elektroniski. Spēkā būs arī pašreizējā iesniegumu iesniegšanas kārtība. Atzinumu
sagatavošanas process netiek mainīts.

4) Saistītajām iestādēm joprojām ir spēkā pašreizējā atzinumu sniegšanas kārtība. VUGD
atzinumu sniegšanai, ja tā notiek elektroniski, papildus būs jānosūta e-pasts arī uz
vugdatzinumi@nometnes.gov.lv.
5) Nometnes vadītājam būs iespēja pievienot www.nometnes.gov.lv informāciju par iegūto
atzinumu, konkrēti – atzinuma numuru. Tas ļaus sniegt informāciju par nometnes
pašreizējo stāvokli saskaņošanas procesā.

Nometnes pieteikšana mājas lapā:
1.
2.
3.
4.

Nometnes vadītājam jāpieslēdzas mājas lapai www.nometnes.gov.lv ar savu paroli;
Nometņu sadaļā jāizvēlas „+” (nometnes pievienošana);
Jāaizpilda visi prasītie datu lauki un jāsaglabā informācija;
Ja nepieciešams, vēlāk nometnes vadītājs var labot informāciju par savām nometnēm.

Attēls 4. Jaunas nometnes ievadīšana

Attēls 5. Nometnes datu aizpildīšana

Attēls 6. Nometnes datu Apskate

VISC informēšana par nometni
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nometnes vadītājam ir jāinformē VISC par savām
nometnēm. Jaunā informēšanas kārtība būs nometnes informācijas ievadīšana www.nometnes.gov.lv
mājas lapā.

Automatizēta informācijas izsūtīšana VUGD, VI, PVD un pašvaldību informēšanas
iespējas
1) Mājas lapā tiks piedāvāta iespēja nometnes vadītājam nosūtīt informāciju saistītajām iestādēm – ar
iestādēm projekta ietvaros tiek organizēta sadarbība. Šobrīd jau ir panākta konceptuāla vienošanās
ar VUGD, VI, LPS, PVD, VBTAI par to, ka iestādes pieņems iesniegumus, kas tiks nosūtīti no
www.nometnes.gov.lv
2) Nometnes vadītājam iesniegumu sūtīšana no www.nometnes.gov.lv būs vienkārša – pie nometnes
ievadīšanas tiek aizpildīta informācija, kas nepieciešama gan VISC, gan atbildīgajām institūcijām.
Kad visa nepieciešamā informācija ir ievadīta un nometne ir sagatavota saskaņošanai, nometnes
vadītājam jāizvēlas "Iesniegt pieteikumu" katrai konkrētajai iestādei.
3) Iesaistīto pušu darba atvieglošanai www.nometnes.gov.lv tiks ievadīta informācija par atbildīgajām
institūcijām un to nodaļām. Iesniegumi par nometņu saskaņošanu tiks nosūtīti atbilstošajām
iestādes nodaļām, par pamatu ņemot nometnes norādīto adresi, pēc kuras arī tiks noteikta
atbildīgā iestādes nodaļa.
4) Jāņem vērā, ka pašvaldība jāinformē tad, kad visas pārējās iestādes jau ir sniegušas savus
atzinumus. Mājas lapa piedāvās iespēju nosūtīt iesniegumu arī pašvaldībai, un tajā būs pieejama arī
informācija par nometnei izsniegtajiem atzinumiem, ja nometnes vadītājs būs ievadījis saņemtos
atzinumu numurus pie savas nometnes.

Iesniegumu automatizēta izsūtīšana
1. Nometnes vadītājam jāpieslēdzas www.nometnes.gov.lv ar savu lietotājvārdu un paroli;
2. Nometnes vadītājam jāatver tās nometnes informācijas lapa, kuru viņš vēlas saskaņot;
3. Nometnes vadītājam jāizvēlas „Iesniegt pieteikumu” tai institūcijai, kurai viņš vēlas iesniegumu
nosūtīt;
4. Ja nepieciešams, tiks lūgts papildināt ievadīto informāciju un pēc tam arī tiks nosūtīts iesniegums
iestādei.

Attēls 7. Nometnes datu iesniegšana iestādēm saskaņošanai

Atzinumu ievadīšana mājas lapā un nākotnes plāni
1) Mājas lapa www.nometnes.gov.lv ir plānota kā centralizēta vieta informācijas aplūkošanai, tāpēc tā
arī attēlo nometnes saskaņošanas un atzinumu stāvokli. Projekta gaitā tiek strādāts pie
automatizētas iesniegumu nosūtīšanas un arī pie atzinumu saņemšanas, tomēr ir domāts arī par
gadījumiem, kad atzinumi nometņu vadītājiem jau būs pieejami bez sistēmas līdzdalības vai arī
automatizēta informācijas apmaiņa nebūs pieejama.
2) Situācija par atzinumu un saskaņojumu veikšanu ir pieejama gan nometņu sarakstā, gan aplūkojot
katras konkrētās nometnes detaļas. Tai ir tikai informējošs raksturs, tomēr informācija par
nometnes pilnīgu saskaņošanu var būt noderīga, kas var sekmēt nometņu vadītāju komunikāciju ar
potenciālajiem nometnes dalībniekiem un to vecākiem.
Saskaņojumu iesniegumu un atzinumu stāvokļa rediģēšana iespējama vairākos veidos:
1. Nometnes vadītājam ir pieejams atzinuma dokuments – šādā gadījumā nometnes vadītājs var pie
nometnes datiem ievadīt konkrētā atzinuma numuru un mājas lapā tiks attēlots, ka šai nometnei ir
izsniegts atzinums no konkrētās iestādes;
2. Nometnes vadītājs veic nometnes saskaņošanu, izmantojot www.nometnes.gov.lv piedāvātās
iespējas. Tādā gadījumā uzreiz pēc iesnieguma nosūtīšanas automātiski tiks uzrādīts, ka konkrētajai
iestādei ir nosūtīts iesniegums. Un pēc tam, ja būs iespējams, automatizēti arī uzrādīsies atzinuma
saņemšanas fakts. Tomēr nometnes vadītājam būs iespēja arī šajā gadījumā ievadīt pašam saņemtā
atzinuma numuru.

1. Pielikums
VUGD Rīgas reģiona pārvaldes
priekšniekam ______________
(vārds, uzvārds)

__________________________
(juridiskās personas nosaukums
vai fiziskās pers. vārds, uzvārds)
_____________________________________
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

Par atbilstību ugunsdrošības prasībām

IESNIEGUMS

Lūdzam izsniegt atzinumu par
___________________________________________________________
(objekta nosaukums un adrese)
atbilstību ugunsdrošības prasībām.
Objekta īpašnieks:____________________________________________
Iestādes nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu:________________
Objekta funkcionālā nozīme un izmantošana_______________________

___________________________________________________________

_____________________________________________________
(iesniedzēja amats, vārds, uzvārds, paraksts)

20___.gada______.__________________

2. Pielikums
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr. vai fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods)
(juridiskās personas juridiskā un faktiskā adrese vai fiziskai personai – deklarētā dzīvesvietas adrese)

(tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese)

3.

PIETEIKUMS

(dokumenta izdošanas vietas nosaukums)
4.

.gada

.

5.

Veselības inspekcijai

6.

(adrese)

Lūdzu izsniegt/veikt
(objekta nosaukums un darba profils)

(objekta adrese)

7. Vajadzīgo atzīmēt ar x:
atzinumu par zemesgabala izvēli būvniecībai;
nosacījumus higiēnas prasību ievērošanai/teritorijas plānojumam;
atzinums par būvprojektu/teritorijas plānojumu;
atzinumu par objekta/būves gatavību ekspluatācijai (platība

m2);

objekta higiēnisko novērtējumu;
atzinumu par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai (platība

m2);

izmeklējumu programmas pēc dezinfekcijas veikšanas saskaņošanu;
dzeramā ūdens kārtējā monitoringa un/vai auditmonitoringa programmas saskaņošanu;
līguma noslēgšanu;
kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecības vai kuģa sanitārās apstrādes kontroles

apliecības izsniegšana;
citu pakalpojumu.
8.

Pielikumā:

9.

10. Esmu informēts un apņemos (vajadzīgo atzīmēt ar x):

par pakalpojumu samaksāt 10 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas;
par kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecību vai kuģa
sanitārās apstrādes kontroles apliecību samaksāt 30 dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas;
nodrošināt speciālistu ar autotransportu izbraukumam uz objektu.

11. Pieteikuma iesniedzējs:
(amats)

12.

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

3. Pielikums

Informācija par nometni

Organizētājs

Organizētāja juridiskā
Nometnes
adrese, kontakttālrunis,
norises laiks
e-pasts

Nometnes
adrese

Nometnes veids Nometnes veids
Nometnes veids
pēc dalībnieku
pēc dalībnieku
pēc dalībnieku
uzturēšanās laika izmitināšanas
komplektēšanas
diennaktī

Dalībnieku skaits
nometnē
Dalībnieku
vecums
kopā

tai skaitā
bērni ar
īpašām
vajadzībām

Nometnes vadītājs __________________________
(vārds, uzvārds)

Nometnes vadītāja apliecības numurs_______________
Nometnes vadītāja kontakttālrunis, e-pasts _______________________
Organizētāja pārstāvis __________________
(vārds, uzvārds)

__________________
(paraksts) *

__________________
(datums) *
Piezīme.
* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre

T.Koķe

