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ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU 
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09.06.2021. Nr. 4.6.4.-14./237/Z/ 

 

 SIA „Zemgale S”  

 
aivars-alis@inbox.lv  

1. Objekta nosaukums: Bērnu nometnes 

2. Objekta adrese: Atpūtas komplekss „Brīvdienu māja „Ānes muiža””, Āne, Cenu pagasts, 

Ozolnieku novads 

3. Darbības veids: Diennakts nometnes 

4. Objekta īpašnieks: SIA „Zemgale S”, reģistrācijas Nr. 43603022715, Lielā iela 13, Jelgava 

5. Iesniegtie dokumenti: SIA „Zemgale S” iesniegums reģistrēts Veselības inspekcijā 

14.05.2021. Nr.237/Z 

6. Apsekojums veikts: 21.05.2021. higiēnas ārste Jeļena Patrina 

7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Tika veikta dzeramā ūdens un dīķa peldvietas 

laboratoriskā testēšana. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta 

”BIOR” Diagnostikas centra 25.05.2021. testēšanas pārskats Nr. PV-2021-P-264195.01 un 

31.05.2021. testēšanas pārskats Nr. PV-2021-P-264205.01. Dīķa peldvietas ūdens 24.05.2021. 

testēšanas pārskats Nr. PV-2021-P-264196.01. 

8. SLĒDZIENS 

Objekts „Bērnu nometnes” atpūtas kompleksā „Brīvdienu māja „Ānes muiža””, Ānē, Cenu 

pagastā, Ozolnieku novadā atbilst higiēnas prasībām un gatavs uzsākt darbību. Veselības 

inspekcijas izsniegtais atzinums ir derīgs vienu gadu visām nometnēm, kas plānotas Atzinuma 

2.punktā norādītājā vietā un telpās, veicot nometņu organizēšanu un to darbības nodrošināšanu 

saskaņā ar MK 01.09.2009. noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības 

kārtība” un MK 09.06.2020. noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasībām, ievērojot Vadlīnijas piesardzības 

pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem. 

Pielikumā: Objekta higiēniskais novērtējums uz 2 lpp. 

 

Sabiedrības veselības departamenta 

Zemgales kontroles nodaļas vadītāja 

  
 

 

Airisa Lapiņa 

Jeļena Patrina, 63020038 

jelena.patrina@vi.gov.lv  
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OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS 
(Jelgavā) 

 

21.05.2021. 

 

1. Objekta nosaukums: Bērnu nometnes 

2. Objekta īpašnieks: SIA „Zemgale S”, reģistrācijas Nr. 43603022715, Lielā iela 13, 

Jelgava 

3. Objekta adrese: Atpūtas komplekss „Brīvdienu māja „Ānes muiža””, Āne, Cenu pagasts, 

Ozolnieku novads 

4. Novērtēšanu veica: 21.05.2021. higiēnas ārste Jeļena Patrina 

5. Novērtēšanā piedalījās: Objekta pārstāvis Aivars Šembels 

Konstatēts: Atpūtas kompleksā „Brīvdienu māja „Ānes muiža”” telpās un teritorijā plāno 

organizēt dienas bērnu nometnes (īrnieki SIA „Tava nometne, reģ. Nr. 45403049560, Viestura 

iela 31-34, Jēkabpils un SIA „Rīgas 1. Valodu skola”, reģ Nr. 40103176090, Zemitāna iela 2b, 

Rīga). 

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums 

   Objekta higiēniskais novērtējums veikts sakarā ar saņemto iesniegumu, lai novērtētu atpūtas 

kompleksa „Brīvdienu māja „Ānes muiža”” telpu un teritorijas gatavību nometņu uzņemšanai. 

Bērnu izmitināšanai ir paredzētas labiekārtotas kompleksa telpas ar nepieciešamo aprīkojumu. 

Objekta teritorija ir zonēta: ir sporta, saimniecības (t. sk. ēdināšanas) un atpūtas zonas. Objekta 

kompleksā ietilpst: divstāvu ēka, kur ir 6 guļamtelpas (gultas vietu skaits – 17), dušas un 

tualetes telpas, atpūtas telpa, virtuve; nodarbību korpuss „Meldru māja” (2 telpas bērnu 

nodarbībām), 3 guļamtelpas (gultas vietu skaits – 22), dušas un tualetes telpas, pirts māja (pirts, 

guļamtelpa, sanitāras telpas); ēka „Liepu māja” (ēdināšanas zāle, sanitārās telpas, viena no tiem 

pielāgota cilvēkiem ar kustības traucējumiem); peldvieta, sporta laukumi. Iekštelpu apdarei ir 

izvēlēti materiāli, kas nodrošina higiēnas prasību izpildi. Telpu uzkopšanu veiks personāls, 

izmantojot uzkopšanas inventāru, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus. Uzkopšanas inventāra 

glabāšanai ir atsevišķa telpa, ir nodrošināti ar mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem 

nepieciešamā daudzumā. Visas telpas ir apmierinošā sanitāri-tehniskā stāvoklī. Sanitārās 

ierīces darba kārtībā. Nometnes laikā medicīnisko palīdzību sniegs ģimenes ārsta prakse 

saskaņā ar līgumu. 

6.2. Iekštelpu virsmu apdare 

   Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti telpu funkcijai atbilstoši materiāli: grīdas ir stabilas, 

nav slidenas. Tualetes telpu sienu un grīdu apdarei ir izmantoti materiāli, kas paredzēti mitrai 

uzkopšanai un dezinfekcijai. 

6.3. Apgaismojums 
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    Telpu apgaismojums: dabīgais un mākslīgais. Vizuāli apgaismojums ir pietiekošs. 

6.4. Siltumapgāde  

   Telpu apkurei paredzēti elektriskie radiatori. 

6.5. Gaisa apmaiņa  

   Visās telpās ir nodrošināta dabiskā vēdināšana caur logiem un ventilācijas kanāliem. Tualetes 

telpās ir nosūces ventilācija caur ventilācijas kanāliem. 

6.6. Ūdens apgāde 

   No artēziskā urbuma. Dzeramā ūdens kvalitāte novērtēta pēc Pārtikas drošības, dzīvnieku 

veselības un vides zinātniskā institūta ”BIOR” Diagnostikas centra testēšanas pārskatiem 

25.05.2021. Nr. PV-2021-P-264195.01 un 31.05.2021. Nr. PV-2021-P-264205.01., un tā 

atbilst pastāvošajām prasībām. 

6.7. Kanalizācijas sistēma 

   Autonoma, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. 

6.8. Teritorijas labiekārtošana 

   Teritorija ir sakopta, labiekārtota un dalībniekiem droša. Tuvumā nav objektu, kuru darbība 

var apdraudēt dalībnieku veselību. Ir nodrošināta sadzīves atkritumu savākšana un uzglabāšana 

slēgtos konteineros. 

6.9. Vides pieejamība 

   Objektā ir nodrošināta pieejamība personām ar kustības traucējumiem. „Liepu māja” ierīkots 

vides pieejamības prasībām atbilstošs sanmezgls. 

6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija 

   Tika veikta dīķa peldvietas ūdens mikrobioloģiskā testēšana. Ūdens kvalitāte novērtēta Pēc 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta ”BIOR” Diagnostikas 

centra 24.05.2021. testēšanas pārskata Nr. PV-2021-P-264196.01. un tā atbilst pastāvošajām 

prasībām. 

7. SLĒDZIENS 

    Novērtēšanai uzrādītās telpas un teritorija atbilst higiēnas prasībām un ir piemērotas 

nometņu darbībai atpūtas kompleksā „Brīvdienu māja „Ānes muiža””, Ānē, Cenu pagastā, 

Ozolnieku novadā. 

8. Rekomendējamie pasākumi  

   Nometnes organizēt stingri ievērojot tiesību aktu prasības atbilstoši epidemioloģiskās 

situācijas attīstībai valstī. 

 

Sabiedrības veselības departamenta 
 

  Zemgales kontroles nodaļas 

   

  higiēnas ārste                                                                                                         Jeļena Patrina 

 

Jeļena Patrina, 63020038 

jelena.patrina@vi.gov.lv 
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