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Par atzinumu par nometnes gatavību 
darbības uzsākšanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Latgales 
kontroles nodaļa (turpmāk tekstā - Inspekcija) saņēma un izskatīja nometņu 
vadītāja Nazarova Mihaila 2021. gada 11. jūnija elektronisko iesniegumu par 
atzinuma sagatavošanu bērnu nometnei ”Vasaras futbola nometne: SFS-
Nereta-Jūnijs 2021” darbības uzsākšanai norises vietā Neretas Jāņa  
Jaunsudrabiņa vidusskolā, Dzirnavu ielā 4, Neretā.

Neretas novada pašvaldības Neretas Jāņa  Jaunsudrabiņa vidusskolai, 
kā telpu  īpašniekam 2021. gada 10. jūnijā  ir izsniegts Inspekcijas atzinums 
Nr.4.6.2.-14./214 par objekta gatavību darbības uzsākšanai pēc adreses 
Dzirnavu iela 4, Ziedu iela 20,  Ziedu iela 11, Nereta, Neretas novads, LV – 
5118. Bērnu nometnes darbības vietas apsekojums un higiēniskais 
novērtējums veikts 2021. gada 08. jūnijā. Inspekcija informē, ka 2021. gada 
10. jūnijā  Neretas Jāņa  Jaunsudrabiņa vidusskolai izsniegtais atzinums Nr. 
4.6.2.-14./207 par objekta gatavību darbības uzsākšanai ir derīgs līdz 2022. 
gada 10. jūnijam.
Vienlaikus Inspekcija atgādina, ka bērnu nometnes organizēt un to darbību 
nodrošināt :

1)  Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu 
Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasību 
izpildi.

2) Nometņu darbības laikā ievērot 28.05.2021. vadlīnijas „Vadlīnijas 
piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem”, obligāti 
ņemt vērā, ka bērnu skaits grupā un vienā ēkā ir ne vairāk par 20 
bērniem. 

3)  Stingri ievērot normatīvo aktu prasības atbilstoši epidemioloģiskās 
situācijas attīstībai valstī (Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi 
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Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”).

4) Sekot līdzi Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajām 
rekomendācijām par telpu tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī bērnu un 
personāla personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu. 
Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus, rokas dezinficēt, izmantojot 
70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Telpu dezinfekcijai – 70 % 
etanola šķīdumu, nātrija hipohlorīta šķīdumu kā arī citus dezinfekcijas 
līdzekļus, kas ir efektīvi pret apvalkotajiem (corona) vīrusiem, 
piemēram, 50% izopropanolu saturoši līdzekļi.    

5) Nedrīkst pieļaut nepiederošu personu uzturēšanos nometnes teritorijā.
6) Ja vasarā – peldsezonas laikā, nometnes darbības vietā ir paredzēta 

nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par 
peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Veselības 
inspekcijas amatpersonām tiks uzrādīts apliecinājums (testēšanas 
pārskats) par peldūdens atbilstību Ministru kabineta 2017. gada 28. 
novembra noteikumu Nr.692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un 
ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām. 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.

Sabiedrības veselības 
departamenta 
Latgales kontroles nodaļas 
vadītāja 
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