Higiēnas prasību ievērošana
bērnu nometnēs

Lolita Osipova

Normatīvie akti:
• Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr. 981 „Bērnu nometņu
organizēšanas un darbības kārtība”
• Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 366 „Grozījumi Ministru
kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 " Bērnu nometņu
organizēšanas un darbības kārtība "
• Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 360 „Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”;
• Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par
darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto
veselības pārbaužu veikšanas kārtība”;

Lai rīkotu bērnu nometnes, nepieciešams saņemt
Veselības inspekcijas (VI) pozitīvu atzinumu par
telpu atbilstību higiēnas prasībām.
NB! Līdz 2020. gada 31. decembrim VI atzinums
ir nepieciešams visām nometnēm!
Pēc 31.12.2020 atzinums nav vajadzīgs:
- ja attiecīgais atzinums par nometnes norises vietu jau ir un tam nav
beidzies termiņš (12 mēneši),
- ja mainās nometnes veids no diennakts nometnes (un atzinums jau ir
saņemts) uz dienas nometni,
- nometnei ārpus telpām,
- nometnei telpās un ārpus telpām par nometnes darbību ārpus telpām.

Veselības inspekcijas atzinums ir
maksas pakalpojums
1.
2.
3.

4.

dienas nometnei ar dalībnieku
skaitu līdz 20
dienas nometnei ar dalībnieku
skaitu vairāk par 20
diennakts nometnei ar dalībnieku
skaitu līdz 20
diennakts nometnei ar dalībnieku
skaitu vairāk par 20

31,96 EUR
36,12 EUR
40,27 EUR

44,44 EUR

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

VI atzinuma derīgums
Inspekcijas izsniegtais atzinums
derīgs tikai konkrētajai norises
vietai, kas minēta atzinumā.
Izsniegtā atzinuma derīguma
termiņš ir 12 mēneši.

Atzinumu drīkst izmantot
tikai tā persona
(fiziska vai juridiska),
kurai tas ir izsniegts.

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.

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.

Ārsta izziņa nometnes dalībniekiem
Līdz 2020. gada 31. decembrim ģimenes ārsta izziņa ir
nepieciešama visiem dalībniekiem (tai skaitā dalībniekiem, kuru
veselība tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar fizisko
slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā)

dalībai visās nometnēs un tai ir jābūt izsniegtai ne vēlāk
kā 7 dienas pirms nometnes darbības uzsākšanas.

Ārsta izziņa nometnes dalībniekiem
Pēc 31.12.2020.:
Jāiesniedz tikai diennakts nometņu dalībniekiem. Izziņai jābūt
izdotai ne agrāk kā 3 mēnešu laikā pirms nometnes sākuma.
Ja nometnes dalībnieks ir sportists, kura veselības uzraudzība
notiek saskaņā ar atbilstošu normatīvo aktu prasībām*, tad šīm
dalībniekam nav jāiesniedz ārsta izziņa.
•

MK 06.09.2016. noteikumi Nr. 594 „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko
slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”

Prasība attiecināma 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 .
Izņēmums:

Ārsta izziņa nav jāiesniedz jaunsargiem, kas piedalās Jaunsardzes
un informācijas centra rīkotajās diennakts nometnēs.

Pedikulozes pārbaude
Gan dienas, gan diennakts nometnēs nometnes
1.dienā veic ārstniecības persona, pamatojoties
uz līgumu par medicīnas pakalpojumu
sniegšanu.
Par pārbaudes faktu jāsastāda dokuments, ko
nometnes organizētājs/vadītājs var uzrādīt
pārbaudošo institūciju pārstāvjiem.

Darbinieku veselība
Ikvienam darbiniekam, 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).

Ierodoties darbā bērnu nometnē, darbinieks uzrāda
izziņas oriģinālu, kuru darba devējs nokopē un
apliecina kopijas pareizību.
Pie darba devēja glabājas apliecinātā izziņas kopija.
Izziņa derīga 1 gadu.

Veselības inspekcijas uzraudzības
rezultāti bērnu nometnēs
Biežākie pārkāpumi nometnēs saistīti ar:

• neveiktām pedikulozes pārbaudēm
dalībniekiem nometnes pirmajā dienā
• neveiktām peldvietas ūdens kvalitātes
pārbaudēm, ja peldēšanās tika organizēta
peldvietā, kas nav iekļauta valsts monitoringa
programmā
• darbinieku neiesniegtām veselības izziņām.

Paldies par uzmanību!

