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Veselības ministrijai 
 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 
17. septembra noteikumos nr. 890 “Higiēnas 
prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība, izskatot Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos 
nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un 
izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, to 
nesaskaņo, jo ir šādi iebildumi: 

1. Lūdzam izteikt 20.5. punktu šādā redakcijā: 

“20.5. telpu vai vietu, kas ir pielāgota bērnu mūzikas, sporta aktivitātēm un 
svētku pasākumu norisei” 
 

2. Lūdzam izteikt 63. punktu šādā redakcijā:  

“63. Šo noteikumu 19. punktā noteiktās prasības attiecībā uz telpu minimālo 
platību uz vienu bērnu ir obligātas grupām, kas ir izveidotas pēc 2020. gada 
1. janvāra.” 
 

3. Noteikumu anotāciju papildināt ar:  
3.1.  skaidrojumu, kas ir “ilgstoša izglītības iestādes 

neapmeklēšana”, un informāciju par to, ka ilgstošas 
neapmeklēšanas gadījumā par šo bērnu var neņemt vērā 
19. punktā minētās normas. Ministru kabineta noteikumos vai 
to anotācijā jāparedz elastība 19. punktā minēto normu 
piemērošanā, nosakot bērnu skaitu, par kuru konkrētajā 
vecuma grupā ir pieļaujams palielināt bērnu skaitu grupā; 
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3.2. informāciju, ka līdz 2016. gada decembrim (kad tiks 
izstrādātas rekomendācijas) Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrs nodrošinās bezmaksas informatīvo atbalstu izglītības 
iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem 
bērniem drošu mēbeļu iegādei. 
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Ilze Rudzīte, Padomniece veselības un sociālajos jautājumos  
67508531, 29227966, ilze.rudzite@lps.lv 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


