
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2021.gada 1.februārī              Nr.28 

 

Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes slēgšanu 

Atbilstoši Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”, līdz 2021. gada 7. februārim ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās 

izglītības iestādēs un ir jānodrošina mācības attālināti, izņemot rīkojumā noteiktos gadījumus, 

tostarp, pirmsskolas izglītības programmas apguve notiek klātienē.  

Atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likuma 8. panta pirmajai un otrajai daļai, normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos pašvaldības var pieņemt lēmumus par pasākumiem 

epidēmiju un to seku novēršanai.  

Ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra informāciju un kopumā epidemioloģisko 

situāciju Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir saslimstība ar Covid-19, tostarp 

darbinieki ir kontaktpersonas, kurām atbilstoši Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu 

Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ir 

jāievēro mājas karantīna, ir nepieciešams lemt par iestādes slēgšanu uz laiku, lai nepakļautu 

personas inficēšanās riskam, efektīvi ierobežotu  Covid-19 vīrusa izplatīšanos un nonākšanu 

sabiedrībā un netiktu apdraudēta visas sabiedrības drošība un veselība.  

Atbilstoši iestādes vadītājas Irēnas Kuzņecovas sniegtajai informācijai, š.g. 1. februārī 3 

darbinieki ir saslimuši ar Covid-19, ir 2 saslimšanas gadījumi izglītojamo vidū, aptuveni 14 

darbinieki ir kontaktpersonas un strādā attālināti, kā arī vēl 9 darbinieki ir saslimuši ar citām 

slimībām. I.Kuzņecovas ieskatā iestāde nevar funkcionēt augsta epidemioloģiskā riska un 

darbinieku trūkuma apstākļos, tāpēc tā uz laiku ir jāslēdz ar mērķi ierobežot infekcijas 

izplatīšanos. 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk - Noteikumi) 8.2. 

apakšpunktā noteikts, ka, lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu 

kontaktpersonas, veic vismaz šādus piesardzības pasākumus - darba vietā neuzturas personas 

ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kam noteikta pašizolācija, mājas 

karantīna vai izolācija. 

Noteikumu 10.1.4. apakšpunktā noteikts, ka publisko pakalpojumu sniedzējs katrā konkrētajā 

vietā un gadījumā izvērtē tai skaitā pakalpojuma sniegšanā vai pasākuma norisē iesaistīto 

personu skaita un veselības stāvokļa risku. 

Noteikumu 26.3. apakšpunktā noteikts, ka izglītības iestāde veic Slimību un profilakses 

kontroles centra noteiktos pretepidēmijas pasākumus, tai skaitā informē noteiktās 

kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību atrasties mājas karantīnā, 

ja tiek konstatēts Covid-19 infekcijas perēklis. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma “Par 

ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 19. panta pirmo un otro daļu, Epidemioloģiskās 

drošības likuma 8. panta pirmo daļu, 18. panta trešo daļu, 36. panta pirmās daļas 7.punktu, 

otro un ceturto daļu, ņemot vērā Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumus Nr.360 
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“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 

06.11.2020. rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Slēgt uz laiku no 2021.gada 2.februāra līdz 16.februārim Kadagas pirmsskolas izglītības 

iestādi un noteikt iestādē karantīnu. 

2. Pilnvarot domes izpilddirektoru pieņemt lēmumu par šī lēmuma 1. punktā minētā termiņa 

pagarināšanu atbilstoši operatīvajai situācijai. 

3. Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē iespēju robežās var tikt organizēts attālinātais 

darbs un attālinātais mācību process. 

4. Domes izpilddirektoram un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai veikt 

nepieciešamās darbības lēmuma izpildei. 

5. Sabiedrisko attiecību daļai informēt plašsaziņas līdzekļus par šo lēmumu. 

6. Kancelejai lēmumu nosūtīt Veselības ministrijai un Slimību profilakses un kontroles 

centram. 

7. Domes priekšsēdētāja vietniekam veikt kontroli par lēmuma izpildi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

 


