
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2021.gada 1.februārī                              Nr.3 

 

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā 

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 13 deputāti:  

Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), 

Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-

Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA),  Edvīns 

Šēpers (LZS). 

nepiedalās (neattaisnotu iemeslu dēļ): Liāna Pumpure (RA), Edgars Verners (RA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Everita Kāpa, Guntis Porietis, Laila Raiskuma. 

citi: Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Irēna Kuzņecova.. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova. 

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai 

mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 

6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Covid-19 

infekcijas izplatības pārvaldības likumu, sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos 

saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes slēgšanu. 

1.§ 

Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes slēgšanu 

(Guntis Porietis) 

Sakarā ar Covid-19 saslimšanas gadījumiem ierosina slēgt Kadagas pirmsskolas izglītības 

iestādi (turpmāk – KPII) uz laiku no 2021.gada 2.februāra līdz 15.februārim un noteikt iestādē 

karantīnu. 

I.KUZŅECOVA, G.PORIETIS, E.KĀPA, P.PULTRAKS, M.SPRINDŽUKS, P.BALZĀNS, 

L.RAISKUMA debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.02.42 – 0.21.08] par: 

1. situāciju ar Covid-19 saslimšanu KPII, ņemot vērā saslimušo darbinieku un bērnu 

skaitu; 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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2. iespēju sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko 

institūtu “BIOR” veikt KPII darbiniekiem Covid-19 ekspress testus; 

3. ierosināju pilnvarot domes izpilddirektoru pieņemt lēmumu par karantīna termiņa 

pagarināšanu atbilstoši operatīvajai situācijai; 

4. lēmuma pieņemšanu, kas balstās uz informāciju no KPII darbiniekiem un bērnu 

vecākiem par situāciju ar Covid-19 saslimšanu (M.Sprindžuks pauž viedokli, ka būtu 

nepieciešams saņemt aktuālo un precīzu informāciju par Covid-19 saslimšanas 

gadījumiem no Slimību profilakses un kontroles centra); 

5. Covid-19 testu veikšanas datumiem (P.Pultraks ierosina testus darbiniekiem veikt 

12.februārī un 15.februārī); 

6. KPII telpu dezinfekciju pirms iestādes atvēršanas; 

7. darbinieku atalgojumu karantīna laikā (G.Porietis un L.Raiskuma informē, ka 

jautājums tiks precizēts un ziņots KPII vadītājai). 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), 

Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Raitis Kubuliņš 

(LZP), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.28 “Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes slēgšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 13:22. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2021.gada ________________ 


