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Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, fakss 67819672, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00093522
2022. gada 24. februāris

Ādažu pag., Ādažu nov.

Kontrole
sākta: 2022. gada 24. februāris plkst.09:30
Kontroles veids
Objekts

Kontrole
beigta: 2022. gada 24. februāris plkst.11:30

plānveida

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde ''PASAKU VALSTĪBA ", Gaujas iela 2B, Ādaži,
Ādažu pag., Ādažu nov., Latvija, tālr. 29483571

Juridiskā persona

LAIK, reģ.nr. 40003922099, Gaujas iela 2B, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., Latvija, LV2164, tālr. 67385674

Atbildīgā persona

vadītāja, Ilze Pētersone-Jezupenoka, tālr. 67385674

Slēdziens

− objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309
„Veselības inspekcijas nolikums” un:
− Epidemioloģiskās drošības likumu
un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
− KR.7.1-P.01-v3 "Inspekcijas veikšana”
− KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"
KONSTATĒTS:
Plānveida kontrole tiek veikta, ņemot vērā PPII lūgumu.
Rekomendācijas:
1.Izvērtēt iespēju savlaicīgi nodrošināt Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr.890 "Higiēnas
prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmu" 19. punktā minētās prasības attiecībā uz bērnu grupām, kas izveidotas pēc 2023.
gada 1. septembra.
2. Veselības inspekcija atgādina un aicina turināt ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7
“Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina
informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas
epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk)
personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte,
paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
Kā arī, ja iestādes vadītājs saņem no izglītojamā likumīgā pārstāvja vai darbinieka informāciju par
saslimšanas gadījumu ar Covid-19 infekciju, viņš nekavējoties sazinās ar SPKC.
3. Inspekcija aicina ievērot 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Ministru kabineta 09.10. 2021. rīkojuma Nr.
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720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" prasības, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības
ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātās vadlīnijas izglītības iestādēm, t.sk.
bērnudārziem.
4. Iepazīties ar vadlīnijām „Vadlīnijas bērnu mēbelēm pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu
uzraudzības pakalpojumu vietās”, kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.

Veidlapu apzīmējumi

Kontroles akta veidlapas:

Lapu skaits

BD

7

SC

2

COVID-H

2

Piezīmes
Kontrolei patērētais laiks:

2h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks:

0h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā,
otrs eksemplārs – objektā.
Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:
Objekta pārstāvja piezīmes:

NAV

Kontrolē piedalījās:
Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:
1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Valentīna Gorodecka

_____________________________

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis

vadītāja Ilze Pētersone-Jezupenoka

_____________________________

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazinos un
to saņēmu. Konstatētās
neatbilstības un izpildes termiņi
izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”:
vadītāja Ilze Pētersone-Jezupenoka

_____________________________

(paraksts)

”Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi var iepazīties ar E-pakalpojumu sarakstu.”
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