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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. 00391122
2022. gada 08. septembris

Rīga

Kontrole
sākta: 2022. gada 08. septembris plkst.11:10
Kontroles veids
Objekts

Kontrole
beigta: 2022. gada 08. septembris plkst.14:00

plānveida

Rīgas 2. pamatskola, Ludzas iela 43, Rīga, Latvija, tālr. 67144188; 67144182; 29269025

Juridiskā persona

Rīgas dome, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona

direktors, Ivars Upenieks, tālr. 67144188; 67144182

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:
Veikta plānveida kontrole, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par
kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā – S, BD, SI, SC tipveida kontroles lapās.
Iestāde ir 3 korpusi : jaunā korpusā ir A,B līmenis, vecajā un vidējā korpusā C,D, E līmenis.
Kontroles laikā neatbilstības nav konstatētas.
Informācijai:
Izvērtēt iespēju savlaicīgi nodrošināt Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 " Higiēnas
prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības,
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" atsevišķos
punktos noteikto prasību ievērošanu, kas ir obligātas no 01.09.2023.
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.
Inspekcija aicina turpināt ievērot 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības.
Inspekcija aicina ievērot arī Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību
reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu
telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida
saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja,
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vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas
bojājumi), iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas
epidemiologam.
Kontaktus saziņai skatīt https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/
Kontroles akta S, BD, SI, SC veidlapas nosūtītas elektroniski - gune@tvnet.lv

Veidlapu apzīmējumi

Kontroles akta veidlapas:

Lapu skaits

BD
SC
SI
S
Piezīmes
Kontrolei patērētais laiks:

2 h 50 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks:

0h

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 Inspektore Laura Afanasjeva

_____________________________

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis

Medicīnas māsa Gunita Reinsone

_____________________________

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazinos un
to saņēmu. Konstatētās
neatbilstības un izpildes termiņi
izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”:
Medicīnas māsa Gunita Reinsone

_____________________________

(paraksts)

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