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Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2019.gada 14.novembra sēdes
lēmumu Nr. 2. (protokols Nr. 25)
Saistošie noteikumi Nr.21/2019

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2012. gada 6. septembra
saistošajos noteikumos Nr.17/2012 “Par aukļu datu bāzes izveidošanas un
uzturēšanas kārtību”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta
pirmās daļas 1.punktu un 43. panta trešo daļu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2012.gada 6.septembra saistošajos noteikumos Nr.17/2012 “Par
aukļu datu bāzes izveidošanas un uzturēšanas kārtību” šādus grozījumus:
1.

Aizstāt saistošo noteikumu 3.punktā vārdus “Izglītības daļa” ar vārdiem “Izglītības, kultūras un
sporta pārvalde”.

2.

Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība, turpmāk tekstā –
Pašvaldība, izveido un uztur privātpersonu datu bāzi, turpmāk tekstā – Datu bāze, kurā tiek
reģistrētas privātpersonas, kuras ir tiesīgas saņemt Pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.2/2018 “Par pašvaldības kompensācijas vai atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību
pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem”, kas apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2018. gada 1.
jūnija sēdes lēmumu (Nr.1, protokols Nr.13), turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi Nr.2/2018,
apstiprinātu atbalstu, sniedzot aukles pakalpojumu Saistošajos noteikumos Nr.2/2018 noteiktā
kārtībā reģistrētam bērnam un bērna vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim”.

3.

Izteikt saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1. kura ieguvusi vidējo profesionālo pedagoģisko vai augstāko pedagoģisko izglītību.
Juridiskās personas reģistrēšanas gadījumā, juridiskai personai ir jābūt noslēgtam līgumam par
aukles pakalpojuma sniegšanu ar privātpersonu, kura ieguvusi pedagoģisko izglītību;”.

4.

Izteikt saistošo noteikumu 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.2. kura iegūst pedagoģisko izglītību (nepieciešama izziņa no augstskolas). Juridiskās
personas reģistrēšanas gadījumā, juridiskai personai ir jābūt noslēgtam līgumam par aukles
pakalpojumu sniegšanu ar privātpersonu, kura ieguvusi citu izglītību, kas pielīdzināma
pedagoģiskai izglītībai;”.

5.

Izteikt saistošo noteikumu 6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.5. ģimenes ārsta atzinuma kopija par fizisko personu, kura sniegs aukles pakalpojumus”.

6.

Izteikt saistošo noteikumu 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.5. pieteikuma iesniedzēja ģimenes ārsta atzinuma kopija”.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.21/2019
“Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2012. gada 6. septembra saistošajos noteikumos
Nr.17/2012 “Par aukļu datu bāzes izveidošanas un uzturēšanas kārtību””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.Īss projekta satura izklāsts
3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
administratīvajām

Norādāmā informācija
Pēc 2018. gada 1. novembra pašvaldības administrācijas
restrukturizācijas Izglītības daļas funkcijas pārņēmusi
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde – šajā gadījumā
atbildīgā struktūrvienība.
Ķekavas novada pašvaldības 2012.gada 6.decembra saistošie
noteikumi Nr.19/2012 ir zaudējuši spēku 2018.gada
15.augustā.
Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr.404
“Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas
kārtība” 9.4 punkts nosaka, ka persona ir apguvusi
profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes
jomā (ne mazāk kā 40 stundas klātienē, ietverot, piemēram,
mācības par bērna attīstības vecumposmiem, rīcību situācijās,
kas apdraud bērna drošību, mediāciju), ja tiek sniegts pilna
laika pakalpojums. Minētā izglītības programma nav jāapgūst,
ja pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona, ir ieguvusi vidējo
profesionālo pedagoģisko vai augstāko pedagoģisko izglītību
vai, iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, vai ieguvusi aukles
profesionālo kvalifikāciju, vai ieguvusi vismaz piecu gadu
darba pieredzi skolotāja palīga vai pedagoga amatā izglītības
iestādē.
Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumu Nr. 447
“Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu
cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas
kārtība” 11.punkts nosaka, ka personas obligāto pirmreizējo
un periodisko veselības pārbaudi veic ģimenes ārsts, kura
pacientu sarakstā attiecīgā persona ir reģistrēta (turpmāk –
ģimenes ārsts). Ģimenes ārsts personai izsniedz atzinumu par
personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, par
to izdarot ierakstu pacienta ambulatorajā kartē un aizpildot
izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās
kartes (veidlapa Nr. 027/u) atbilstoši medicīnisko dokumentu
lietvedību regulējošiem normatīvajiem aktiem (turpmāk –
atzinums).
Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi atrunā
kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība izveido un uztur
aukļu datu bāzi.
Plānotais projekts neietekmē pašvaldības budžetu.
Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā nav plānota.

Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Ķekavas novada pašvaldības Izglītības,
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procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām
Sēdes vadītāja:

kultūras un sporta pārvalde.
Jautājums skatīts Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma
komitejas sēdē 2019. gada 1. oktobrī.

(PARAKSTS*)

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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