Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22/2015
Mārupē
Apstiprināti
ar Mārupes novada Domes
2015.gada 25.novembra
sēdes Nr. 19, lēmumu Nr.17
Precizēti ar Mārupes novada Domes
2016.gada 27.janvāra
sēdes Nr.1 lēmumu Nr. 21
Par datu bāzes „Mārupes novada privātie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji”
izveidošanas un uzturēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām“ 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
43. panta trešo daļu
I Vispārējie jautājumi
1.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada Dome (turpmāk – Pašvaldība)
izveido un uztur datu bāzi (turpmāk – Datu bāze) privātpersonu reģistrēšanai, kuras ir tiesīgas
sniegt privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu (turpmāk – aukles) Mārupes novada administratīvajā
teritorijā.
2.
Datu bāzi izveido, uztur un administrē Mārupes novada Izglītības dienests, nodrošinot datu
bāzes publisko pieeju Pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv.
3.
Datu bāzē nevar tikt reģistrētas šādas personas:
3.1.
kurai pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības;
3.2.
kura sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai
noņemšanas);
3.3.
kura atbrīvota no kriminālatbildības, soda vai soda izciešanas par tīša noziedzīga nodarījuma
izdarīšanu;
3.4.
kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet
kriminālprocess ir izbeigts sakarā ar noilgumu, izlīgumu, apžēlošanu vai amnestiju;
3.5.
kura ir notiesātais, apsūdzētais vai aizdomās turamais kriminālprocesā par tīša noziedzīga
nodarījuma izdarīšanu;
3.6.
kura pārkāpusi bērna tiesību aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus;
3.7.
kura atrodas aizgādnībā;
4.

Datu bāzē var reģistrēt privātpersonu, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1.
personai ir apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, ja vien persona zināšanas pirmās
palīdzības sniegšanā nav apguvusi pieaugušo formālās izglītības programmas vai profesionālās
pilnveides izglītības programmas ietvaros;
4.2.
Persona ir ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību pirmsskolas izglītības pakāpē;
4.3.
Persona ir ieguvusi citu izglītību, kas pielīdzināma augstākai pedagoģiskai izglītībai
pirmsskolas izglītības pakāpē;
4.4.
Personai ir iegūta aukles profesionālā kvalifikācija;
4.5.
Persona ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpē (ne mazāk kā
40 stundas klātienē, ietverot, piemēram, mācības par bērna attīstības vecumposmiem, rīcību situācijās,
kas apdraud bērna drošību, mediāciju);
4.6.
Persona, kura, atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām, ir
reģistrējusies Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.
II Personu reģistrēšanas kārtība datu bāzē
5.
Privātpersonas reģistrēšanai Datu bāzē Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:
5.1.pieteikums reģistrēšanai Datu bāzē, kurā jānorāda pieteikuma iesniedzēja vārds un uzvārds, personas
kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese;
5.2.dokumenta kopija, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst šo saistošo noteikumu 4.punktā
noteiktajiem kritērijiem;
5.3.pieteikuma iesniedzēja medicīniskās grāmatiņas kopija.
6.
Pašvaldība Datu bāzē par fizisko personu (aukli) reģistrē un publisko šādus datus:
6.1.aukles vārds;
6.2.aukles dzimums;
6.3.aukles dzimšanas gads;
6.4.aukles dzimtā valoda;
6.5.aukles izglītība, kas nepieciešama aukles pakalpojuma sniegšanai;
6.6.aukles papildus izglītība, kursi, aukles pakalpojuma sniegšanai;
6.7.aukles pakalpojumu sniegšanas vieta;
6.8.aukles pieredze darbā ar bērniem;
6.9.aukles kontaktinformācija (tālrunis/fakss/e-pasts).
III Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
7.
Mārupes novada Domes izpilddirektors pieņem lēmumu par:
7.1. personas reģistrēšanu Datu bāzē;
7.2. atteikumu reģistrēt personu Datu bāzē.
8.Mārupes novada Izglītības dienests, pamatojoties uz izpilddirektora lēmumu, reģistrē privātpersonu
Datu bāzē un publisko informāciju Pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv.
9.Mārupes novada Domes izpilddirektoram ir tiesības pieņemt lēmumu par privātpersonas izslēgšanas
no Datu bāzes, ja:
9.1.
privātpersonas sniegto aukles pakalpojumu īstenošanā konstatēti pārkāpumi;
9.2.
persona nevar būt reģistrēta datu bāzē, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3.punktu.
9.3.privātpersona, iesniedzot pieteikumu privātpersonas reģistrēšanai Datu bāzē, ir sniegusi nepatiesas
ziņas.
10.Izpilddirektora lēmumus var apstrīdēt Mārupes novadā Domē Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
IV Noslēguma jautājums
11.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

Domes priekšsēdētājs

Mārtiņš Bojārs

