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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
2018.gada 23.augustā

protokols Nr. 19

LĒMUMS Nr.12
Par nodomu protokola parakstīšanu ar nodibinājumu “Sociālo pakalpojumu aģentūra”
par sadarbību ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra pakalpojumu sniegšanā
Izskatot nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” 2018.gada 16.jūlija iesniegumu par
nodomu protokola parakstīšanu (reģistrēts Ķekavas novada pašvaldībā 2018.gada 19.jūlijā,
reģistrācijas Nr. 1-6.1/18/3546), konstatēts:
1. Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” kopš 2005.gada vada jauno audžuģimeņu
apmācību Latvijas reģionos (VBTAI iepirkums) un kopš 2006.gada organizē atbalsta
grupas audžuģimenēm Latvija reģionos.
2. Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” no 2012.gada Rīgā, no 2014.gada Liepājā
un no 2018.gada Daugavpilī īsteno Atbalsta pakalpojumus audžuģimenēm un
audžuģimenēs ievietotiem bērniem (nodrošina dažādu speciālistu konsultācijas,
atbalsta/izglītojošās grupas, seminārus, konsultācijas dzīvesvietā u.c.).
3. 2018.gada 1.jūlijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumi
Nr.355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi”, kuru 6.1.apakšpunkts nosaka,
ka atbalsta centram ir jābūt noslēgtam nodomu protokolam ar vismaz vienu pašvaldību par
plānoto sadarbību šo noteikumu 12.punktā minēto pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldībā.
4. Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” mērķis ir īstenot atbalstu audžuģimenēm
arī Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionā, paredzot atbalsta punktus tajās pašvaldībās,
kuru administratīvajā teritorijā dzīvo audžuģimenes ar bērniem.
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 8.punktu, 21.panta pirmās daļas
23.punktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Sociālo lietu un veselības komitejas 2018.gada
1.augusta un 15.augusta sēžu atzinumus,
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Agnese
Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs Pozņaks,
Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” –
nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Pilnvarot Ķekavas novada domes priekšsēdētāju parakstīt Nodomu protokolu par
sadarbību ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra pakalpojumu sniegšanā ar
nodibinājumu „Sociālo pakalpojumu aģentūra”, vienotās reģistrācijas numurs
40008074506, (nodomu protokola projekts pielikumā).
2. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītāja

(PARAKSTS*)

V.Baire

Pielikums
Ķekavas novada domes
2018.gada 23. augusta sēdes
lēmumam Nr. 12. (protokols Nr. 19.)

Rīgā,

NODOMU PROTOKOLS
par sadarbību ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra
pakalpojumu sniegšanā
2018.gada ___.augustā

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” (turpmāk tekstā - Aģentūra), reģistrācijas
Nr. 40008074506, juridiskā adrese: Elizabetes ielā 31-5, Rīgā, LV-1010, tās valdes
priekšsēdētājas Daces Blaževičas personā, kura rīkojas saskaņā ar Aģentūras statūtiem, no
vienas
puses,
un
Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, juridiskā adrese: Gaisma iela 19 k-91, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (turpmāk tekstā – Pašvaldība), tās
domes priekšsēdētājas Viktorijas Baires personā, kura darbojas uz likuma “Par pašvaldībām”
un Pašvaldības nolikuma pamata, no otras puses,
Aģentūra un Pašvaldība abas kopā sauktas - Puses,
saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes
noteikumi” un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.355 “Ārpusģimenes
aprūpes atbalsta centra noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi) 6.1.apakšpunktu, noslēdz
šādu nodomu protokolu (turpmāk tekstā - Protokols):
1. Puses vienojas savstarpēji sadarboties, lai Pašvaldībā nodrošinātu pasākumu kopumu, kas
veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī
audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, kā arī adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu
skaita pieaugumu.
2. Centra darbības mērķgrupas ir potenciālās un esošās audžuģimenes, specializētās
audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji un viesģimenes, kā arī šajās ģimenēs uzņemtie bērni.
3. Pušu sadarbības ietvaros Centrs:
3.1. piesaista jaunas audžuģimenes, aizbildņus, adoptētājus, viesģimenes, īpaši veicinot
specializēto audžuģimeņu skaita pieaugumu;
3.2. nodrošina audžuģimenēm, tai skaitā specializētajām audžuģimenēm, mācības
atbilstoši ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju saskaņotajai mācību
programmai;
3.3. nodrošina mācības potenciālajiem adoptētājiem (no 2019.gada 1.janvāra);
3.4. iesniedz bāriņtiesā psihologa atzinumu par laulātā (personas) piemērotību
audžuģimenes statusa iegūšanai, laulāto (personas) raksturojumu un informāciju par
mācību programmas apguvi;
3.5. iesniedz bāriņtiesā psihologa atzinumu par audžuģimenes piemērotību specializētās
audžuģimenes statusa iegūšanai attiecīgajā specializācijā, audžuģimenes
raksturojumu un informāciju par mācību programmas apguvi;
3.6. ja nepieciešams, nodrošina psihologa un sociālā darbinieka atbalstu šo noteikumu
audžuģimeņu un specializēto audžuģimeņu mācību un laulāto (personas) un
audžuģimenes piemērotības izvērtēšanas laikā;
3.7. izstrādā un īsteno audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes atbalsta un tajā
ievietotā bērna individuālās attīstības plānu;
3.8. nodrošina psihosociālo atbalstu audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm,
tai skaitā ģimenē ievietotajam bērnam;
3.9. nodrošina atbalsta centra speciālistu, tai skaitā sociālā darbinieka un psihologa,
atbalstu audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei;
3.10. katru gadu vismaz astoņu akadēmisko stundu apjomā nodrošina zināšanu pilnveides
mācības audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm;
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3.11. nodrošina atlīdzības par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu
aprēķināšanu un izmaksu un vienreizēju mājokļa iekārtošanas kompensācijas
izmaksu specializētajām audžuģimenēm;
3.12. pēc bāriņtiesas pieprasījuma sniedz informāciju par audžuģimeni vai specializēto
audžuģimeni, tai skaitā par bērnu, kā arī par sniegtajiem pakalpojumiem;
3.13. nodrošina psihologa konsultācijas un atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem,
viesģimenēm un pēc bāriņtiesas pieprasījuma sniedz atzinumu (no 2019.gada
1.janvāra);
3.14. nodrošina sadarbību ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, atbalsta centriem un
citām iestādēm atbalsta sniegšanā audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm,
tai skaitā ģimenē ievietotajam bērnam;
3.15. vienas darbdienas laikā sniedz bāriņtiesai informāciju par apstākļiem, kas var būtiski
ietekmēt audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes darbību vai ievietotā bērna
aprūpi;
3.16. organizē audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietotā bērna saskarsmi ar
vecākiem, brāļiem (pusbrāļiem), māsām (pusmāsām), radiniekiem vai bērnam tuvām
personām;
3.17. jebkurā diennakts laikā bāriņtiesai vai policijai sniedz informāciju par krīzes
audžuģimenēm, kuras nekavējoties var uzņemt bērnu savā aprūpē;
3.18. var īstenot citus pakalpojumus, kas saistīti ar Centra mērķu sasniegšanu un
uzdevumu īstenošanu, t.sk., resursu piesaisti šī Protokola 2.punktā noteiktajām
mērķgrupām.
4. Pašvaldība apņemas veicināt un atbalstīt Centra sadarbību ar bāriņtiesu, sociālo dienestu un
citām Pašvaldības iestādēm šī Protokola 3.punkta apakšpunktos noteikto Centra uzdevumu
īstenošanai.
5. Puses apņemas sadarboties, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā
arī Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības vadlīnijas un citus dokumentus.
6. Protokola noslēgšanas pamatā ir Pušu vēlēšanās abpusēji sadarboties bērnu labāko interešu
īstenošanā.
7. Puses apņemas izrādīt savstarpēju pretimnākšanu gadījumos, kas nav paredzēti šajā
Protokolā.
8. Šis Protokols stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā uz nenoteiktu
laiku.
9. Katra no Pusēm var pārtraukt šī Protokola darbību, rakstiski informējot par to otru Pusi.
Šādā gadījumā Protokola darbība izbeidzas vienu mēnesi pēc datuma, kad attiecīgā̄ Puse ir
nosūtījusi otrai Pusei rakstisku paziņojumu par šī Protokola darbības pārtraukšanu.
10. Šo Protokolu var grozīt vai papildināt ar Pušu rakstisku vienošanos, kas tiek noformēta
Protokola pielikuma veidā, un pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par šī Protokola
neatņemamu sastāvdaļu.
11. Šis Protokols ir noformēts uz divām lapām, parakstīts ar elektronisko parakstu un laika
zīmogu un tiks iesniegts Labklājības ministrijā.
Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu
aģentūra” valdes priekšsēdētāja

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja

_____________________ Dace Blaževiča

_____________________Viktorija Baire

Sēdes vadītāja

(PARAKSTS*)

V.Baire

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