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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 11/2021

2021.gada 8.septembris

LĒMUMS Nr.7
Par izglītības nodrošināšanu bērnam ar īpašām vajadzībām
Izskatot jautājumu par izglītības nodrošināšanu bērnam ar īpašām vajadzībām, konstatēts:
1. Ar Baldones novada Bāriņtiesas 2016.gada 5.janvāra lēmumu Nr.1-6/1 nolemts
pārtraukt N.A.D., personas kods _, aizgādības tiesības S.G., personas kods _. Ar
Alojas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka 2016.gada 3.februāra
vienpersoniski pieņemto lēmumu Nr. 1-6/3, A.D., personas kods _, pārtrauktas N.A.D.
aizgādības tiesības.
2. Ar Baldones novada Bāriņtiesas 2016.gada 10.marta lēmumu Nr. 1-6/12, N.A.D.tika
ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. VSAC
“Rīga” filiāle “Rīga” uzņēma N.A.D. no 2016.gada 10.maija. Filiālē “Rīga”, Kapseļu
ielā 31, Rīgā, N.A.D. ievietota pamatojoties uz Baldones novada Sociālā dienesta
2020.gada 25.novembra lēmumu Nr. 1, protokols Nr. 269, un Baldones novada
Bāriņtiesas 2020.gada 24.novembra lēmumu Nr. 1-6/28 “Par N.A.D. uzturēšanās
izbeigšanu audžuģimenē un ievietošanu VSAC “Rīga” filiāle “Rīga””. N.A.D. ir bez
vecāku gādības palicis bērns, kurš sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus VSAC “Rīga” saņem, pamatojoties uz starp VSAC “Rīga” un Baldones
novada domi 2020.gada 9.decembrī noslēgto līgumu par maksas pakalpojumu
sniegšanu bērnam pilnā apjomā.
3. N.A.D. šogad jāuzsāk mācības pirmajā klasē. Ņemot vērā personas veselības stāvokli,
VSAC “Rīga” ieskatā, bērna vajadzībām atbilstoši būtu saņemt izglītību iestādē, kur
ir mazs bērnu skaits klasēs, iespējamas ārpus stundu interešu izglītības aktivitātes, kā
arī vērā ņemama skolas atrašanās vieta, proti, VSAC “Rīga” tuvumā.
4. VSAC “Rīga” 2021.gada 28.jūnijā un 2021.gada 12.jūlijā, nosūtot vēstules gan
Bāriņtiesai, gan pašvaldībai pēc piekritības, vērsa atbildīgo institūciju uzmanību uz
nepieciešamību nodrošināt iespēju Bērnam izglītību iegūt sākumskolā “Montessori
Māja”, kurā šogad tiks atvērta pirmā klase un klasēs būs mazs bērnu skaits. Turklāt,
minētajā izglītības iestādē Bērnam būtu iespējams apmeklēt arī ārpus stundu interešu
izglītības aktivitātes, atbilstoši spējām, vajadzībām un interesēm. Maksa par izglītības
ieguvi šajā skolā ir EUR 350 (trīs simti piecdesmit euro) mēnesī. Papildus norādīts, ka
N.A.D. varētu izglītību iegūt arī Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskolā un Rīgas
Katoļu ģimnāzijā.
5. N.A.D., atbilstoši savam intelektuālās attīstības līmenim, var mācīties un iegūt
izglītību vispārizglītojošā mācību iestādē, apgūstot pamatizglītības programmu ar
kodu 21011111. VSAC “Rīga” tuvumā atrodas vairākas vispārizglītojošās mācību
iestādes.
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas
23.punktu,
- Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 5. un 12. punktu,
- Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu;

-

-

Ministru kabineta noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 6.punktu;
kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Sociālo lietu komitejas 2021.gada 24.augusta
atzinumu;
Ķekavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes
atzinumu;
Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu,

Atklāti balsojot
ar 17 balsīm ,,Par”- (Edgars Brigmanis, Andris Ceļmalnieks, Dace Cīrule, Agnese Geduševa,
Rihards Gorkšs, Juris Jerums, Inese Jēkabsone, Arnolds Keisters, Kristīne Legzdiņa, Gatis
Līcis, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Karina Putniņa, Ineta Romanovska, Valts Variks,
Aigars Vītols, Andris Vītols), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Finansēt N.A.D., personas kods _, izglītošanu izglītības iestādē “Montessori Māja” no
2021.gada 1.septembra, finansējumu paredzot no Ķekavas novada pašvaldības 2021.
gada budžeta pozīcijas - Baldones sociālā dienesta budžets. Finansējumu no 2022.gada
1.janvāra paredzēt Ķekavas novada pašvaldības budžetā.
2. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt līguma slēgšanu ar
izglītības iestādi “Montessori Māja” saskaņā ar šo lēmumu.
3. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Personas datus Ķekavas novada pašvaldība apstrādāja, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes
regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu
apriti un ar ko ieceļ Direktīvu 95/46EK 6.panta pirmās daļas(c)punktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz
pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.
Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati
ir ierobežotas pieejamības informācija.

Sēdes vadītāja

(PARAKSTS*)

A.Geduševa

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