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2018.gada 10.oktobrī                                                                            
Nr.KND1-3/18/279 

(protokols Nr.19, 8.§) 
Par bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu 

 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas divdesmit ceturtais punkts nosaka, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un 
darba grupās. 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešā daļa paredz, ka bērna tiesību aizsardzība 
īstenojama, sadarbojoties ar ģimeni, valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām 
organizācijām un citām fiziskajām un juridiskajām personām. […].  

Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumu Nr.545 “Noteikumi par institūciju 
sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”  4.punkts paredz, ka sadarbības grupa ir konsultatīva 
koleģiāla institūcija, kuru izveido pašvaldība, un tās darbības teritorija ir attiecīgā novada vai 
republikas pilsētas administratīvā teritorija. Vienā novadā vai republikas pilsētā var izveidot 
vairākas sadarbības grupas vai vairākas pašvaldības var izveidot vienu kopīgu sadarbības grupu. 
Šādos gadījumos nosakāma katras sadarbības grupas darbības teritorija.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī domes Finanšu komitejas 2018.gada 3 oktobra 
atzinumu,  

balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

1. Izveidot Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu šādā sastāvā: 

1.1. Ķeguma novada pašvaldības policijas inspektors Aigars Novikovs; 

1.2. Ķeguma novada pašvaldības administrācijas speciālists izglītības jautājumos 
Sandra Čivča; 

1.3. Ķeguma novada domes bāriņtiesas priekšsēdētāja Natālija Apr āne; 

1.4. Ķeguma novada Sociālā dienesta vadītāja Vita Kalni ņa. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Ar šī lēmumā spēkā stāšanās brīdi atzīt par 
spēku zaudējušu Ķeguma novada domes 2017.gada 13.decembra lēmuma Nr.458 “Par 
bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu” (protokols Nr.30, 23.§) 1. un 
3.punktu. 

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības 
grupas locekļiem, pašvaldības administrācijas personāla speciālistei Dz.Grīnbergai, 
Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
17.10.2018. 
datums 
 


