Siguldā
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes protokols

2022.gada 10. maija

Nr.3

Sēdē piedalās:
Sociālās komitejas locekļi

Eva Viļķina
Zane Berdinska
Erlends Eisaks
Zane Segliņa

Sēdē nepiedalās:

Jānis Zilvers

Pieaicinātās personas:
Sociālā dienesta vadītāja

Kristīne Freiberga

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Kristīne Valtere

Sēdi protokolē:
Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Lelde Torntone

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 56.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta
2021.gada 28.septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai” 9.,10. un 13.4 punktu, Siguldas novada pašvaldības 2021.gada
12.jūlija saistošo noteikumu Nr. 3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” 53. punktu, komitejas
sēde notiek attālināti, izmantojot videokonferences režīmu un deputātiem balsojot dokumentu
vadības sistēmā “Namejs”.
Sēdes sākums plkst.: 16.00
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumā.
2. Par Siguldas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma
apstiprināšanu un sadarbības grupas sastāva izveidošanu.
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1. §
Par grozījumiem Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumā
Ziņo: Bāriņtiesas priekšsēdētāja K. Valtere
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu (prot. Nr.6, 16.§)
apstiprināts Siguldas novada Bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) nolikums Nr.14/2021 (turpmāk –
Nolikums) un ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra sēdes lēmumu
Nolikumā izdarīti grozījumi. Nolikuma 7.punkts paredz, ka Bāriņtiesu izveido, reorganizē un
likvidē pašvaldības dome, savukārt Nolikuma 9.punkts paredz, ka Bāriņtiesas sastāvā ir
Bāriņtiesas priekšsēdētājs, divi Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki un deviņi Bāriņtiesas locekļi.
Vairāku mēnešu garumā iepazīstoties ar esošo situāciju Bāriņtiesā, pārskatot darbinieku
amatu aprakstus, analizējot ikdienas darba pienākumus, darbinieku noslodzi un klientu
pieprasījumus pēc konkrētiem pakalpojumiem, ir nepieciešams veikt grozījumus Bāriņtiesas
amatu sarakstā, likvidējot vienu Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata vietu un izveidojot
papildus vienu Bāriņtiesas locekļa amata vietu, lai nākotnē efektivizētu iestādes darbu un racionāli
izmantotu pieejamos finanšu resursus.
Uz viena vietnieka amata vietas izveidi 2021.gada jūlijā ir norādījuši arī pašvaldības
pieaicinātie auditori.
Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams grozīt Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumu,
precizējot Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvu.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās
daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2016.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas
darbības noteikumi” 2. un 3.punktu, atklāti balsojot ar 4 (četrām) balsīm par (E. Viļķina, E. Eisaks,
Z. Berdinska, Z. Segliņa), pret – nav, atturas – nav, Sociālo un veselības jautājumu komiteja
nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augustā apstiprinātajā Siguldas novada
Bāriņtiesas nolikumā Nr.14/2021 šādus grozījumus:
1.1. izteikt 9.punktu šādā redakcijā: “9. Bāriņtiesas sastāvā ir Bāriņtiesas priekšsēdētājs,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un desmit Bāriņtiesas locekļi.”;
1.2. noteikt, ka 1.punktā minētie grozījumi Bāriņtiesas nolikumā ir spēkā no 2022.gada 1.jūlija.
2. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
2. §
Par Siguldas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma
apstiprināšanu un sadarbības grupas sastāva izveidošanu
Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja K. Freiberga
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumu Nr.545 “Noteikumi
par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 4., 5., 6., 14. un 16.punktu, kā arī ņemot vērā,
ka saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto 2021.gada 1.jūlijā
stājusies spēkā administratīvi teritoriālā reforma, darbu uzsāk jaunais Siguldas novads, kura
sastāvā ir Siguldas pilsēta, Allažu pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Inčukalna pagasts,
Krimuldas pagasts un Mālpils pagasts, līdz ar to ir nepieciešams no jauna apstiprināt Siguldas
novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu un sastāvu.
Ņemot vērā minēto, atklāti balsojot ar 4 (četrām) balsīm par (E. Viļķina, E. Eisaks,
Z. Berdinska, Z. Segliņa), pret – nav, atturas – nav, Sociālo un veselības jautājumu komiteja
nolemj:
1. apstiprināt Siguldas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu
2

2.

3.

4.
5.
6.

pielikumā pievienotajā redakcijā;
izveidot Siguldas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu šādā sastāvā:
2.1. Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieks vai viņa norīkota Siguldas novada
Pašvaldības policijas amatpersona;
2.2. Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs;
2.3. Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta nodaļas vadītājs;
2.4. Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs vai viņa prombūtnes laikā
persona, kas viņu aizvieto;
2.5. Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā Bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieks;
2.6. Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
uzaicināt Siguldas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupā pārstāvi no
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa. Izvirzītais pārstāvis iekļaujams
sadarbības grupas sastāvā;
uzdot Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājam sasaukt pirmo Siguldas novada pašvaldības
iestāžu sadarbības grupas sēdi;
noteikt, ka Siguldas novada pašvaldības iestāžu sadarbības grupas darbu materiāltehniski
nodrošina Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lietvedis.
virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.

Pielikumā:
Siguldas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums uz 2.lpp.
Sēde slēgta plkst.: 16.40
Komitejas locekļi:

E. Viļķina

Z. Berdinska

E. Eisaks
Z. Segliņa

Protokolēja

L. Torntone
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Siguldā
NOLIKUMS Nr.___/2022
APSTIPRINĀTS
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada ____. _________ lēmumu (protokols Nr.__, __.§)
Siguldas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības
sadarbības grupas nolikums
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra
noteikumu Nr. 545 “Noteikumi par institūciju
sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 14.punktu
I.
1.

2.
3.

Vispārīgie jautājumi

Šis nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Siguldas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības
sadarbības grupas (turpmāk – sadarbības grupa) darbības mērķi, uzdevumus un tiesības, sastāvu un
darbību.
Sadarbības grupa ir pakļauta Siguldas novada pašvaldības domei (turpmāk – Dome).
Sadarbības grupa darbojas, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, starptautiskos tiesību
aktus, Domes lēmumus un šo nolikumu.
II. Sadarbības grupas darbības mērķis, uzdevumi un tiesības

4.

5.

6.

Sadarbības grupas darbības mērķis ir nodrošināt sadarbības grupā iekļauto iestāžu (turpmāk –
institūcijas) saskaņotu darbību ikvienā ar bērna tiesībām un interesēm saistītā jautājuma risināšanā
Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Sadarbības grupas uzdevums:
5.1. izskatīt individuālus gadījumus saistībā ar iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem, ja ir
nepieciešama ātra rīcība un vairāku institūciju sadarbība, kā arī ja radušos situāciju nav
iespējams atrisināt vienas institūcijas ietvaros vai nav to izdevies atrisināt ilgstošā laikposmā.
Par šiem gadījumiem turpmākā rīcība saskaņojama sadarbības grupā;
5.2. analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā un sniegt pašvaldībai priekšlikumus Siguldas
novada bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrādei, kā arī par nepieciešamajiem
pasākumiem sadarbības grupas institūciju sadarbības sistēmas pilnveidošanai un saskaņotai un
koordinētai šo institūciju sadarbībai;
5.3. sniegt Labklājības ministrijai priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidei un sadarbības
uzlabošanai bērnu tiesību aizsardzības jomā;
5.4. informēt sabiedrību par aktuāliem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem;
5.5. pildīt citus uzdevumus atbilstoši kompetencei.
Sadarbības grupai ir tiesības:
6.1. pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām sadarbības grupas darbam
nepieciešamo informāciju;
6.2. pieaicināt nozares speciālistus ar padomdevēja tiesībām;
6.3. ja sadarbības grupas pārstāvim ir informācija par šo nolikuma 5.1.apakšpunktā minētajiem
gadījumiem, šis pārstāvis ierosina jautājumu par attiecīgā gadījuma izskatīšanu sadarbības
grupas sanāksmē.
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III. Sadarbības grupas sastāvs un darbība
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

Sadarbības grupu izveido 7 (septiņu) locekļu sastāvā.
Sadarbības grupas sastāvu un izmaiņas apstiprina Dome.
Sadarbības grupas locekļi pirmajā grupas sanāksmē no sava vidus uz gadu ievēl sadarbības grupas
vadītāju un vadītāja vietnieku.
Sadarbības grupas vadītājs un tā prombūtnes laikā - vadītāja vietnieks:
10.1. plāno, organizē un vada sadarbības grupas darbu (tai skaitā nosaka un apstiprina sadarbības
grupas sanāksmes darbu, sasauc un vada sadarbības grupas sanāksmes);
10.2. paraksta sadarbības grupas sanāksmes protokolu, pieņemtos lēmumus un citus dokumentus;
10.3. sagatavo sadarbības grupā izskatāmos materiālus, kā arī pieaicina personas, kuru piedalīšanās
sēdē ir nepieciešama;
10.4. nodrošina sadarbības grupas rīcībā nodoto materiālo vērtību glabāšanu;
10.5. organizē sadarbības grupas dokumentu glabāšanu un nodošanu Siguldas novada pašvaldības
arhīvā;
10.6. nodrošina uz Domes sēdi virzāmo lēmumu projektu sagatavošanu jautājumos, kas ir
sadarbības grupas kompetencē.
Sadarbības grupas locekļi:
11.1. piedalās sadarbības grupas sanāksmēs;
11.2. nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību sadarbības grupas vadītājam vai tā prombūtnes
laikā – vietniekam, dokumentu sagatavošanā izskatīšanai sadarbības grupas sanāksmēs;
11.3. sniedz ir informāciju par nolikuma 5.1.apakšpunktā minētajiem gadījumiem saistībā ar
iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem, ierosina jautājumu par attiecīgā gadījuma izskatīšanu
sadarbības grupas sanāksmē;
11.4. izskatot individuālo gadījumu, sniedz un analizē viņu rīcībā esošo informāciju un saskaņo
turpmāko rīcību, vienojoties par katras pārstāvētās institūcijas veicamajiem pasākumiem
atbilstoši kompetencei.
Sadarbības grupas darbs notiek sanāksmēs.
Sadarbības grupas sanāksme var notikt, ja tajā piedalās vismaz 5 (pieci) sadarbības grupas locekļi, tai
skaitā vadītājs vai tā vietnieks.
Sadarbības grupas sanāksmes tiek protokolētas. Protokolā norāda sanāksmes datumu, vietu,
klātesošo sadarbības grupas locekļu vārdus, uzvārdus, darba kārtību, balsojumu un pieņemtos
lēmumus, kā arī panāktās vienošanās par katras pārstāvētās institūcijas veicamajiem pasākumiem
atbilstoši kompetencei.
Sadarbības grupa lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi,
izšķirošā ir sadarbības grupas vadītāja balss vai tā prombūtnes laikā – vietnieka balss.
Katrs sadarbības grupas loceklis ir atbildīgs par godprātīgu grupas uzdevumu un pienākumu izpildi,
ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā, ievērojot personas datu aizsardzības prasības un
bērnu tiesības.
Sadarbības grupas vadītājs vai tā vietnieks un sadarbības grupas loceklis nepiedalās tādu jautājumu
skatīšanā un attiecīgi lēmuma pieņemšanā un tā uzraudzībā vai izpildē, ja tas ir pretrunā ar likumu
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vai ētikas normām. Šādā gadījumā
persona, kura nevar piedalīties konkrētā jautājuma izskatīšanā, nekavējoties rakstiski informē grupas
vadītāju.
IV. Noslēguma jautājums
Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē:
18.1. 2019. gada 13. jūnija “Siguldas novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību
aizsardzības nodrošināšanai nolikums” (prot. Nr.9, 10.§);
18.2. 2019. gada 18. decembra “Inčukalna novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas
nolikums” (prot. Nr.21-1.§.);
18.3. 2018. gada 23. februāra “Krimuldas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas
nolikums” (prot. Nr. 2, 9.p.);
18.4. 2019. gada 25. septembra “Mālpils novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības
grupas nolikums” (lēm.nr. 10/17).

Priekšsēdētājs

(paraksts)

U. Mitrevics
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