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SALACGRĪVAS NOVADA DOMES 

institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā 

 

NOLIKUMS 
 

 

Izdots saskaņā ar  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešo daļu, 

                      Ministru kabineta 12.09.2017. noteikumu Nr.545  

 „Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 14.punktu 

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Salacgrīvas novada dome (turpmāk tekstā – dome) izveido Salacgrīvas novada domes 

institūciju sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzībā (turpmāk tekstā – Sadarbības grupa) un tā 

ir pakļauta domei. 

2. Savā darbībā Sadarbības grupa ievēro vispārējo tiesību principus, starptautiskos tiesību aktus, 

Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, domes lēmumus, saistošos 

noteikumus, citus normatīvos aktus un šo nolikumu. 

3. Nolikums nosaka Sadarbības grupas izveidošanas kārtību, organizatorisko struktūru, tiesības, 

uzdevumus, atbildību un sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī citām 

juridiskajām personām un darba organizāciju. 

4. Sadarbības grupa domei reizi gadā vai pēc domes pieprasījuma jebkurā laikā sniedz pārskatu 

par savu darbību.  

II SADARBĪBAS GRUPAS DARBĪBAS TERITORIJA UN SASTĀVS  

5. Sadarbības grupas darbības teritorija ir Salacgrīvas novada administratīvā teritorija. 

6. Sadarbības grupas sastāvā ir Valsts policijas pārstāvis, domes sociālā dienesta vadītājs, domes 

izglītības speciālists un Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētājs. 

III SADARBĪBAS GRUPAS STRUKTŪRA, ORGANIZĀCIJA UN UZDEVUMI  

7. Sadarbības grupa pilda Ministru kabineta 12.09.2017. noteikumu Nr.545 „Noteikumi par institūciju 

sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” (turpmāk tekstā – Sadarbības noteikumi) 8. un 9.punktā noteiktos 

uzdevumus. 

8. Sadarbības grupa katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.decembrim no sava vidus ievēlē sadarbības 

grupas vadītāju. 
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9. Sadarbības grupas sanāksmes notiek domes apspriežu zālē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā, ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.  

10. Nepieciešamības gadījumā Sadarbības grupas vadītājs sasauc uz sanāksmi tās pārstāvjus 

jebkurā citā darba dienā, nosakot sanāksmes laiku un vietu. 

11. Sadarbības grupas vadītājs plāno un organizē Sadarbības grupas darbu, sagatavo un apstiprina 

sanāksmju darba kārtību. 

12. Sadarbības grupas vadītājs vada sanāksmes, viņa prombūtnes laikā – vadītāja nozīmēts 

Sanāksmes grupas pārstāvis. 

13. Sadarbības grupas sanāksmē var pieaicināt Sadarbības noteikumu 6.punktā minētos pārstāvjus, 

kā arī bērnus un viņu likumiskos pārstāvjus. 

14. Sadarbības grupas sanāksmes protokolē ar domes lēmumu iecelts (turpmāk tekstā – 

protokolists).  

15. Protokolists elektroniski informē Sanāksmes grupas pārstāvjus par sēdes laiku, vietu un darba 

kārtību ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms Sadarbības grupas sanāksmes. 

16. Protokolists 3 (trīs) darba dienu laikā noformē sanāksmju protokolus, kurus paraksta 

protokolists un sanāksmes vadītājs.  

17. Protokolists informē ieinteresētās personas par Sadarbības grupas pieņemtajiem lēmumiem, 

rekomendācijām un priekšlikumiem, sagatavojot un nosūtot izrakstus no protokoliem. 

18. Sadarbības grupas pārstāvis vai citas institūcijas pieaicinātais pārstāvis sanāksmē informē par 

viņa pārstāvētās institūcijas viedokli izskatāmajā jautājumā, piedalās priekšlikumu 

sagatavošanā un informē viņa pārstāvēto institūciju par darba grupas sagatavotajiem 

dokumentiem un lēmuma projektiem. 

19. Sadarbības grupa izskata jautājumus un pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros. 

20. Sadarbības grupas sanāksmes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var būt slēgtas. 

21. Sadarbības grupas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt domē. 

IV SADARBĪBAS GRUPAS TIESĪBAS UN ATBILDĪBA  

22. Sadarbības grupai savas kompetences ietvaros ir tiesības pieprasīt jautājumu izskatīšanai 

nepieciešamo informāciju no citām valsts un pašvaldību institūcijām. 

23. Sadarbības grupai ir tiesības lemt par nepieciešamās palīdzības sniegšanu ģimenēm, kurās nav 

pietiekami nodrošināta nepilngadīgo attīstība un audzināšana. 

24. Sadarbības grupai ir tiesības lūgt citu valsts un pašvaldību institūciju līdzdalību nepilngadīgo 

un viņu ģimeņu problēmu risināšanā. 

25. Sadarbības grupai ir tiesības izstrādāt un iesniegt domei izskatīšanai priekšlikumus ar 

Sadarbības grupas pienākumu izpildi saistītajos jautājumos. 

26. Sadarbības grupas pārstāvji ievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumu un nodrošina 

iegūtās informācijas konfidencialitāti. 

27. Sadarbības grupas pārstāvji var tikt izslēgti no sastāva ar domes lēmumu uz grupas pārstāvja 

iesnieguma pamata, kā arī gadījumos, ja persona nepilda nolikumā noteikto. 

 

 

 

Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs         Dagnis Straubergs 
 

 


