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SAULKRASTU NOVADA DOMES
BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS 

NOLIKUMS

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisija ( turpmāk 
tekstā- Komisija) ir Saulkrastu novada domes izveidota koleģiāla valstisko un 
pašvaldību institūciju sadarbības un konsultatīvā padomdevēja institūcija, lai īstenotu 
bērnu tiesību aizsardzības politiku Saulkrastu pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

2. Komisijas mērķis: 
 2.1. uzlabot darbu ar nepilngadīgajiem, kuri pieļauj pārkāpumus, tai skaitā 
neattaisnoti kavē izglītības iestādes, un to ģimenēm; 
 2.2. veicināt pašvaldības un valsts iestāžu, un institūciju sadarbību 
nepilngadīgo un viņu ģimeņu problēmu risināšanā. 

3. Komisijas uzdevumi:
3.1. veikt preventīvo darbu ar bērniem, kuri izdarījuši pārkāpumus un faktiski 

dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā un atzīst, ka pašvaldība iedzīvotājiem ir 
tuvākais pārvaldes līmenis un tam ir svarīga nozīme darbam ar bērnu izdarīto 
likumpārkāpumu novēršanu; 

3.2. sekmēt un attīstīt pasākumus bērnu izdarīto likumpārkāpumu novēršanā, 
vienlaicīgi nodrošinot pilnīgu personas datu aizsardzību. Tās pamatā ir pamattiesības 
uz privātumu un personas datu aizsardzība ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības 
likuma prasības;
 3.3. noteikt kārtību darbam ar nepilngadīgajiem Saulkrastu  novada pašvaldībā, 
kuriem iekārto profilakses lietu un izstrādā uzvedības sociālās korekcijas un sociālās 
palīdzības programmu; 
 3.4. noteikt institūciju kompetenci, kas pašvaldībā organizē, koordinē un ir 
iesaistīti likumpārkāpumu novēršanas darbā ar nepilngadīgajiem;  
 3.5. realizēt pakāpeniskuma principu darbā ar nepilngadīgo, kurš pieļauj 
pārkāpumus, un viņa ģimeni, lai sociālpsiholoģiskās, pedagoģiskās un administratīvās 
ietekmēšanas metodes būtu atbilstošas izdarītajiem pārkāpumiem un nepilngadīgā 
vecumam.

4. Komisijā darbojas pārstāvji no šādām institūcijām un speciālistiem: 
4.1. Saulkrastu novada pašvaldības iestāde „Saulkrastu  sociālais dienests”;  
4.2. Saulkrastu novada  Bāriņtiesa; 
4.3.Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirknis; 
4.4. Saulkrastu novada Pašvaldības policija; 
4.5. Ģimenes ārsts; 
4.6. Psihologs.

5. Komisijas  sastāvu apstiprina Saulkrastu novada Dome. 



II. KOMISIJAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

6. Komisija par katru tās kompetencē esošu jautājumu pieņem lēmumu. 
7. Komisija ar savu lēmumu dod uzdevumu to pārstāvošajām institūcijām 

atbilstoši sadarbības līgumā noteiktajai kompetencei. 
8. Komisijas  sēdes notiek vienu reizi mēnesī. Komisijas sēdes organizē 

Saulkrastu sociālais dienests. Sēdes vada no Komisijas locekļu vidus ievēlēts 
priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā viņa vietnieks, un protokolē komisijas 
sekretārs. 

9. Nepieciešamības gadījumā uz Komisijas sēdi tiek uzaicinātas ieinteresētās 
personas.

10. Komisija pieņem lēmumus tās locekļiem balsojot. Ja balsis sadalās 
vienādi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnē priekšsēdētāja vietnieka 
balss.

11. Komisijas  sēdes protokolus paraksta Komisijas priekšsēdētājs, viņa 
prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks un sekretārs. 

12. Komisija var izstrādāt ieteikumus un priekšlikumus institūcijām bērnu 
tiesību aizsardzības uzlabošanai Saulkrastu novadā. 

Domes priekšsēdētājs       E.Grāvītis 


