
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA DOME 
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Reģ.Nr. 90009115092 

Tālr. 63721360, 63721113, fakss 63722463, e-pasts dome@dobele.lv 

 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

2010.gada 30.decembrī                                                                                            Nr.334/19 

 

 

Par Nepilngadīgo lietu komisijas sastāva un komisijas nolikuma apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.un 23.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu un Bērnu tiesību aizsardzības 

likuma 58.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

 1. APSTIPRINĀT Dobeles novada Nepilngadīgo lietu komisiju šādā sastāvā: 

1.1. komisijas priekšsēdētāja – Inita Neimane, Dobeles novada Izglītības pārvaldes 

Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste; 

1.2. komisijas priekšsēdētājas vietniece – Evita Babre, Dobeles novada Izglītības 

pārvaldes juriskonsulte; 

1.3. komisijas locekļi: 

1.3.1. Gunta Siltumēna, Dobeles novada Izglītības pārvaldes Dobeles 1.vidusskolas 

speciālais pedagogs; 

1.3.2.   Aija Zemesarāja, Dobeles novada Bāriņtiesas locekle; 

1.3.3.  Dita Leinerte, Dobeles novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes iniciatīvu un 

veselības centra psihologs; 

1.3.4.  Andis Lukša, Dobeles pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks; 

1.3.5. Sarmīte Šveicere, Dobeles novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbā ar 

ģimenēm un bērniem. 

 

1. APSTIPRINĀT Dobeles novada Nepilngadīgo lietu komisijas nolikumu (pielikumā). 

2. Dobeles novada Nepilngadīgo lietu komisija uzsāk darbu ar 2011.gada 3.janvāri. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        

 A.SPRIDZĀNS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA DOME 
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Reģ.Nr. 90009115092 

Tālr. 63721360, 63721113, fakss 63722463, e-pasts dome@dobele.lv 

 

Pielikums 

Dobeles novada domes 

2010.gada 30.decembra lēmumam Nr.334/19 
 

 APSTIPRINĀTS 

Ar Dobeles novada domes 2010.gada 30.decembra 

lēmumu Nr.334/19/19 

(protokols Nr.19) 

 
 

Dobeles novada Nepilngadīgo lietu komisijas 

NOLIKUMS 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Dobeles novada domes Nepilngadīgo lietu komisija (turpmāk tekstā - Komisija) ir Dobeles 

novada domes (turpmāk tekstā - Dome) ievēlēta institūcija, kuras mērķis ir koordinēt Dobeles 

novada pašvaldības un Valsts institūciju, sabiedrisko, reliģisko organizāciju, citu fizisku un 

juridisku personu, un ģimenes sadarbību nepilngadīgo likumpārkāpēju un izglītojamo, kuri 

pieļauj Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus, profilaksē. 

  

 

II. Komisijas uzdevumi un tiesības 

 

2. Komisijas uzdevumi ir: 

 2.1. analizēt stāvokli Dobeles novadā (turpmāk – Novads) par nepilngadīgajiem un viņu 

izdarītajiem likumpārkāpumiem un pieļautajiem izglītības iestāžu iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpumiem; 

 2.2. organizēt Novada Izglītības pārvaldes, izglītības iestāžu, izglītības atbalsta iestāžu, 

Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, Pašvaldības policijas, Valsts policijas, citu tiesībsargājošo 

institūciju, Probācijas dienesta (turpmāk – Valsts un pašvaldības institūcijas), sabiedrisko, 

reliģisko organizāciju, ģimenes un nepilngadīgā sadarbību; 

 2.3. kontrolēt normatīvo aktu un likumības ievērošanu nepilngadīgo profilakses darbā; 

 2.4. deleģēt veicamos preventīvos pasākumus ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un 

izglītojamajiem, kuri pieļauj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus; 

 2.5. nodrošināt institūciju kompetencē esošās informācijas apmaiņu nepilngadīgā 

profilakses lietas ieviešanā un nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un palīdzības 

programmas izstrādāšanā; 

 2.6. veicināt nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un palīdzības programmas izpildi; 
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 2.7. risināt institūciju sadarbības jautājumus; 

 2.8. konsultēt institūcijas un ģimenes sadarbības un citu problēmjautājumu risināšanā. 

3. Komisijai ir tiesības: 

3.1. saņemt Komisijas uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju no Valsts un 

pašvaldības institūcijām; 

3.2. uzaicināt piedalīties Komisijas sēdēs Valsts un pašvaldības institūciju darbiniekus, 

kuru kompetencē ir konkrētā komisijas sēdē izskatāmā jautājuma risināšana; 

3.3. uzaicināt piedalīties Komisijas sēdēs nepilngadīgā likumpārkāpēja vai izglītojamā, 

kurš pieļauj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus, vecākus (aizbildni), 

nepilngadīgo, nepilngadīgā klases audzinātāju, sociālo pedagogu, izglītības iestādes vadītāju vai 

citu institūciju pārstāvjus; 

3.4. sniegt rekomendācijas un sagatavot priekšlikumus Valsts un pašvaldību institūcijām 

konkrētā komisijas sēdē izskatītā jautājumu risināšanā; 

3.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt atbildīgajai institūcijai, kas nodrošina 

vienotas valsts politikas izstrādi nepilngadīgo likumpārkāpumu profilaksē, priekšlikumus par 

nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos; 

3.6. izstrādāt priekšlikumus nepilngadīgo likumpārkāpumu un izglītojamo pieļauto 

Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu novēršanas veicināšanai. 

 

 

III. Komisijas izveide un sastāvs 

 

4. Komisiju 7 (septiņu) locekļu sastāvā, kā arī izmaiņas Komisijas sastāvā apstiprina dome. 

5. Komisijas sastāvā ietilpst pašvaldības institūciju speciālisti, kuru ikdienas darba pienākumi 

saistīti ar nepilngadīgajiem vai to ģimenēm, un kuriem ir speciālas zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā.  

6. Pārstāvjus darbam Komisijā pilnvaro attiecīgā institūcija vai organizācija. 

 

 

IV. Komisijas darba organizēšana 

 

7. Komisijas priekšsēdētājs: 

7.1. plāno un organizē Komisijas darbu; 

7.2. sagatavo un apstiprina Komisijas sēžu darba kārtību; 

7.3. sasauc un vada Komisijas sēdes; 

7.4. paraksta sēžu protokolus un citus Komisijā sagatavotus dokumentus. 

8. Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda Komisijas priekšsēdētāja 

vietniece. 

9. Komisijas sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā divas 

reizes mēnesī, mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā. 

10. Komisijas priekšsēdētājs nosaka Komisijas sēdes laiku un datumu un ne vēlāk kā 5 (piecas) 

darba dienas pirms Komisijas sēdes elektroniski nosūta Komisijas locekļiem informāciju par 

Komisijas sēdes sasaukšanu un darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem. 

11. Komisija lēmumus pieņem atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram komisijas 

loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja 

balss. 

12. Komisijas locekļi: 

12.1. informē Komisiju par viņu pārstāvētas institūcijas viedokli Komisijas sēdē 

izskatāmajā jautājumā; 

12.2. informē viņu pārstāvēto institūciju par Komisijas sagatavotajiem dokumentiem un 

lēmumu projektiem; 



12.3. piedalās Komisijas sēdēs, kā arī priekšlikumu sagatavošanā. 

13. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem. 

14. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un komisijas 

sēdes protokolētājs. 

15 Komisijas sēžu protokolēšanu veic Komisijas sastāvā iekļautā Komisijas priekšsēdētāja vietniece. 

16. Komisijas sēdes protokolā norāda: 

16.1. kur, kādā gadā, mēnesī, dienā un stundā Komisijas sēde notiek; 

16.2. kad Komisijas sēde atklāta un slēgta; 

16.3. Komisijas sēdes vadītāja un protokolētāja vārdu un uzvārdu; 

16.4. Komisijas sēdes darba kārtību;  

16.5. Komisijas sēdē piedalījušos personu vārdus un uzvārdus; 

16.6. to personu vārdu un uzvārdu, kurām  Komisijas sēdē dots vārds; 

16.7. debatēs piedalījušos personu vārdus un uzvārdus; 

16.8. pieņemtos lēmumus, rekomendācijas, priekšlikumus. 

 

17. Komisijas protokolētājs informē ieinteresētās personas par Komisijas pieņemtajiem 

lēmumiem, rekomendācijām un priekšlikumiem, sagatavojot un nosūtot izrakstus no 

protokoliem. 

18. Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt novada Domē. 

 

V. Atbildība 

 

19. Komisijas locekļiem aizliegts izpaust informāciju, kas viņiem kļuvusi zināma pildot 

Komisijas locekļa pienākumus, par fizisko personu datiem, ziņas par nepilngadīgo izdarītajiem 

likumpārkāpumiem un ziņas, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērna turpmākai attīstībai vai viņa 

psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai. 

20. Par informācijas neatļautu izmantošanu vai izplatīšanu vainīgās personas saucamas pie 

disciplinārās atbildības vai citas likumā noteiktās atbildības. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 

 


