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Par Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas apstiprināšanu  

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 23. punkts nosaka, ka pašvaldības pienākums ir īstenot 
bērnu tiesību aizsardzību savā administratīvajā teritorijā, bet Bērnu tiesības aizsardzības likuma 
58. pants nosaka, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā 
ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts policiju, Valsts probācijas dienestu (ja bērns ir 
probācijas klients), sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm.  

Ministru kabineta 12.09.2017. noteikumi Nr. 545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu 
tiesību aizsardzībā” nosaka valsts un pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju 
sadarbības organizēšanu un kārtību, kādā īstenojama bērnu tiesību aizsardzība. Institūcijas 
atbilstoši to kompetencē esošajiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem un darbības 
mērķiem īsteno bērnu tiesību aizsardzību bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas ietvaros, 
ko izveido pašvaldība.     

Sadarbības grupas sastāvā iekļauj pārstāvjus no pašvaldības policijas, pašvaldības sociālā 
dienesta, pašvaldības izglītības pārvaldes un bāriņtiesas. Sadarbības grupas uzdevumus var 
pildīt arī pašvaldībā jau izveidota koleģiāla institūcija, ja tajā ir iesaistīti iepriekš minēto 
institūciju pārstāvji. Ņemot vērā, ka pašvaldība veido komisijas un darba grupas, ir lietderīgi 
sadarbības grupas kompetenci noteikt pašvaldības izveidotai Starpinstitucionālajai 
nepilngadīgo lietu komisijai, 

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4. 
panta pirmās daļas 16. punkts nosaka, ka publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks 
ir valsts amatpersonas, un to amata savienošanas ierobežojumi noteikti Likuma 7. panta piektajā 
daļā, kuras 4. punkts nosaka, ka iestādes vadītājs vai viņa vietnieks var savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada 
interešu konfliktu un ir saņemta tās koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo 
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.        

Likuma 4. panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, 
pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir 
tiesības izdot administratīvus aktus, bet Likuma 7. panta sestās daļas 3. un 4. punkts nosaka, ka 
Likuma 4. panta otrajā daļā un 2.¹ daļā minētās valsts amatpersonas, kurām šajā pantā nav 
noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot tikai amatu ar citu amatu, ja 
savienošana nerada interešu konfliktu un saņemta attiecīgās publiskās personas iestādes 
vadītāja vai viņa pilnvarotās personas rakstveida atļauja.   

Pamatojoties uz Likuma 4. panta otro daļu personas, kuras ieņem minētos amatus, ir valsts 
amatpersonas. 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta divdesmit trešo punktu un Ministru 
kabineta 12.09.2017. noteikumiem Nr. 545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību 



aizsardzībā”, kā arī domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 02.03.2022. atzinumu,  
Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Izveidot Ādažu novada pašvaldības Starpinstitucionālo nepilngadīgo lietu komisiju 
(turpmāk – Komisija) šādā sastāvā: 

1.1. Oskars FELDMANIS, Ādažu novada pašvaldības policijas priekšnieks;  

1.2. Ieva ROZE, Ādažu novada sociālā dienesta vadītāja; 

1.3. Daiga LANDSMANE, Ādažu novada sociālā dienesta vadītājas vietniece; 

1.4. Sintija VĪTOLA, Ādažu novada sociālā dienesta vadītāja vietniece kvalitātes un 
metodikas jautājumos;  

1.5. Ineta STASJULE, Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;  

1.6. Aija KALVĀNE, Ādažu novada pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes 
nodaļas vadītāja p.i..  

2. Apstiprināt Oskaru Feldmani par Komisijas priekšsēdētāju.  

3. Atļaut Oskaram Feldmanim savienot Ādažu pašvaldības policijas priekšnieka amatu ar 
Komisijas locekļa amatu. 

4. Atļaut Ievai Rozei savienot Ādažu novada sociālā dienesta vadītājas amatu ar Komisijas 
locekļa amatu. 

5. Atļaut Daigai Landsmanei savienot Ādažu novada sociālā dienesta vadītājas vietnieces 
amatu ar Komisijas locekļa amatu. 

6. Atļaut Sintijai Vītolai savienot Ādažu novada sociālā dienesta vadītājas vietnieces 
kvalitātes un metodikas jautājumos amatu ar Komisijas locekļa amatu. 

7. Atļaut Inetai Stasjulei savienot Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu ar 
Komisijas locekļa amatu. 

8. Atļaut Aijai Kalvānei savienot pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļas 
vadītāja p.i. amatu ar Komisijas locekļa amatu. 

9. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē: 

9.1. Ādažu novada domes 2017. gada 22. augusta lēmums Nr. 197 “Par 
starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas izveidošanu”; 

9.2. Carnikavas novada domes 2018. gada 21. februāra lēmums Nr. 3 “Par bērnu tiesību 
aizsardzības sadarbības grupu”. 

10. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 
 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  


