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APSTIPRINĀTS 

Aknīstes novada domes sēdē 

2017.gada 20.decembrī (prot.Nr.20, 24.#) 

 

Aknīstes novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā  

NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta 

pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 

12.septembra noteikumu Nr.545 

“Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību 

aizsardzībā” 14.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka Aknīstes novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā (turpmāk – Sadarbības grupa) mērķi, uzdevumus un tiesības, 

organizatorisko struktūru un darba organizāciju. 

2. Sadarbības grupa ir Aknīstes novada pašvaldības izveidota konsultatīva 

koleģiāla ar mērķi veicināt saskaņotu un koordinētu starpinstitūciju sadarbību 

bērnu tiesību aizsardzības jomā un īstenot prevencijas pasākumus, lai novērstu 

iespējamos likumpārkāpumus Sadarbības grupas sastāvu un sekretāru apstiprina 

Aknīstes novada dome, pieņemot attiecīgu lēmumu. 

3. Sadarbības grupa funkcionāli ir pakļauta Aknīstes novada pašvaldībai. 

4. Sadarbības grupa savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, Ministru kabineta 

noteikumus, Aknīstes novada pašvaldības saistošos noteikumus, lēmumus, 

rīkojumus un šo nolikumu. 

 

II. Sadarbības grupas uzdevumi, pienākumi un tiesības 

5. Sadarbības grupas pamatuzdevumi noteikti Ministru kabineta noteikumos par 

institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā. 

6. Sadarbības grupas papildus uzdevumi: 

6.1. Izteikt priekšlikumus Aknīstes novada pašvaldībai par bērna augšanai, 

attīstībai, uzvedības korekcijai nepieciešamo pakalpojumu attīstīšanu 

pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

6.2. Realizēt pakāpeniskuma principu darbā ar bērnu, kurš pieļauj pārkāpumus, 

un viņa ģimeni, lai sociālpsiholoģiskās, pedagoģiskās un administratīvās 

ietekmēšanas metodes būtu atbilstošas izdarītajiem pārkāpumiem un bērna 

vecumam. 
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7. Sadarbības grupas pienākumi: 

7.1. Koordinēt preventīvos pasākumus ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem; 

7.2. Koordinēt nepieciešamās palīdzības sniegšanu ģimenēm, kurās nav 

pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, ievērojot bērna 

labākās intereses; 

7.3. Neizpaust informāciju par fizisko personu datiem, kas kļuvuši zināmi, 

pildot Sadarbības grupas locekļa pienākumus; 

7.4. Ievērot konfidencialitātes un profesionālās ētikas principus.  

8. Sadarbības grupai ir tiesības: 

8.1. Pieaicināt sadarbības grupā speciālistus no Ministru kabineta noteikumos 

par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā minētajām valsts un 

pašvaldības iestādēm un institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī 

pieaicināt citus speciālistus vai pieprasīt no viņiem nepieciešamo 

informāciju Ministru kabineta noteikumos par institūciju sadarbību bērnu 

tiesību aizsardzībā minētajā gadījumā; 

8.2. Savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldības 

iestādēm problēmsituācijas risināšanai nepieciešamo informāciju; 

8.3. Uzaicināt uz Sadarbības grupas sanāksmēm bērnus un viņu likumiskos 

pārstāvjus.  

 

III. Sadarbības grupas organizatoriskā struktūra 

9. Sadarbības grupu 5 (piecu) locekļu sastāvā veido, tajā iekļaujot pārstāvjus no 

Ministru kabineta noteikumos par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā 

minētajām pašvaldības iestādēm, kuru ikdienas pienākumi saistīti ar bērniem 

vai ģimenēm ar bērniem, un kuriem ir speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā.  

10. Pārstāvjus darbam Sadarbības grupā izvirza attiecīgā iestāde, institūcija vai 

organizācija. Sadarbības grupas sekretāru ievel sadarbības grupas dalībnieki no 

sadarbības grupas locekļu loka. 

11. Sadarbības grupas sastāvā ir: 

11.1. Sadarbības grupas vadītājs; 

11.2. Sadarbības grupas vadītāja vietnieks; 

11.3. Sadarbības grupas locekļi. 

12. Sadarbības grupas darbu vada un tās darbu organizē Sadarbības grupas vadītājs, 

bet Sadarbības grupas vadītāja prombūtnes laikā – Sadarbības grupas vadītāja 

vietnieks, kurus no sava vidus ievel Sadarbības grupas locekļi uz Ministru 

kabineta noteikumos par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā noteikto 

termiņu. 

13. Sadarbības grupas vadītājs: 

13.1. Plāno un organizē Sadarbības grupas darbu; 

13.2. Sagatavo un apstiprina Sadarbības grupas sanāksmju darba kārtību; 

13.3. Nosaka Sadarbības grupu sanāksmju laiku un datumu un ne vēlāk kā 3 

(trīs) darbdienas pirms Sadarbības grupas sanāksmes elektroniski nosūta 

Sadarbības grupas locekļiem informāciju par Sadarbības grupas sanāksmes 

sasaukšanu un darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem; 

13.4. Vada Sadarbības grupas sanāksmes; 

13.5. Paraksta Sadarbības grupas sanāksmju protokolus, korespondenci un 

citus Sadarbības grupas dokumentus; 

13.6. Organizē un nodrošina Aknīstes novada domes lēmumu projektu 

sagatavošanu jautājumos, kas ir Sadarbības grupas kompetencē. 

14. Sadarbības grupas vadītāja vietnieks pilda Sadarbības grupas vadītāja 

pienākumus viņa prombūtnes laikā. 



15. Sadarbības grupas sekretārs: 

15.1. Pēc Sadarbības grupas vadītāja ierosinājuma, pieaicina uz Sadarbības 

grupas sanāksmi speciālistus, kuru piedalīšanās Sadarbības grupas 

sanāksmē ir nepieciešama; 

15.2. Sadarbības grupas vadītāja uzdevumā izstrādā Sadarbības grupas 

sanāksmēs izskatāmos materiālus un citus dokumentu projektus; 

15.3. Veic Sadarbības grupas kontaktpersonas funkcijas; 

15.4. Protokolē Sadarbības grupas sanāksmes un paraksta Sadarbības grupas 

sanāksmes protokolu; 

15.5. Nodrošina informācijas apmaiņu starp Sadarbības grupas locekļiem, 

ievērojot normatīvo aktu prasības fizisko personu datu aizsardzības 

jomā; 

15.6. Kārto Sadarbības grupas lietvedību, nodrošina dokumentu noformēšanu, 

glabāšanu un nodošanu Aknīstes novada pašvaldības arhīvā; 

15.7. Veic Sadarbības grupas sanāksmju apmeklētības uzskaiti.  

16. Sadarbības grupas locekļi: 

16.1. Piedalās Sadarbības grupas sanāksmēs; 

16.2. Informē Sadarbības grupu par viņu pārstāvētās iestādes viedokli 

Sadarbības grupas sanāksmē izskatāmajā jautājumā; 

16.3. Informē sevis pārstāvēto iestādi par Sadarbības grupas sanāksmē 

pieņemtajiem lēmumiem; 

16.4. Sniedz priekšlikumus Sadarbības grupas darba organizācijas 

uzlabošanai. 

 

IV. Sadarbības grupas darba organizēšana 

17. Sadarbības grupas sanāksmes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā noteikts 

Ministru kabineta noteikumos par institūciju sadarbību bērnu tiesību 

aizsardzībā. 

18. Sadarbības grupa par katru bērnu, par kuru ir saņemta informācija, iekārto 

atsevišķu nepilngadīga profilakses lietu (1.pielikums). 

19. Sadarbības grupa par katru tās kompetencē esošu jautājumu pieņem 

protokollēmumu par Sadarbības grupas locekļu pārstāvēto iestāžu un 

institūciju veicamajiem uzdevumiem, ievērojot to kompetenci. 

20. Sadarbības grupa protokollēmumus pieņem atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu 

vairākumu. Katram Sadarbības grupas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits 

sadalās vienādi, izšķirošā ir Sadarbības grupas vadītāja balss. 

21. Sadarbības grupa ir lemttiesīga, ja tās sanāksmē piedalās ne vairāk kā puse no 

Sadarbības grupas locekļiem.  

22. Ja Sadarbības grupas sanāksmē piedalās uzaicinātās personas, par to izdarāms 

ieraksts Sadarbības grupas sanāksmes protokolā. Pieaicinātajām personām nav 

balsošanas tiesību. Pieaicināto personu viedoklim, vērtējumam, atzinumam ir 

rekomendējošs raksturs. 

 

 

 

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja    V.Dzene 
  



1.pielikums 

Aknīstes novada 

pašvaldības domes 

20.12.2017. lēmumam 

(prot.Nr.20, 24.§.) 

 

 

NEPILNGADĪGĀ PROFILAKSES LIETA NR.___________ 

 

Pašvaldība                                                         Iekārtošanas datums 

20___.________________ 

 

Pamatojums__________________________________________________________

____________________________________________________________________-

_____________________________________________________________________ 

 

I. Informācija par nepilngadīgo un ģimeni 

 

1. Vārds, uzvārds 

__________________________________________________________________ 

2. Personas kods _____________________________________________________ 

3. Dzīvesvietas adrese (deklarētā un faktiskā), durvju kods ___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. stacionārais tālr. ___________ n/g tālr. ____________ vecāku tālr. 

________________ 

5. Mācību (darba) vieta 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Ģimenes ārsts _____________________________________________________ 

7. Ģimenes locekļi un citi adresē dzīvojošie 

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds Personas 

kods 

Radniecība Nodarbošanās Ienākumi 

      

      

      

      

      

      

      

 

8. Kontaktpersonas (radinieki, draugi, paziņas) 

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds Attiecības, 

kontakts 

Dzīvesvieta, tālrunis Piezīmes 

(nodarbošanās, 

u.c.) 

     

     

     

     

     

     

 



9. Uzticības persona _________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Profilakses lieta noslēgta 

_________________________________________________________________ 

11. Pamatojums 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________ 

12. Darbinieks 

_________________________________________________________________ 
(paraksts, datums) 

 

II. Risku un vajadzību novērtējums nepilngadīgajam 

________________________________________________________________ 

 

Novērtējumu veica 

__________________________________________________________  
(vārds, uzvārds, dienests un amats) 

20___._______________ 

 

1. Nepilngadīgā likumpārkāpumi                                                               

Komentāri: 

a. iepriekš ir bijis NL uzskaitē (A vai L) _____  

b. administratīvi sodīts (cik reizes?) _____  

c. piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi  

d. izdarīja noz. nodarījumu, atteikts uzsākt KP  

e. izdarīja noz. nodarījumu, KP izbeigts  

f. izdarīja noz. nodarījumu, notiek izmeklēšana  

g. notiesāts, bet sods nav saistīts ar brīvības 

atņemšanu 

 

h. atgriezies no ieslodzījuma pēc soda izciešanas  

i. atgriezies no mācību un pāraudzināšanas 

iestādes 

 

j.   

k.   

Riska līmenis : Zems         Vidējs         Augsts      

 

2. Vecāku vai citu likumisko pārstāvju raksturojums                             

Komentāri: 

a. izdarītie likumpārkāpumi (kam, kādi?)  

b. finansiālas problēmas  

c. vardarbība ģimenē (no kā?)  

d. smaga ģimenes trauma (kam, kāda?)  

e. narkotiku/ alkohola lietošana (kam?)  

f. kulturālas īpatnības (kādas?)  

g. konfliktējoši vecāki  

h. psihiatra uzskaitē (kam?)  



i.   

Riska līmenis : Zems         Vidējs         Augsts      

 

3. Vecāku vai citu likumisko pārstāvju attieksmes  

pret bērnu audzināšanu raksturojums                                                 

Komentāri: 

a. bērna atstāšana novārtā (fizisko vajadzību 

ignorēšana) 

 

b. emocionālo vajadzību ignorēšana  

c. pasivitāte bērnu audzināšanā  

d. nepamatota bērna aizstāvēšana  

e. vecāki nesadarbojas  

f. apzināti veido bērnu pretlikumīgu uzvedību  

g. vardarbīga izturēšanās pret bērnu  

h. pārtrauktas aprūpes tiesības  

i. atņemtas apgādības tiesības  

j.   

Riska līmenis : Zems         Vidējs         Augsts     

 

4. Nepilngadīgā attiecības ar vecākiem  

vai citiem likumiskiem pārstāvjiem                                                      

Komentāri: 

 

a. nav kontakta   

b. konfliktē ar vecākiem  

c. ignorē vecāku prasības  

d. n/gadīgais izturas vardarbīgi  

e. n/gadīgais izmanto vecākus  

f. sistemātiski melo vecākiem  

g. kopā ar vecākiem nedzīvo, attiecības neuztur  

h.   

i.   

Riska līmenis : Zems         Vidējs         Augsts     

 

5. Nepilngadīgā veselības stāvokļa raksturojums                                      

Komentāri: 

 

a) bieži slimo  

b) smaga vai hroniska slimība (kāda?)  

c) smaga trauma (kāda?)  

d) invaliditāte  

e) tieksme sevi ievainot  

f) smēķēšana  

g) alkohola lietošana  

h) narkotisko vielu lietošana  

i) toksisko vielu lietošana  

j)   

k)   

Riska līmenis : Zems         Vidējs         Augsts     

 



6. Nepilngadīgā izglītības iestādes apmeklējums, sekmes un uzvedība        

Komentāri: 

a. bieži attaisnoti kavējumi  

b. bieži neattaisnoti kavējumi  

c. skolu neapmeklē  

d. mācības nepadodas  

e. ir nesekmīgs (cik priekšmetos?)  

f. nav vērtējuma (cik priekšmetos?)  

g. traucējoša uzvedība klasē  

h. destruktīva uzvedība skolas teritorijā  

i. iestādes iekšējās kārtības noteikumu 

neievērošana 

 

j. vardarbīga uzvedība  

k. problēmas attiecībās ar vienaudžiem  

l. problēmas attiecībās ar skolēniem  

m.   

n.   

Riska līmenis : Zems         Vidējs         Augsts     

 

7. Nepilngadīgā attiecības ar vienaudžiem                                                               

Komentāri: 

a. draugu, paziņu nav  

b. gadījuma draugi un paziņas  

c. vecāki bērna draugus nepazīst  

d. draugi un paziņas neatbilstoši vecuma grupai  

e. draugi – likumpārkāpēji  

f. pats ir negatīva autoritāte  

g. vienmēr pakļaujas draugu negatīvai ietekmei  

h.   

i.   

Riska līmenis : Zems         Vidējs         Augsts     

   

8. Nepilngadīgā intereses un brīvā laika pavadīšana                                                 

Komentāri: 

a. nav organizēts brīvais laiks  

b. nav noteiktu interešu   

c. neregulāri apmeklē aktivitātes  

d. negatīva brīvā laika izmantošana  

e. visu brīvo laiku pavada pie datora  

f.   

g.   

Riska līmenis : Zems         Vidējs         Augsts     

    

9. Nepilngadīgā emocionālais/psiholoģiskais raksturojums 

Komentāri: 

a. Paaugstināts trauksmes līmenis  

b. Depresija/nomākta pašsajūta  

c. Nedrošība/neuzticēšanās  

d. Vainas sajūta  

e. Neadekvātas emocionālas izteiksmes  



f. Dusmas/impulsivitāte  

g. Sevis apdraudoša uzvedība  

h. Suicidālas domas (domas par pašnāvību)  

i. Regresija/vecumam neatbilstoša uzvedība  

j. Neatbilstoša seksuāla uzvedība  

k. Zems pašvērtējums  

l.   

m.   

n.   

 

10. Nepilngadīgā pozitīvie resursi 

Komentāri: 

a. Interesē sports  

b.   

c.   

d.   

e.   

f.   

g.   

h.   

 

Risku un vajadzību apkopojums 

 

R
is

k
a
 l

īm
en

is
 

1
. 

N
/g

 

li
k

u
m

p
ā
rk

ā
p

u

m
i 

2
. 

V
ec

ā
k

u
 

ra
k

st
u

ro
ju

m
s 

3
. 

V
ec

ā
k

u
 

a
tt

ie
k

sm
e 

p
re

t 

a
u

d
zi

n
ā
ša

n
u

 

4
. 

N
/g

 a
tt

ie
cī

b
a
s 

a
r 

v
ec

ā
k

ie
m

 

5
. 

N
/g

 v
es

el
īb

a
s 

st
ā
v
o
k

li
s 

6
. 

N
/g

 v
es

el
īb

a
i 

k
a
it

īg
i 

ie
ra

d
u

m
i 

7
. 

S
ek

m
es

 u
n

 

a
p

m
e
k

lē
ju

m
s 

8
. 

N
/g

 u
zv

ed
īb

a
 

sk
o
lā

 

9
. 

N
/g

 a
tt

ie
cī

b
a
s 

a
r 

v
ie

n
a
u

d
ži

em
 

1
0
. 

N
/g

 

in
te

re
se

s 

 
Zems            

Vidējs            

Augsts            

Pozitīva 

ietekme 

           

 

Kopumā riska līmenis (komentāri, pamatojums): 

 

 

 

 

 
 


