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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

17.10.2019.                                                                                                  Nr. 318 

                                                                                                                     (protokols Nr. 11, 24.§) 

Par izmaiņām Starpinstitūciju sadarbības komisijas  

sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam sastāvā 

 

Rugāju novada dome 2018. gada 20. decembrī izveidoja Starpinstitūciju sadarbības 

komisiju sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam. Ar Rugāju novada domes 

15.11.2018. lēmumu Nr.170 (protokols Nr. 16, 1. §) ir apstiprināts Starpinstitūciju sadarbības 

komisijas sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam nolikums. Nolikuma 3. punktā 

noteikts, ka komisijas darbu koordinē un vada komisijas priekšsēdētājs, kurš ir pašvaldības 

sociālais pedagogs. Savukārt nolikuma 10. punkts paredz, ka komisijas sastāvu veido sociālā 

dienesta deleģēti pārstāvji, bāriņtiesas deleģēts pārstāvis, pašvaldības policijas pārstāvis, domes 

sociālais pedagogs. 

Ar augstāk minēto Rugāju novada domes 2018. gada 20 decembra lēmumu 

Starpinstitūciju sadarbības komisiju sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam tik 

aizveidota šādā  piecu cilvēku sastāvā: domes sociālā pedagoģe Daira Janiša – komisijas 

priekšsēdētāja, komisijas locekļi – Sociālā dienesta vadītāja Santa Everte, sociālā darbiniece 

darbam ar ģimenēm Sanita Galkina, bāriņtiesas priekšsēdētāja Vija Aleksejeva un pašvaldības 

policists Uldis Melnacis. 

Ņemot vērā, ka šobrīd ir mainījušies Rugāju novada iestāžu – Bāriņtiesas un Sociālā 

dienesta vadītāji, nepieciešams pieņemt lēmumu par izmaiņām attiecīgās komisijas sastāvā, 

ieceļot komisijas sastāvā pašreizējo Bāriņtiesas priekšsēdētāju Janu Briedi un pašreizējo Sociālā 

dienesta vadītāju Ilonu Dobrovoļsku. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, kas 

nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 

dome var ievēlēt pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un 

darba grupās, un 61. panta pirmo daļu, kura paredz, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai 

dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, 

komisijas vai darba grupas, kā arī ievērojot Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

10.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, 

Kārlis Brūvers, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, 

PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

1. Izslēgt no Starpinstitūciju sadarbības komisijas sociālajam riskam pakļauto bērnu un 

jauniešu atbalstam locekļus Viju Aleksejevu un Santu Everti; 

2. Ievēlēt Starpinstitūciju sadarbības komisijā sociālajam riskam pakļauto bērnu un 

jauniešu atbalstam Ilonu Dobrovoļsku un Janu Briedi; 

3. Kontroli  par lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības izpilddirektorei Dainai Tutiņai. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

21.10.2019.  
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