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LĒMUMS 
Rēzeknē 

 
2022.gada 21.jūlijā Nr. 768 (prot. Nr.19, 9.§) 
 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Noteikumos par kārtību, kādā notiek 
starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Rēzeknes novada pašvaldībā 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Bērnu tiesību 
aizsardzības likumu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu “Rēzeknes 
novada pašvaldības noteikumi Nr.8 Par kārtību, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu 
tiesību aizsardzības jomā Rēzeknes novada pašvaldībā” (protokols Nr.7, 8.§) un Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 14.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes 
novada dome n o l e m j: 

 
1. Izdarīt sekojošus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības Noteikumos par kārtību, 

kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Rēzeknes 
novada pašvaldībā, turpmāk tekstā - Noteikumi, kas apstiprināti ar Rēzeknes novada 
domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu „Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa 
noteikumi Nr.8 Par kārtību, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību 
aizsardzības jomā Rēzeknes novada pašvaldībā” (protokols Nr.7, 8.§): 

1.1. Izteikt terminu “Pārkāpums” jaunā redakcijā:  
“Pārkāpums - bērna pieļautais normatīvo aktu pārkāpums.” 

1.2. Izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā:  
„1.1. Noteikumi par kārtību, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību 

aizsardzības jomā Rēzeknes novada pašvaldībā” (turpmāk “Noteikumi”) ir 
saistoši Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldei un 
izglītības iestādēm, Sociālajam dienestam, Administratīvajai komisijai, 
Rēzeknes novada bāriņtiesai (turpmāk tekstā “Bāriņtiesa”) un Rēzeknes 
novada pašvaldības iestādēm - apvienību pārvaldēm vai to struktūrvienībām 
(turpmāk tekstā – “Apvienību pārvaldes”) – visas kopā turpmāk sauktas 
„Institūcijas”.” 

1.3. Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā: 
“4.1. Izglītības un sporta pārvalde konsultē un koordinē izglītības iestāžu vadītājus, 

to vietniekus audzināšanas jomā, izstrādājot rekomendējoša rakstura 
materiālus, informējot par starpinstucionālās darba grupas ieteikumiem darbā 
ar konkrētu gadījumu.” 

1.4. Izteikt 4.3. punktu šādā redakcijā: 

“4.3. Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību ģimenēm un bērniem, sadarbojas 
ar izglītības iestāžu administrāciju, pedagogiem, tai skaitā sociālajiem 
pedagogiem. Informē policiju par vardarbības gadījumiem pret bērniem un 
faktiem, kad vecāku bezatbildības dēļ ir pieļauti neattaisnoti skolas kavējumi 
u.c. Sastāda un realizē sociālās korekcijas programmas likumā paredzētajos 



gadījumos, noslēdz sadarbības līgumu ar ģimeni un veic sadarbības līgumā 
noteikto uzdevumu izpildes uzraudzību un kontroli.”  

1.5. Izteikt 4.6.punktu šādā redakcijā: 

“4.6. Apvienību pārvaldes – atbilstoši nolikumam nodrošina transporta, ēdināšanas 
un medicīnas pakalpojumus, sociālās rehabilitācijas pasākumus, sadarbības 
veicināšanas pasākumus ar nevalstiskajām organizācijām, iesaistās 
preventīvajos pasākumos bērnu drošības nodrošināšanai masu pasākumos.” 

1.6. Izteikt 5.2.punktu šādā redakcijā: 

“5.2. Gadījuma vadītājs organizē Darba grupas sanāksmes, pēc nepieciešamības 
piesaistot citu institūciju speciālistus: Izglītības iestādes vadītāju, Sociālo 
darbinieku, sociālo pedagogu, Izglītības un sporta pārvaldes speciālistu, Valsts 
policijas pārstāvi, Bāriņtiesas pārstāvi, medicīnas darbinieku, izglītības 
iestādes atbalsta personālu, u.c.” 

2. Ar šī lēmuma 1.punktu izdarītie grozījumi Noteikumos stājas spēkā 2022.gada 21.jūlijā. 

3. Uzdot Izglītības un sporta pārvaldes speciālistei bērnu tiesību aizsardzības jautājumos 

Aijai Dundurei veikt Noteikumu konsolidēšanu. 
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