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JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS 

SADARBĪBAS GRUPAS SASTĀVA APSTIPRINĀŠANA 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un 

Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumiem Nr.545 “Noteikumi par institūciju 

sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”, 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu 

šādā sastāvā:  

1.1. Rita Vectirāne - Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, 

veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā;  

1.2. Elita Krūmiņa – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu 

pārvalde” vadītāja; 

1.3. Juta Bumbiere – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu 

pārvalde” sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem;  

1.4. Gunta Auza - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” 

vadītāja; 

1.5. Līvija Vilcāne - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības 

pārvalde” galvenā speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;  

1.6. Irisa Guntra Turčinska - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas 

valstspilsētas bāriņtiesa” priekšsēdētāja;  

1.7. Inga Pilāte - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas 

bāriņtiesa” bāriņtiesas locekle;  

1.8. Egita Veinberga - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs” 

vadītāja;  

1.9. Oskars Šulcs - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs” 

jaunatnes lietu speciālists;   

1.10. Viktors Vanags - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pašvaldības 

policija” priekšnieks;  

1.11.  Vera Velve – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pašvaldības 

policija” Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas vecākā inspektore;  

1.12.  Normunds Pūce - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes Administratīvās komisijas 

priekšsēdētājs;  

1.13. Lelde Rinča – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas jurists;  

1.14.  Jeļena Visocka – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa 

Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore. 

PROJEKTS 



2 
ADM_rinca_02 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 25. janvāra lēmumu Nr.1/13 

“Jelgavas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva 

apstiprināšana”;  

3. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumu 

Nr.14/27 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas 

vadītāja ievēlēšana”. 

4. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.decembrī. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.Rāviņš 

Iesniedz: Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš /                                      / 

Sagatavoja: L.Rinča, 63005515 /                                       / 

Saskaņots: 

Administratīvās pārvaldes vadītāja I.Meija /                                           / 

Administratīvās pārvaldes vadītājas vietniece, 

Juridiskā sektora vadītāja L.Daugaviete /                                              / 

Domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne  /                                           / 

Pašvaldības izpilddirektore I.Škutāne /                                         /   

Izskatīt ______________________________________ komitejā 

Komitejā ziņo: L.Rinča, 63005515 

Nosūtīt: Kancelejai, grupas sekretārei un grupas sastāvam. 

 

 

 

 

 

 

  


