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protokols Nr.6,9.p.
LĒMUMS Nr.165
Par izmaiņām Aizkraukles novada Bāriņtiesas sastāvā

Aizkraukles novada pašvaldībā saņemts Aizkraukles novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas
Liānas PURVINSKAS iesniegums (pašvaldībā reģistrēts 17.06.2019. ar Nr. 2.1-19/1/19/658) ar
lūgumu, ar 2020.gada 30.janvāri izveidot šādas amata vienības Aizkraukles novada Bāriņtiesā:
1. Bāriņtiesas priekšsēdētājs – viena amata vienība uz pilnu darba laiku;
2. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks -viena amata vienība uz pilnu darba laiku;
3. Bāriņtiesas locekle -viena amata vienība uz pilnu darba laiku;
4. Bāriņtiesas locekļi- divas amata vienības uz nepilnu darba laiku, un noteikt bāriņtiesas
darbiniekiem summēto darba laiku, t.i. nepieciešamības gadījumā veikt darba pienākums
ārpus noteiktā darba laika.
Ar Aizkraukles novada domes 2014.gada 26.novembra lēmumu Nr.238 (protokols Nr.15,
19.§), Aizkraukles novada Bāriņtiesas sastāvs noteikts sekojošā sastāvā:
1. Bāriņtiesas priekšsēdētāja (viena amata vienība);
2. Bāriņtiesas locekle (viena amata vienība);
3. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks (nepilns darba laiks);
4. Bāriņtiesas locekļi 3 amata vienības (nepilns darba laiks).
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome
uz pieciem gadiem. Bāriņtiesas pilnvaru termiņš beidzas 2020.gada 30.janvārī.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta trešo daļu pašvaldības dome ne vēlāk kā sešus
mēnešus pirms bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas
locekļa pilnvaru termiņa beigām ievēlē bāriņtiesas sastāvā personu, kura līdz šajā likumā noteikto
pienākumu pildīšanas uzsākšanai apgūst šā likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto mācību
programmu, t.i. profesionālo kvalifikāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā un bāriņtiesu
priekšsēdētaja, bāriņtiesu priekšsēdētaja vietnieka un bāriņtiesas locekļa zināšanu pilnveides
mācību programmu.
Bāriņtiesa priekšsēdētaja un locekļi ir ieguvuši speciālo apmācību, kas ļauj viņiem
pretendēt uz nākamo ievēlēšanas termiņu. Bāriņtiesas priekšsēdētaja vietnieka amata vienība ir
vakanta.
Bāriņtiesā ir nozīmīgi palielinājies darba apjoms:
1. saņemto dokumentu skaits-2015.gadā 468, 2019.gadā uz dokumenta sagatavošanas
brīdi 512;
2. pilsoņu iesniegumu skaits- 2015.gadā 132, 2019.gadā uz dokumenta sagatavošanas
brīdi 145;
3. nosūtīto dokumentu skaits- 2015.gadā 453 -2019.gadā uz dokumenta sagatavošanas
brīdi 360;
4. veikti apliecinājumi (notāra funkcijas)-2015.gadā 32, 2019.gadā uz dokumenta
sagatavošanas brīdi 87);
5. pieņemti apmeklētāji un sniegtas konsultācijas-2015.gadā 343, 2019.gadā uz
dokumenta sagatavošanas brīdi 239, neskaitot konsultācijas pa telefonu un uz epastiem.;

6. sadarbībā ar sociālo dienestu tiek pārraudzītas augsta riska ģimenes, sociālā riska
ģimenes, ģimenes kurās notikusi vardarbība-2015.gadā 32 ģimenes, 2019.gadā 46
ģimenes;
7. aizbildnībā esoši nepilngadīgie – uz 2019.gadu 22 (7 nepilngadīgo lietas pārraudzībā);
8. aizgādnībā esošas personas – uz 2019.gadu 13 pilngadīgas personas;
9. aizgādnība bezvēsts pazudušas personas mantai- uz 2019.gadu 1 (nekustamie īpašumi,
automašīnas, bankas konti, vairāki SIA un AS);
10. nepilngadīgo personu mantas pārvaldības lietas- uz 2019.gadu 22;
11. bāriņtiesa saņem informāciju un ievada ziņas 14 dažādos reģistros.
Nepieciešams palielināt pilna laika strādājošo skaitu, jo palielinājies darba apjoms ar
lietām, dokumentiem un klientiem.
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 67.2 pantu bāriņtiesai ir pienākums ievadīt
apjomīgas ziņas par nepilngadīgo Nepilngadīgo personu atbalsta informatīvajā sistēmā. Bāriņtiesa
šo uzdevumu pilda savu iespēju robežās, bet ar izmaiņām bāriņtiesas sastāvā un pašvaldības
atbalstu tehniskajos jautājumos ar 2020.gadu ievadītās informācijas apjoms tiks palielināts.
Bāriņtiesa aktīvi darbojas Aizkraukles novada bērnu tiesību aizsardzības Sadarbības grupā,
konsultatīvajā grupā Valsts probācijas dienestā, atbalsta komandās izglītības iestādēs. Bāriņtiesas
priekšsēdētāja piedalās katrā Administratīvās komisijas sēdē, kurās tiek skatīti jautājumi par
nepilngadīgo pārkāpumiem, jautājumi par vecāku pienākumus nepildīšanu. Bāriņtiesa gatavojoties
komisijas sēdēm apseko nepilngadīgos, veic pārrunas, pārbauda dzīves apstākļus un vienojas ar
vecākiem par konkrētu rīcības plānu, ja nepieciešams tālāk nodod ziņas sociālajam dienestam veikt
darbu savas kompetences ietvaros.
Salīdzinot veikto apliecinājumu skaitu redzams, ka kopš 2015.gada darījumu skaits
palielinājies 3 reizes, tas ir ļoti apjomīgs darbs sagatavot pilnvaras, līgumus, nostiprinājuma
lūgumus tiesai, piekrišanas, kas prasa vairākas reizes tikties ar klientu, lai darījums būtu korekts un
likumīgs.
Palielinājies tiesā izskatāmo lietu skaits, katrā lietā kurās tiek skarti bērnu tiesību jautājumi
piedalās bāriņtiesa, pēc tiesas pieprasījuma sagatavo atzinums, kas ir apjomīgs informācijas
savākšanas process un lēmuma pieņemšana.
Bāriņtiesa vienmēr atsaucās uz Valsts policijas telefoniskiem ziņojumiem par bērnu tiesību
pārkāpumiem, ierodas notikuma vietā neskatoties uz to vai tas ir ārpus darba laika, vai brīvdienās,
vai naktīs. Bāriņtiesas priekšsēdētājas mobilais telefons ir darba režīmā 24 stundas diennaktī un 7
dienas nedēļā, ņemot vērā Tiesībsarga biroja norādījumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un Aizkraukles novada domes Sociālo jautājumu komitejas
19.06.2019. ieteikumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punkta, Bāriņtiesu likuma 7.panta pirmo, otro un trešo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta pirmās daļas 14.punktu un sesto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju
amata katalogs”, atklāti balsojot: ar 12 balsīm "Par" (Anita BICKA, Ingūna GRANDĀNE, Guntis
JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis
PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Arvis
UPĪTS), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2020.gada 30.janvāri izveidot šādas amata vienības Aizkraukles novada Bāriņtiesā:
1.1.Bāriņtiesas priekšsēdētājs – viena amata vienība uz pilnu darba laiku;
1.2.Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks -viena amata vienība uz pilnu darba laiku;
1.3.Bāriņtiesas locekle -viena amata vienība uz pilnu darba laiku;
1.4. Bāriņtiesas locekļi- divas amata vienības uz nepilnu darba laiku.
2. Noteikt Aizkraukles novada Bāriņtiesas darbiniekiem summēto darba laiku, t.i.
nepieciešamības gadījumā veikt darba pienākums ārpus noteiktā darba laika.
3. Lēmums stājas spēkā ar jaunās Aizkraukles novada Bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu – ar
2020.gada 30.janvāri.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt
izpilddirektoram Kasparam SNIEDZĪTIM.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Aizkraukles

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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pašvaldības

L.Līdums

