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Par izmaiņām Aizkraukles novada bāriņtiesas amata vienību sarakstā
Valsts darba inspekcija (turpmāk tekstā - VDI) savā skaidrojumā norādīja:
1.

Neviena no viņām nepieteicās atklātam konkursam uz vakantajām bāriņtiesas amata vietām.
Ar 2021.gada 1.jūliju darbinieki atrodas prombūtnē, tad attiecībā uz viņiem viņu prombūtnes
laikā saglabājas tās līgumiskās attiecības, kas ar viņiem bija dibinātas pirms prombūtnes.

2.

Bāriņtiesas likuma Pārejas noteikumos (22., 23.punkts) noteikti konkrēti gadījumi, kad
minētajos bāriņtiesas amatos nodarbinātajiem ir tiesības pildīt amata pienākumus uz noteiktu
laiku, tai skaitā gadījumā, ja Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu īstenotās
reformas rezultātā tiek izveidota jauna bāriņtiesa, proti, šādā gadījumā “līdz jaunas
bāriņtiesas izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim, darbību turpina
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā pašvaldībā ietilpstošo bijušo
pašvaldību bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai. Līdz jaunas
bāriņtiesas izveidošanai amata pienākumus turpina pildīt bijušo pašvaldību bāriņtiesu
priekšsēdētāji, bāriņtiesu priekšsēdētāja vietnieki un bāriņtiesu locekļi, noslēdzot darba
līgumu, bez pašvaldības rīkota atklāta konkursa”.

3.

Savukārt gadījumā, ja Kokneses novada bāriņtiesa ar tās locekļiem to prombūtnes dēļ (bērna
kopšanas atvaļinājums, darbnespēja, kas sākusies pirms 01.07.2021. un turklāt turpinās arī
pēc 31.12.2022.) nav varējusi nodrošināt Likuma un Darba likuma prasību izpildi par darba
tiesisko attiecību nodibināšanu pārejas posmā līdz jaunas bāriņtiesas izveidošanai, vēršama
uzmanība, ka saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 6.punktu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Ievērojot minēto, VDI ieskatā Aizkraukles
novada pašvaldībai un jaunizveidotajai bāriņtiesai nav tiesiska pamata atteikties risināt
jautājumus par bijušās Kokneses novada Bāriņtiesas locekļu iespējamo turpmāko
nodarbinātību pēc to prombūtnes jaunajā Aizkraukles novada bāriņtiesā.

4.

Ja bijušās Kokneses novada Bāriņtiesas locekļu prombūtne turpinās pēc š.g. 1.janvāra, kad
sākusi darboties jaunizveidotā Aizkraukles novada bāriņtiesa, un, ja objektīvu iemeslu dēļ
(personas slimība, bērna kopšanas atvaļinājums) šīm personām nebija iespēja piedalīties
Aizkraukles novada pašvaldības izsludinātajā konkursā, tad saskaņā ar Likuma Pārejas
noteikumu 22.punkta 1.apakšpunktā noteikto VDI ieskatā būtu jānodrošina iespēja
minētajām personām (pēc darba nespējas lapas noslēgšanas, bērna kopšanas atvaļinājuma
izmantošanas) konkursa kārtībā pretendēt uz attiecīgo amatu jaunizveidotajā bāriņtiesas
sastāvā.

