NAUJENES PAGASTA BĀRIĥTIESAS
2008.gadā SAĪSINĀTAIS PUBLISKAIS PĀRSKATS
BāriĦtiesas statuss, izveidošanas gads
BāriĦtiesa ir novada, pilsētas vai pagasta pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Ar Naujenes pagasta padomes 2005.gada 24.aprīĜa lēmumu Nr. 177 atkārtoti ievēlēti
amatā uz pieciem gadiem pagasttiesas priekšsēdētāju un tiesas locekĜus. 2006.gada 27.decembrī
pieĦēma lēmumu Nr. 949 „Par Naujenes pagasttiesas pārdēvēšanu par Naujenes pagasta
bāriĦtiesu”.
BāriĦtiesas kompetence un pienākumi
BāriĦtiesas kompetenci un pienākumus nosaka BāriĦtiesu likums, Ministru kabineta noteikumi Nr. 1037 „BāriĦtiesu darbības noteikumi”, Naujenes pagasta bāriĦtiesas nolikums un citi
Latvijas Republikas likumi, kas skar bāriĦtiesas kompetences jautājumus.
BāriĦtiesas galvenais pienākums ir aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgās personas personiskās un mantiskās intereses likuma noteiktajā kārtībā.
BāriĦtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā,
gādā mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus BāriĦtiesas Likumā
noteiktos uzdevumus.
BāriĦtiesas veiktie pasākumi, pozitīvais vērtējums
2008.gada BāriĦtiesa izskatīja 30 iesniegumus bērnu vai citu rīcībnespējīgo personu personisko
un mantisko interešu tiesību aizsardzības jomā, pieĦēma 30 lēmumus.
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Pašvaldības teritorijā darbojas divas audžuăimenes. Tās ir Iras un Kazimira Savicku
audžuăimene, kurā uzturas 2 bērni no citām pašvaldībām un
Nadeždas un Antona Bambānu audžuăimene. 2008.gadā
pieĦemts lēmums par Natālijas Prohovskas un StaĦislava
Prohovska piemērotību audžuăimenes pienākumu pildīšanai.
Gada laikā bāriĦtiesa veikusi 40 izbraukumus ăimeĦu
dzīves apstākĜu pārbaudē.

Naujenes pagasta bāriĦtiesa, sadarbībā ar Bērnu un

ăimenes lietu ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektori Ivetu Ploni,
Ăimenes lietu departamenta bērnu ārpusăimenes aprūpes koordinācijas nodaĜas konsultanti Inesi
Upi, 2008. gada 7.martā noorganizēja semināru aizbildĦiem, audžuăimenēm, adoptētājiem.
2008. gada nogalē pēc bāriĦtiesas iniciatīvas tika noorganizēta pašvaldībā dzīvojošo
daudzbērnu ăimeĦu tikšanās ar Naujenes pagasta padomes
priekšsēdētāju. Uz tikšanos tika uzaicinātas 4 daudzbērnu
ăimenes ar 16 bērniem: Irinas Kokinas un Vladislava
Kuzmicka ăimene - 6 bērni ăimenē, Veronikas un
Aleksandra
Vabelu
ăimene - 4 bērni
ăimenē, StaĦislava un
Natālijas
Prohovsku
ăimene - 3 bērni
ăimenē un Lailas un Ilmāra Lociku – 3 bērnu ăimene.
Sagatavoti un nosūtīti dokumenti 35 apliecību sociālo
garantiju nodrošināšanas saĦemšanai bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem, saĦemtas apliecības un izsniegtas
bērniem
Likumisku bērnu pārstāvību 2008.gadā sakārtojuši 15 vecāki pār 20 bērniem.
2008.gadā BāriĦtiesa Naujenes pagasta iedzīvotājiem sniedza šādus pakalpojumus:
sastādīja un apliecināja 183 lūgumus Zemesgrāmatas nodaĜai; izsniedza 71 pilnvaru un 58
piekrišanas; sastādīja un apliecināja 4 vienošanas aktus un 30 pirkumu, dāvinājumu un
aizdevumu līgumus; apliecināja 122 parakstus un 155 fotokopijas, kā arī pieĦēma glabāšanā 8
testamentus.
2008.gadā decembrī BāriĦtiesā tika veikta inventarizācija, kuras gaitā netika konstatēti
pārkāpumi.
BāriĦtiesas budžeta ieĦēmumu un izdevumu tāmes izpilde
BāriĦtiesas uzturēšana 2008.gadā pagasta padomei izmaksāja Ls 12705,77, t.i par 5156
latiem vairāk kā 2007.gadā. Lielākā daĜa no plānotiem līdzekĜiem iztērēti darbinieku
atalgojumiem - Ls 7888,95 jeb 64 %, sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veidoja Ls
3129,93 jeb 15% no plānotā budžeta līdzekĜiem. Pakalpojumu apmaksai izlietoti līdzekĜi Ls
666,16, jeb 7 % apmērā, materiālu un energoresursu apmaksai izlietoti līdzekĜi Ls 233,67, jeb
12.5% apmērā, Ls 787,06,- izlietoti pamatlīdzekĜu iegādei
Apliecinājumi un citi darījumi
Nostiprinājuma lūgumi
Zemesgrāmatu nodaĜai
Pirkuma –pārdevuma līgumi
Dāvinājuma līgumi
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Par apliecinājumu un citu uzdevumu pildīšanu bāriĦtiesa 2008. gadā iekasēja un ieskaitīja
pašvaldības budžetā Ls 2632,- , salīdzinot ar 2007.gadu (Ls 4136,-) iekasēta summa par Ls
1504,- mazāka, sakarā ar darījumu skaitu samazināšanos.

BāriĦtiesas personālsastāvs un kvalifikācijas pilnveidošana



BāriĦtiesas sastāvā bāriĦtiesas priekšsēdētāja
StaĦislava Locika un 4 pagasta bāriĦtiesas
locekĜi Ināra Miglāne - Naujenes pagasta
padomes juriste, Valentīna Murāne - Naujenes
bērnu nama direktore, Aina Solima –Lāču
pamatskolas skolotāja, Pāvels Brovkins Naujenes pamatskolas direktors, kuri tiesīgi
strādāt līdz jaunām bāriĦtiesu pārvēlēšanām, vai
citādi saskaĦā ar likumu. BāriĦtiesas lietvedību
kārto bāriĦtiesas sekretāre Inga Marcinkeviča.
Komunikācijas ar sabiedrību un informācijas sniegšana





Pagasta bāriĦtiesa par savu darbību ir sniegusi plašu informāciju informatīvajā biĜetenā
„Naujenes Vēstis” par vecāku lomu bērnu audzināšanā, par bērnu pienākumiem un
tiesībām, par bērnu aizsardzību un drošību, par tēva lomu ăimenē, par bērnu uzraudzībā
atstāšanu citām personām, ja vecāki aizbrauc darba meklējumos uz ārzemēm, par
bāriĦtiesas pakalpojumiem pašvaldības iedzīvotājiem.
Naujenes pagasta BāriĦtiesa cieši sadarbojas Latvijas Republikas ministrijam, ar citu
pašvaldību bāriĦtiesām, sociāliem dienestiem, policiju.
Plāni un prioritātes 2009. gadam

BāriĦtiesas 2009.gada budžets izstrādājams pamatojoties uz Naujenes pagasta padomes
2006. gada 11.oktobra pieĦemto un apstiprināto „Naujenes pagasta budžeta izstrādāšanas un
apstiprināšanas instrukciju”.
IeĦēmumu daĜu 2009.gada budžetā ieplānojām Ls 2616,- apmērā.
2009.gada prioritāte ir bērnu un citu rīcībnespējīgu personu personisko un mantisko
interešu aizstāvība un ăimeniskas vides veidošana bez vecāku gādības palikušiem bērniem.
BāriĦtiesas darbību, tās struktūru pēc administratīvi teritoriālās reformas noteiks
Daugavpils novada dome. Naujenes pagasta BāriĦtiesas darba gaitā gūta pieredze bērnu un
ăimenes lietu jautājumu jomā lieti noderēs administratīvas teritoriālās reformas Daugavpils
novada domes jaunizveidotajā struktūrā.

Pārskatu sagatavoja
Naujenes pagasta bāriĦtiesas priekšsēdētāja

S. Locika

„IZRAKSTS”
Naujenes pagasta bāriĦtiesas kopsapulces
protokols Nr. 1
Naujenē, Skolas ielā 6
2009. gada 20.februārī
Naujenes pagasta bāriĦtiesas kopsapulces sākums 13.00
Kopsapulcē piedalās:
BāriĦtiesas priekšsēdētāja: StaĦislava locika
BāriĦtiesas locekli:
Ināra Miglāne
Valentīna Murāne
BāriĦtiesas sekretāre:
Inga Marcinkēviča
Kopsapulci vada: bāriĦtiesas priekšsēdētāja StaĦislava Locika
Kopsapulces sekretārs: Inga Marcinkeviča
Dienas kārtība:
1. Par T.Astafjevas vēlmi atjaunot aprūpes tiesības.
2. Iepazīšanas ar Naujenes pagasta bāriĦtiesas 2008.gada publisko pārskatu.
3. Iepazīšanas ar Naujenes pagasta bāriĦtiesas 2008.gada
publisko pārskatu
StaĦislava Locika iepazīstina sapulces dalībniekus ar Naujenes pagasta
bāriĦtiesas 2008.gada publisko pārskatu.
Klātesošie vienbalsīgi atbalstīja Naujenes pagasta bāriĦtiesas 2008.gada
publisko pārskatu.

BāriĦtiesas kopsapulce beidzās plkst. 15.00.
Kopsapulces vadītāja
Kopsapulces sekretāre
(zīmogs)

(paraksts)
(paraksts)

IZRAKSTS PAREIZS
Naujenes pagasta bāriĦtiesas priekšsēdētāja
2009.gada 25.februārī, Naujenē

S.Locika
I.Marcinkeviča

S.Locika

LATVIJAS REPUBLIKAS
DAUGAVPILS RAJONA

NAUJENES PAGASTA BĀRIĥTIESA
Skolas ielā 6, Naujenē , Daugavpils rajonā, LV-5462
tālrunis 54-76856, fakss 54-76857

05.03.2009.g.
Naujenes pagasta padomes
priekšsēdētājai V.Pudovkinai
Sabiedrības informēšana,
par Naujenes pagasta bāriĦtiesas
2008. gada publisko pārskatu
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

Aktivitāte

Laiks

Vieta

Atbildīgais

Sagatavo un iesniedz
informāciju par pārskatu,
informatīvajā biĜetenā
„Naujenes Vēstis”
Iesniedz pārskatu
elektroniskā veidā
ievietošanai Naujenes
pagasta interneta mājas
lapā
Pārskatu iesniegt
Naujenes
Novadpētniecības
muzejam sabiedrības
informēšanai

Līdz 20.03

Naujenes pagasta
padome

S.Locika
I.Marcinkeviča

Līdz 16.03.

Naujenes pagasta
padome

S.Locika
I.Marcinkeviča

Līdz 20.03

S.Locika
Naujenes
Novadpētniecības I.Marcinkeviča
muzejs

4.

Pārskatu iesniegt
Naujenes tautas
bibliotēkai sabiedrības
informēšanai

Līdz 20.03.

Naujenes tautas
bibliotēka

S.Locika
I.Marcinkeviča

4.

Pārskatu izvietot Skolas
ielā 6 telpās
apmeklētājiem pieejamā
vietā

Līdz 20.03

Skolas ielā 6

S.Locika
I.Marcinkeviča

Naujenes pagasta bāriĦtiesas priekšsēdētāja

S.Locika

