PĀRSKATS PAR DAUGAVPILS NOVADA
NAUJENES BĀRIŅTIESAS
DARBU 2010.GADĀ
Bāriņtiesas statuss, izveidošanas gads:
Ar Daugavpils novada domes 2009. gada 13.augusta lēmumu Nr. 280 izveidota
Daugavpils novada Naujenes bāriņtiesa, kas ir atvasinātas publiskas personas,
Daugavpils novada pašvaldības, izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas
darbojas Daugavpils novada Biķernieku un Naujenes pagastu teritoriālajās vienībās.
Naujenes bāriņtiesas administratīvais centrs ir Skolas ielā 6, Naujenē, Naujenes
pagastā un pakalpojumu centrs ir Saules ielā 4, Biķerniekos, Biķernieku pagastā.
Bāriņtiesas kompetence un pienākumi:
*Bāriņtiesas kompetenci un pienākumus nosaka Bāriņtiesu likums, Ministru kabineta
noteikumi Nr. 1037”Bāriņtiesu darbības noteikumi”, Daugavpils novada Naujenes
bāriņtiesas nolikums.
*Savā darbībā tā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.
*Bāriņtiesas galvenais pienākums ir aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgās personas
personiskās un mantiskās intereses likuma noteiktajā kārtībā.
Bāriņtiesas sastāvs:
Daugavpils novada Naujenes bāriņtiesas priekšsēdētāja Staņislava Locika,
bāriņtiesas locekļi: Mārīte Daņilova; Gertrūda Veigure;Vija Linarte.;sekretāre-I.
Marcinkeviča
Pasākumi iestādes darbības pilnveidošanai, darbības rezultāti, to izvērtējums:
*Bāriņtiesu finansēja Naujenes pagasta pārvalde, Biķernieku pagasta pārvalde,
Daugavpils novada dome;
*Veikti pasākumi bāriņtiesu dokumentu arhivēšanā Naujenes un Biķernieku
bāriņtiesu apvienošanās procesā;
Bāriņtiesas veiktie pasākumi, pozitīvais vērtējums:
*2010. gadā bāriņtiesas redzes lokā nonāca 6 ģimenes, par kurām tika informēts sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības centra speciālisti Naujenes un Biķernieku pagastos;
*Bāriņtiesa piedalījās lietu izskatīšanā Daugavpils tiesā 19 lietās gan kā Prasītāji, gan
kā ieinteresētās personas, kurās tika sniegti atzinumi pēc tiesas pieprasījuma;
*Bāriņtiesa izskatīja 39 iesniegumus bērnu un rīcībnespējīgo personu tiesību aizsardzībā;
*Bāriņtiesa nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu interesēs, pieņēma 44 lēmumus;
*Bāriņtiesa nodrošinājusi 34 bērnus ar apliecībām sociālo garantiju nodrošināšanai.
*Aizbildnībā bija 15 bērni un 13 aizbildņi;
*Aizgādnībā esošo rīcībnespējīgo personu skaits palielinājies no 15 uz 16 personām ;
*Ārpusģimenes aprūpes un audzināšanas iestādē pieaudzis ievietoto bērnu skaits no
viena līdz trim bērniem .
*Ģimenes lietu departamenta bērnu ārpusģimenes aprūpes koordinācijas nodaļas
konsultante Inese Upe 2010. gadā apmeklēja Naujenes pagasta Savicku un
Prohovsku audžuģimenes un secināja, ka ievietoto bērnu dzīves apstākļi
audžuģimenēs ir labvēlīgi. 2010. gada 13. oktobrī Naujenes bāriņtiesas darbu
pārbaudīja un izvērtēja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kura norādīja
uz esošām nepilnībām bāriņtiesu lietu kārtošanā, un atzina, ka darbs bāriņtiesā tiek
veikts labi, bez lieliem un nozīmīgiem pārkāpumiem;
*2010. gada laikā bāriņtiesa veikusi 89 izbraukumus ģimenes dzīves apstākļu pārbaudēs;
Bāriņtiesā tika veikti apliecinājumi un pildīti citi uzdevumi. Tie bija;
Darījuma akti- pirkuma-pārdevuma un dāvinājuma līgumi, vienošanās akti--49;
Testamenti-3; Pilnvaras-99;Parakstu apliecināšana-52; Kopiju apliecināšana-196;
Nostiprinājuma lūgumi- 80;
*Par apliecinājumu un citu uzdevumu pildīšanu Naujenes pašvaldības budžetā iekasēti
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2123 lati, plānoto 1700 vietā, Biķernieku pašvaldības budžetā iekasēti – Ls 153,1plānoto Ls 200,00 vietā.
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Shēma Nr. 9. Ieņēmumi 2010.gadā
Bāriņtiesas personālsastāva kvalifikācijas pilnveidošana
*Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību 2010. gadā saņēma divas bāriņtiesas
locekles-Mārīte Daņilova un Gertrūda Veigure,
*Bāriņtiesas priekšsēdētāja piedalījusies divos semināros:
Komunikācijas ar sabiedrību un Informācijas sniegšana
*Bāriņtiesa sadarbojās ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām,veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem
un policijas iestādēm;
*2010. gadā ar Naujenes bāriņtiesas darbu savā pieredzē dalījās Balvu bāriņtiesas
priekšsēdētāja un ciemiņi no Jelgavas novada;
*Nosūtītas 276 korespondences izmantojot pasta pakalpojumus un reģistrētas 153
saņemtās korespondences .
Plāni un prioritātes 2011. gadam.
*Darba pilnveidošanai iegādāties jaunu datorkomplektu;uzstādīt PERS’programmu;faksu;
*Pašvaldības budžetā ieskaitīt kopsummā Ls2000: no tiem Ls 1800- Naujenes pagasta
pārvaldes budžetā un Ls 200.0Biķernieku pagasta pārvaldes budžetā;
*Strādāt tā, lai pašvaldības izveidotā iestāde veiktu likumā paredzētos pienā kumus, aizstāvot bērna vai rīcībnespējīgās personas personiskās un mantiskās
intereses un sniegtu Naujenes un Biķernieku pagastu iedzīvotājiem likuma
noteiktajā kārtībā kvalitatīvus pakalpojumus.
Pārskatu sagatavoja
Daugavpils novada Naujenes bāriņtiesas priekšsēdētāja
2

S. Locika

10
5
0

1

tēviem

3

mātem

3

3

Shēma Nr. 2. Vecāku skaits, kuriem 2007.gadā atņemtas aprūpes tiesības.
14

13

12

12

11

10

9

8

7

6

6

5

5

4

3

3

6

3

2
0

2001

2002

2003

2004

Atņemtas aprūpes tiesības

2005

2006

Bērnu skaits

Shēma Nr. 3. Vecāku, kuriem atņemtas aprūpes tiesības, skaita salidzinājums
ar iepriekšējiem gadiem
Pagasttiesas sastāvu priecē tas, ka bija iespējams atjaunot aprūpes tiesības 4
personām par 3 bērniem(shēma nr 4 un nr 5)
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Shēma Nr. 4. Atjaunotas aprūpes tiesības
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Shēma Nr. 5. Ziņas par bērniem kuru vecākiem atjaunotas aprūpes tiesības
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Shēma Nr. 6. Ārpusģimenes aprūpes un audzināšanas iestādē ievietoto bērnu
skaits
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Shēma Nr. 7. Aizbildņi un aizbildnība esošie bērni.
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Shēma Nr. 8. Pagasttiesas sēžu daudzuma salidzinājuma
shēma.
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Bāriņtiesas budžeta ieņēmumu un izdevumu2005
tāmes2006
izpilde:
*









Bāriņtiesas budžeta ieņēmumu daļu veido valsts nodevas par likuma noteiktajā kārtī bā veiktajiem apliecinājumiem un citu uzdevumu pildīšana Tie ir:.

apliecinājumi darījumiem, kuru darījuma summa nepārsniedz 6000 latu;
apliecinājumi vienošanās par mantojuma vai kopīpašuma sadali
testamentu pieņemšana glabāšanā;
sagatavotās un apliecinātās pilnvaras;
apliecinātās kopijas vai izrakstu pareizību;
sagatavo nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatai un apliecina uz tiem parakstus;
apliecina parakstu īstumu uz dokumentiem;
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 izdara apliecinājumus iedzīvotāju dzīvesvietās.
Par apliecinājumu pildīšanu bāriņtiesa iekasēja valsts nodevas, kuras ieskaitītas pašvaldības budžetā.Par apliecinājumu un citu uzdevumu pildīšanu bāriņtiesa 2007. gadā iekasēja un ieskaitīja
pašvaldības budžetā Ls 4136,00, salīdzinot ar 2006. gadu(Ls1735,00) iekasēta summa par 2401
vairāk. Sīkāku informāciju par darījuma veidiem un ieņēmumiem var apskatīt pielikumā Nr.
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Shēma Nr. 9. Iņēmumi 2007.gadā

Naujenes pagasta bāriņtiesas izdevumu tāmes izpilde:
Bāriņtiesas uzturēšana 2010.gadā pagasta padomei izmaksāja Ls 20122. Lielākā daļa no
plānotiem līdzekļiem iztērēti darbinieku atalgojumiem - Ls 13124 sociālo nodrošinājumu iemaksas
veidoja Ls 1619 jeb 15% no plānotā budžeta līdzekļiem. Pakalpojumu apmaksai izlietoti līdzekļi Ls
698,00, jeb 7 % apmērā, materiālu un energoresursu apmaksai izlietoti līdzekļi Ls 444,00, jeb
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12.5% apmērā, Ls 1385 izlietoti pamatlīdzekļu iegādei,t.i datortehnikas un arhīva skapju iegāde.
Pārējie līdzekļi izlietoti kvalifikācijas celšanas apmaksai un literatūras iegādei(shēma Nr. 10).
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Shēma Nr. 10. Līdzekļu sadalījums pagasttiesas uzturēšanai
Bāriņtiesas personālsastāva kvalifikācijas pilnveidošana
 Bāriņtiesas priekšsēdētāja S.Locika tika iekļauta darba grupā ”Bāriņtiesu darbs
Daugavpils novadā’, kur notika 5 sēdes. Notika divi semināri bāriņtiesu
priekšsēdētājiem par darba organizāciju jaunizveidotajās bāriņtiesās un par
dokumentu apriti un arhīva materiālu nodošanu no pakalpojumu centriem uz
administratīvajiem centriem.
 Bāriņtiesas sekretāre I. Marcinkēviča apmeklēja kursus programmas ”Wista”
apgūšanā. I,Marcinkeviča sekmīgi mācās Biznesa vadības koledžā pēdējā 4 kursā.
Komunikācijas ar sabiedrību un Informācijas sniegšana
 Bāriņtiesa par savu darbību ir sniegusi plašu informāciju informatīvajā biletenā
„Naujenes Vēstis” gan par vecāku lomu bērnu audzināšanā, gan par bērnu
pienākumiem un tiesībām, gan par bērnu aizsardzību un drošību.
 Bāriņtiesa sadarbojās ar citām bāriņtiesām(Daugavpils pilsētas un rajona bāriņtiesām, Ilūkstes novada bāriņtiesu, Ludzas rajona Isnaudas pagasta bāriņtiesu,
Jūrmalas pilsētas bāriņtiesu), ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām(Naujenes bērnu namu, Valmieras rajona sociālās aprūpes
centru’’Rūja’’) veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem
un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgās personas
tiesības un interešu aizstāvību
 Ģimenes lietu departamenta bērnu ārpusģimenes aprūpes koordinācijas nodaļas
konsultante Inese Upe 2009. gadā apmeklēja Naujenes pagasta Savicku un
Prohovsku audžuģimenes un secināja, ka ievietoto bērnu dzīves apstākļi
audžuģimenēs ir labvēlīgi.
 Bāriņtiesa sadarbojusies ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ārlietu
ministrijas Konsulāro departamentu, Iekšlietu ministriju, citām ministrijām
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pakļautajām iestādēm un institūcijām bērnu tiesību aizsardzības jautājumu
risināšanā.
Plāni un prioritātes 2010. gadam.
*Darba organizācija jaunizveidotajā Naujenes bāriņtiesā;
*Jaunizveidotās Bāriņtiesas budžeta sastādīšana;
*Bāriņtiesas sastāva nokomplektēšana;
*Jaunievēlēto Bāriņtiesas locekļu kvalifikācijas celšana un apmācības organizēšana;
*”PERS’programmas uzstādīšana;
*Pašvaldības budžetā ieskaitīt Ls 1700 par Naujenes bāriņtiesas administratīvajā
centrā veiktajiem apliecinājumiem un Ls 300.0 par Biķernieku pakalpojumu centrā
veiktajiem apliecinājumiem un citu uzdevumu pildīšanu;
*strādāt tā, lai pašvaldības izveidotā iestāde veiktu likumā paredzētos pienākumus, aizstāvot bērna vai citas rīcībnespējīgās personas personiskās un mantiskās intereses un sniegtu Naujenes un Biķernieku pagastu iedzīvotājiem likuma noteiktajā kārtībā kvalitatīvus pakalpojumus.
Bāriņtiesas galvenais pienākums ir aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgās personas
personiskās un mantiskās intereses likuma noteiktajā kārtībā.
Pārskatu sagatavoja
Daugavpils novada Naujenes bāriņtiesas priekšsēdētāja
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