PĀRSKATS PAR NAUJENES PAGASTTIESAS
DARBU 2006.gadā
Pagasttiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.
Pagasttiesai ir zīmogs ar pilnu iestādes nosaukumu un papildinātā Latvijas
Republikas valsts mazā ģērboņa attēlu.
Ar 1996. gadā 26. aprīļa Naujenes pagasta padomes lēmumu Nr.103 par
pagasttiesas priekšsēdētāju ievēlēta Staņislava Locika un 4 pagasttiesas locekļi.

Pagasttiesas sastāvā ir 4 pagasttiesas locekļi: Ināra Miglāne - Naujenes pagasta
padomes juriste, Valentīna Murāne - Naujenes bērnu nama direktore, Aina Solima –
Lāču pamatskolas skolotāja, Pāvels Brovkins - Naujenes pamatskolas direktors.
Stājoties amatā, pagasttiesas priekšsēdētāja un tās locekļi nodeva un parakstīja
svinīgo zvērestu. Pagasttiesa atrodas dzīvokļa tipa telpās Vecpils ielā 3 - 13,
Naujenes ciemā. Telpu kopējā platība 73,6 m². Pagasttiesu finansē pagasta
pašvaldība. Pēc pagasta padomes pieprasījuma pagasttiesa sniedz tai pārskatu par
savu darbu.
Sākotnēji pagasttiesas sastāvs tika ievēlēts uz trim gadiem. Naujenes pagasta
padome 2005. gada 24. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.177, ar kuru Naujenes pagasttiesas
priekšsēdētāju un tiesas locekļus ceturto reizi atkārtoti ievēlēja amatā, bet jau uz
pieciem gadiem (grozījumi likumā „Par bāriņtiesām un pagasttiesām”, kas stājās
spēkā no 07.08.2003.).

Pagasttiesa attiecīgajā pašvaldības teritorijā veic:
*bāriņtiesas uzdevumus;
*sniedz Civillikumā paredzētajos gadījumos palīdzību mantojuma lietu
kārtošanā, veic mantojuma apsardzību;
*izdara apliecinājumus;
* pilda citas likumā noteiktas funkcijas.
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Pozitīvais pagasttiesas darbā 2006.gadā
Pagasttiesa noskaidro savā pašvaldībā ģimenes, kurās nav pietiekami
nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana. Pagasttiesa sadarbojās ar veselības
aprūpes, izglītības, sociālās palīdzības un policijas iestādēm un lēma par palīdzības
sniegšanu šādām ģimenēm. Pagasttiesas uzskaitē 2006. gadā kopā tādas ir 17
ģimenes, kurās aug 33 bērni. No tām 2006. gadā ņemtas uzskaitē tikai 7 ģimenes un
tajās aug 10 bērni. Pievienotajā grafiskajā shēmā Nr.1 redzams, ka šo ģimeņu skaits
ar katru gadu maz pamazām samazinas, bet darbs ar ģimenēm ir jāturpina,
sadarbojoties kopā visām pašvaldības iestādēm un institūcijām, lai novērstu riska
apstākļus šajās ģimenēs.
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Shēma Nr. 1. Naujenes pašvaldība esošo ģimeņu, kurās nav pietiekami nodrošināta
bērnu attīstība un audzināšana, kopējais skaits un tājos dzīvojošo bērnu kopējais
skaits
Pagasttiesu uztrauc ģimenes, kurās atkārtoti rodas problēmas par aprūpes tiesību
atņemšanas iespēju izskatīšanu. Tādas 2006. gadā bija divas ģimenes. Rodas
problēmas ģimenēs, kurās vecāki dodas darbā uz ārzemēm, atstājot savus
nepilngadīgos bērnus vecvecāku vai radinieku aprūpē, nenokārtojot likumisko
pārstāvību. Kamēr bērni vēl mazāki, arī problēmas mazākas, bet sasniedzot pusaudžu
jeb tīņu vecumu, arī problēmas rodas citādas: mācību kavējumi, klaiņošana,
nesekmība, domstarpības ar vecvecākiem, saskarsmes problēmas ar vecākiem un
bērniem. Likumisku bērnu pārstāvību 2006. gadā sakārtojuši 13 vecāki pār 16
bērniem.
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Pagasttiesa savas kompetences ietvaros rūpējas, lai bez vecāku gādības
palikušie bērni augtu ģimenēs. Vissāpīgākais jautājums ir, kad vecākiem ir jāatņem
aprūpes tiesības par saviem bērniem (Shēma Nr. 2)
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Shēma Nr. 2. Vecāku skaits, kuriem 2006.gadā atņemtas aprūpes tiesības.

2006. gadā atņemtas aprūpes tiesības 6 personām pār 6 bērniem( Shēma Nr 3.)
No pievienotās shēmas redzams, ka šādu vecāku skaits pašvaldībā salīdzinājumā ar
2005. gadu ir samazinājies, bet caurmērā šī problēma ir un tai ir jāpievērš
pastiprināta uzmanība.
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Shēma Nr. 3. Vecāku, kuriem atņemtas aprūpes tiesības, skaita salidzinājums
ar iepriekšējiem gadiem
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Pagasttiesas sastāvu priecē tas, ka bija iespējams atjaunot aprūpes tiesības 4
personām par 4 bērniem(shēma nr 4 un nr 5)

Mātes,bērna
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atvaļinājumā 1

Strādājošās
mātes - 1

Mātes invalīdes - 2

Strādājošās mātes

Invalīdes

Bērna kopšanas atvaļinājumā

Shēma Nr. 4. Atjaunotas aprūpes tiesības
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Shēma Nr. 5. Ziņas par bērniem kuru vecākiem atjaunotas aprūpes tiesības

Pieaudzis personu skaits par kurām pagasttiesa 2006. gadā pieņēmusi lēmumu
par lietas ierosināšanu Daugavpils tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu - 9
personas. Ar Daugavpils tiesas lēmumu atņemtas aizgādības tiesības 6 personām pār
9 bērniem. Vienai personai par vienu bērnu pagasttiesas prasība Daugavpils tiesā tika
noraidīta, jo jāizskata jautājums par rīcībnespēju mātei, bet 2 personām par 3
bērniem, lieta Daugavpils tiesā tiks izskatīta tikai 2007. gadā.
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Bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāaug ģimenēs. Pagasttiesā kopā ar
sociālās palīdzības dienesta speciālistiem kopējās darbības rezultātā panāca, ka 2006.
gadā neviens bērns netika ievietots ārpusģimenes aprūpes un audzināšanas iestādē.
(Skat Shēmu Nr 6), bet atrasti citi risinājumi.
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Shēma Nr. 6. Ārpusģimenes aprūpes un audzināšanas iestādē ievietoto bērnu
skaits
Viena no plašākajām bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes formām ir
aizbildnības nodibināšana nepilngadīgajiem un aizbildņu iecelšana. Lielu
gandarījumu deva tas, ka ir samazinājies aizbildnībā esošo bērnu skaits. Ja 2006.
gadā nogalē kopā bija 17 aizbilstamo bērnu un 16 aizbildņi, tad no tiem 2006. gadā
aizbildnība nodibināta 2 bērniem un iecelti 2 aizbildņi.(shēma nr 7) Tas ir tāpēc, ka
samazinājās bez vecāku gādības palikušo bērnu skaits. Atlaistas no aizbildnības
pildīšanas 5 personas; notām bērnam saniedzot pilngadību 3 personām un 2 personām
bērniem atgriežoties ģimenēs.
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Shēma Nr. 7. Aizbildņi un aizbildnība esošie bērni.
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2006

Cita alternatīvās aprūpes forma
bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem ir adopcija. Adoptēt var tikai
juridiski
brīvus
bērnus.
Ar
pagasttiesas lēmumu 2006. gadā par
adoptētājiem atzītas 2 personas un par
2 bērniem pieņemti lēmumi, ka
adopcija ir bērnu interesēs.

Pagasttiesas funkcijās ietilpst darbs potenciālo audžuģimeņu meklēšanā.
2006. gadā jaunas audžuģimenes nav atsaukušās, bet pašvaldībā dzīvojošas
audžuģimenes, pastāv un tajās uzņemti 3, bērni: ar Naujenes pagasttiesas lēmumu
ievietoti 2 bērni un ar Ilūkstes novada bāriņtiesas lēmumu ievietots viens bērns.
Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja V.Pudovkina atzinīgi novērtēja Iras un
Kazimira Savicku audžuģimeni, kura uzņēmās tik atbildīgu darbu ģimeniskās vides
saglabāšanā bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, pasniedza viņiem atzinības
rakstu un apbalvoja ar naudas prēmiju.i Šī alternatīvās aprūpes forma veiksmīga mūsu
pašvaldībā. Jāizsaka pateicība Naujenes pagasta
padomes deputātiem par atbalsta sniegšanu šīm
ģimenēm, jo 2006. gadā palielināts finansiālais
atbalsts par bērna uzturēšanu audžuģimenē līdz Ls
75.00 par katru ģimenē ievietoto bērnu. Pagasttiesa
nav aizmirsusi audžuģimenes un Jaunajā gadā katrai
audžuģimenei tika izsūtītas apsveikuma kartītes.
Audžuģimene sagatavoja bērnus adopcijai ģimenē,
kura radīs bērniem iespēju augt un attīstīties īstā abu vecāku ģimenē bērnu interesēs.

Pagasttiesa izskatīja jautājumu par atzinuma sniegšanu Daugavpils tiesai
pēc tiesas pieprasījuma par saskarsmes tiesību izmantošanu bērnu un vecāku
personiskajās attiecībās vai atsevišķas aizgādības nodibināšanu vienam no vecākiem.
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2006. gadā pagasttiesā izskatīta 1 lieta par viena vecāka atsevišķas aizgādības
noteikšanu pār 2 bērniem.
Pagasttiesa noskaidroja pilngadīgas personas, kurām veselības stāvokļa
dēļ nepieciešama aizgādnība. Aizgādnībā atrodas astoņas personas, kurām iecelti 8
aizgādņi. 2006. gadā aizgādnība nodibināta vienai rīcībnespējīgai personai, kurai
iecelts viens aizgādnis. Gada nogalē atklājās viena rīcībnespējīga persona, kura līdz
šim nav bijusi ne sociālā dienesta, ne pagasttiesas uzskaitē. Šai personai jau 1990.
gadā ir nodibināta aizgādnība ar Daugavpils rajona Tautas deputātu padomes
Izpildkomitejas lēmumu Nr 117. Viens aizgādnis atlaists no aizgādnības pienākumu
pildīšanas likumisko iemeslu dēļ.

Pagasttiesas priekšsēdētāja 14
reizes ir aizstāvējusi nepilngadīgo un
rīcībnespējīgo personu intereses Daugavpils
tiesā un 3 reizes Latgales apgabaltiesā, 37
reizes apsekojusi Naujenes pašvaldībā un
citās pašvaldībās bērnu un ģimeņu dzīves
apstākļus.

2006. gadā notikušas 15 pagasttiesas sēdes, kurās pieņemti 45 lēmumi
(sk.pielikumu Nr. 1). Salīdzinājumā ar 2005. gadu tas ir par 17
lēmumiem
mazāk(Shēma nr.8). Pieņemot lēmumus, pagasttiesa balstījās uz Latvijas Republikas
Civillikumu, likumu „Par bāriņtiesām un pagasttiesām”, Bērnu tiesību aizsardzības
likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas skar konkrēto situāciju. Ģimenes gadā
nopietni strādāts atbalsta sniegšanai ģimenēm ar bērniem, daudz darīts ģimeniskas
vides radīšanai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri bija ievietoti
ārpusģimenes aprūpes un audzināšanas iestādēs. 2006. gadā visi bērni, kas atrodas
ārpusģimenes aprūpes un audzināšanas iestādē ir apciemoti, veiktas ar
viņiem
pārrunas, aizvests viņiem ciemakukulis, apsveikti Ziemassvētkos.

sēdes

45
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Shēma Nr. 8. Pagasttiesas sēdēs pieņemto lēmumu skaita salidzinājuma shēma.

Pagasttiesas priekšsēdētāja nodrošinājusi 47 bērnus ar apliecībām
sociālo garantiju nodrošināšanai. Izsaku lielu pateicību pagasta padomes
autovadītājiem, kuri nekad neatteica izņemt uz pilnvarojuma pamata šīs apliecības
Bērnu un ģimenes lietu ministrijā , Rīgā.

*Pagasttiesa sniedz Civillikumā paredzētajos gadījumos palīdzību mantojuma
lietu kārtošanā, veic mantojuma apsardzību. Pagasttiesa pieņēmusi 3. lēmumus bērna
vārdā pieņemt mantojumu, vienu lēmumu par ģimenes valsts pabalsta izmaksu
personai, kas faktiski audzina bērnu.
*Pagasttiesa izdara apliecinājumus;
*Pilda citas likumā noteiktas funkcijas.

Pagasttiesa
likuma noteiktajās
robežās pašvaldības teritorijā dzīvesvietu
deklarējušām
personām
veica
apliecinājumus un pildīja citas funkcijas.
No apliecinājumu un citu funkciju
pildīšanas ieņemtajām pagasttiesu nodevām
ir papildinājums
Naujenes pagasta
padomes budžeta ieņēmuma daļā. 2006.
gadā salīdzinājumā ar 2005. gadau savu plānu pārpildījām. Ieņēmumi veidoja Ls
1735,00 Analizējot pēc apliecinājumu un citu darbību veidiem, ienākumi sekojoši
(shēma nr.9).
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Shēma Nr. 9. Apliecinājumu skaits 2006.gadā
Veicot analīzi un salidzinājot ienākumus ar 2005.gadu ienākumi palielinājas uz
500 Ls, notiek tendence, ka pieaug pieprasījumi uz lūgumu Zemesgrāmatai
sastādīšanu un apliecinašanu, sakarā ar to ka daudzi vecāki aizbrauc strādāt uz
ārzemēm palielinā pilnvaru sastādīšanas skaits, arī palielinājas davinājumu un
pirkuma-pardevumu līgumu sastadīšana. Smalkāko salidzinajumu var apskatīt
pielikumā Nr. 2.

Naujenes pagasttiesas uzturēšana 2006. gadā pagasta padomei izmaksāja Ls
5762,00. Lielākā daļa no plānotiem līdzekļiem iztērēti darbinieku atalgojumiem -Ls
3744,00 jeb 64 %, sociālo nodrošinājumu iemaksas veidoja Ls 902 jeb 15% no
plānotā budžeta līdzekļim. Pakalpojumu apmaksai izlietoti līdzekļi Ls 502,00, jeb 7
% apmērā, materiālu un energoresursu apmaksai izlietoti līdzekļi Ls 568,00, jeb
12.5% apmērā, pārējie līdzekļi izlietoti kvalifikācijas celšanas apmaksai un literatūras
iegādei(shēma Nr. 10).
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darbinieku atalgojums

Shēma Nr. 10. Līdzekļu sadalījums pagasttiesas uzturēšanai
Pagasttiesas darbībā nepieciešams liels kancelejas preču klāsts - sevišķi kseroksa
papīrs, ātršuvēji, mapes, kantorgrāmatas, kartridžiii un citi it kā sīkumi, bet ļoti
vajadzīgi. Neskatoties uz to, visus limitus esam ieturējuši, esam dzīvojuši
ekonomiski.
Pagasttiesā strādāja pagasttiesas priekšsēdētāja un 4 tiesas locekļi. Diviem
pagasttiesas locekļiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, vienam –augstāka juridiskā
un vienam - vidējā speciālā izglītība. Visilgāk strādājošās pagasttiesas locekles ir
Valentīna Murāne un Ināra Miglāne, tad seko Aina Solima un pats jaunākais
darbinieks ar 1 gada stāžu ir P.Brovkins. Visi pagasttiesas locekļi apguvuši seminār
izglītību galvenajos pagasttiesas darbības jautājumos. Pagasttiesas priekšsēdētāja
apmeklēja 3 seminārus pagasttiesas darbības jautājumos. Divos semināros apguvām
zināšanas darbam ar jauno Bāriņtiesu likumu, kurš stāsies spēkā no 2007. gada 1.
janvāra. Semināru un informatīvo dienu apmeklējumi ir ļoti svarīgi, ne tikai jaunās
informācijas saņemšanai, bet arī sen zināmo lietu atsvaidzināšanai atmiņā.
Pagasttiesas priekšsēdētājai ir amatalga, bet tiesas locekļi saņem apmaksu pēc
nostrādāto stundu likmes.
Pagasttiesā savu pedagoģiski juridisko praksi
Universitātes juridiskās fakultātes studente S.Rūrāne.

ieguvusi

Daugavpils

1996. gadā visā Latvijā tika dibinātas pirmās
bāriņtiesas un pagasttiesas.
2006. gada 2. maijā Naujenes pagasttiesa
svinēja savas pastāvēšanas un darbības 10 gadu
jubileju.
Uz svinībām tika uzaicināti vistuvākie pagasttiesu
pārstāvji ar kuriem ir visciešākā sadarbība, Daugavpils rajona skolu valdes bērnu
tiesību aizsardzības speciāliste N.Peterāne, audžuģimenes, aizbildņi, Naujenes bērnu
10
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nama pārstāvji, Naujenes pagasta sociālā dienesta darbinieki, izglītības iestāžu
pārstāvji, policijas darbinieki, ar kuriem pagasttiesai ir veidots savstarpējais
komandas darbs palīdzības sniegšanā ģimenēm ar bērniem. Naujenes pagasta
padomes priekšsēdētāja Vasilisa Pudovkina atzinīgi novērtēja pagasttiesas darbu,
izteica pateicību pagasttiesas priekšsēdētājai par ilggadēju darbu Naujenes pagasttiesā
un nozīmīgu ieguldījumu bērnu personisko un mantisko tiesību interešu aizsardzībā
un palīdzību, mantojuma lietu kārtošanā un apbalvoja ar naudas prēmiju Ls 100
apmērā.
Bērnu un ģimenes lietu ministrija 2006. gada 25. augustā organizēja konferenci
„Bāriņtiesām un pagasttiesām -10”, lai atskatītos uz padarīto un sasniegto un
izvērtētu to. Uz šo konferenci tika uzaicināta arī Naujenes pagasttiesas priekšsēdētāja
S. Locika.
Naujenes pašvaldībā gan pagasttiesā, gan sociālajā dienestā visu uzmanību
veltījām, lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem. Pagasttiesas priekšsēdētāja izsaka
pateicību Naujenes pagasta padomei, tās priekšsēdētājai V.Pudovkinas kundzei par
uzticību, sapratni un atbalstu smagajā darbā, Daugavpils PRPP Naujenes policijas
iecirkņa darbiniekiem un tā vadītājam Miglāna kungam , Sociālās palīdzības dienesta
vadītājai N. Osipovai un viņas pienākumu izpildītājai S.Lazdānei, viņu komandai par
aktīvu sadarbību kopējo problēmu risināšanā, Naujenes bērnu nama
administrācijai,direktorei V. Murānes kundzei, Naujenes pamatskolas direktoram P.
Brovkina kungam un viņa kolēģiem, Lāču pamatskolas direktorei T.Titkovai un viņas
kolēģiem, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai A.Vaiderei par sapratni
un atbalstu bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā.
2006. gada 29. augustā Naujenes pagasttiesā Bērnu un ģimenes lietu ministrija
veica lietu pārbaudi. Pārbaudi veica ministrijas Bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās
vadības departamenta vecāka referente N.Mekša un pārvaldes vecākie referenti
M.Brokāns un E.Stafeckis. Kopumā pagasttiesas darbs novērtēts pozitīvi, izteikti
priekšlikumi un ierosinājumi, ka pagasttiesā obligāti nepieciešams pagasttiesas
sekretārs. Ministrija pēc pārbaudes rezultātu apkopošanas informēja pagasta padomi
par pārbaudes rezultātiem pagasttiesā. 2007. gada Naujenes pagasttiesas budžetā tiks
ieplānoti līdzekļi papildus amatu saraksta vienības pagasttiesas sekretārs-ieviešanai.
2006. gada 17. oktobrī Naujenes pagasttiesā notika Daugavpils rajona
bāriņtiesu un pagasttiesu priekšsēdētāju seminārs, kurā tika prezentēta Naujenes
pagasta padomes struktūra un pagasttiesas sadarbības modeļa struktūra ar visā
pašvaldības iestādēm un institūcijām, pagasttiesas priekšsēdētājas darba stilu un
pienākumiem, dalījās darba pieredzē dažādos jautājumos, apmeklēja pagasttiesas
plašās un ērtās darba telpas. Seminārs noslēdzās Lāču pamatskolā, kurā apmeklējām
sākumskolas vecuma bērniem izveidoto dienas centru ”Draudzīgā vide”.
Pagasttiesa par savu darbību ir sniegusi plašu informāciju informatīvajā
biletenā „Naujenes Vēstis” sagatavojusi informācijas bukletus Bērnu tiesību
nodrošināšanai. Pagasttiesas priekšsēdētāja vada Naujenes pagasta padomes Bērnu
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Tiesību aizsardzības komisiju, ir komisijas priekšsēdētāja. Pēc pagasttiesas
priekšsēdētājas iniciatīvas informatīvajā biletenā izveidota rubrika „Tēva loma
ģimenē”.

Pagasttiesas plāni 2007. gadam
2007.gadā pagasttiesas darbā notiks lielas parmaiņas sakarā ar jauna Bāriņtiesu
likuma stāšanos spēkā no 2007.gada 1.janvarā:
Ø Jāizstrādā lēmuma projekts par pagasttiesas pārdēvēšanu par Naujenes pagasta
bāriņtiesu;
Ø Jāizstrādā pagasta bāriņtiesas nolikums;
Ø Jāistrādā amatu apraksti bāriņtiesas locekļiem un pagasta bāriņtiesas sekretārei;
Ø Jābeidz virkne pasākumu, lai nodrošinātu bāriņtiesas darbību pašavldība:
ü Jāpasūta divu veidu zīmogi;
ü Jāizstrādā jaunās bāriņtiesas veidlapas;
ü Jāizstrādā noteikumi kādā kārtībā ieinteresētas personas var iepazīties ar
lietā esošiem dokumentiem;
ü Jāizstrādā jauns darba laiks, lai pašvaldības iedzīvotējiem būtu iespēja
nokārtot radušās problēmas bāriņtiesas jautājumos.
Visas pagasta bāriņtiesas darbības pamatā ir galvenais sabiedrības kodols –
pašvaldībā dzīvojošās ģimenes un bērni, kuriem jāveltī pati galvenā uzmanība.
Bāriņtiesas 2007. gada budžets izstrādājāms pamatojoties uz Naujenes pagasta
padomes 2006. gada 11.oktobra pieņemto un apstiprināto „Naujenes pagasta budžeta
izstrādāšanas un apstiprināšanas instrukciju”
Budžeta sastādīšanas mērķis: uzturēt pašvaldības izveidoto iestādi , attīstīt to,
sniegt pašvaldības iedzīvotājiem likumā paredzētos kvalitatīvus pakalpojumus.
Ieņēmuma daļa 2007. gada budžetā ieplānojām Ls 1735,00 apmērā, kas ir
vienāda ar 2006. gada faktisko ieņēmumu summu. Tas bāriņtiesā ir visaugstākais
plānoto ieņēmumu lielums. Budžeta ieņēmumu summu plānojām saskaņā ar to, ka
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no 2007. gada 1. janvāra stāsies spēkā jauns Bāriņtiesu likums, kurā ir noteiktas
jaunas palielinātas valsts nodevas. Tādēļ, cerēsim, ka ieplānotais valsts nodevu
lielums tiks izpildīts.
Bāriņtiesas 2007. gada budžetā ieplānojām Ls 10515,00. Salīdzinot ar 2006.
gada budžetu,tas pieaudzis par 4852 latiem jeb 85%. 2007.gada budžeta
palielinājumu veidos:
1. valsts minimālās algas palielinājums;
2. jaunas amatu likmes - bāriņtiesas sekretārs - ieviešana (saskaņā ar Bāriņtiesu
likumu);
3. stundu darba apmaksas likmes palielinājums bāriņtiesu locekļiem;
4. atbilstoši palielinas darba devēja VSAOI sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas;
5. ieplānoti līdzekļi divu gadu arhīva dokumentu apstrādei uz darba līguma
pamata, kas nebija plānots 2006. gadā;
6.palielināti komandējumu un braucienu apmaksas izdevumi sakarā ar to, ka
palielinas bāriņtiesas darba apjoms, pieaug
tiesās(Rīgā, Jūrmalā) izskatāmo
jautājumu loks , tiesu lēmumi tiek parsūdzēti apgabaltiesās(Rēzeknē):
7. jaunas datortehnikas komplekta (dators, printers un kopētājs) iegāde
pagasttiesas sekretāra darba vietas nodrošināšanai un kvalitatīvu, paklpojumu
sniegšanai pašvaldības iedzīvotājiem Ls 960,00 apmērā..
8.Sakarā ar to, ka valstī tiek plānota elektroenerģija cenu palielināšanās un
tiks ieviests papildus datortehnoloģiju komplekts, pagasttiesa ieplānoja palielināt
elektroenerģijas limitus.
9. Nedaudz palielināsiess biroja preču un inventāra izdevumu lielums, jo
saskaņā ar jaunā likuma stāšanos spēkā, bariņtiesā tiks nomainīti zīmogi, spiedogi,
iestādes uzraksti-izkārtnes, palielināsies kartridžu daudzums.
Budžeta palielinājums sniegs pašvaldības iedzīvotāju kvalitatīvu, juridiskām
prasībām atbilstošu, lietišķu pakalpojumu sniegšanu.
2006. gada jāveltī lielāks darbs ģimenēm, jāsadarbojas kopā visām pašvaldības
iestādēm un institūcijām, lai novērstu riska apstākļus šajās ģimenēs, jāstrādā, lai
novērstu riska faktorus bērnu drošībai.

Naujenes pagasttieses priekšsēdētāja

S.Locika
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Ības palikušajiem bērniem
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