PĀRSKATS PAR NAUJENES PAGASTA BĀRIĥTIESAS
DARBU 2007.gadā
BāriĦtiesas statuss, izveidošanas gads:
 1996.gadā izveidota Naujenes pagasttiesa. Ar 2007. gada 1. janvāri stājās
spēkā BāriĦtiesu likums, kura mērėis ir noteikt bāriĦtiesas izveidošanas
principus un kārtību, bāriĦtiesas kompetenci un darbības principus, kā
arī bāriĦtiesas lēmumu pieĦemšanas un pārsūdzēšanas kārtību BāriĦtiesu
likums nosaka, ka bāriĦtiesa ir novada pilsētas vai pagasta pašvaldības
izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. BāriĦtiesas darbības teritorija ir attiecīgā novada, pilsētas vai pagasta administratīvā teritorija. BāriĦtiesu likuma pārejas noteikumu 5.punkts nosaka, ka līdz 2007. gada
31. janvārim pagasttiesas pārdēvē par bāriĦtiesām. Naujenes pagasta
padome, pamatojoties uz LR BāriĦtiesu likumu un pārejas noteikumu
5.punktu 2006. gada 27. decembrī pieĦēma lēmumu Nr. 949 ”Pārdēvēt
Naujenes pagasttiesu par Naujenes pagasta bāriĦtiesu no 2007. gada 1.
janvāra”.

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.

Pasākumi iestādes darbības pilnveidošanai, darbības rezultāti, to izvērtējums:
 BāriĦtiesai ir divi zīmogi: zīmogs ar mazā valsts ăērboĦa attēlu un
bāriĦtiesas nosaukumu, kuru lieto bāriĦtiesas lietvedībā esošo
dokumentu noformējumam un zīmogs ar papildinātā mazā valsts
ăērboĦa attēlu un bāriĦtiesas nosaukumu, kuru lieto izdarot
apliecinājumus;
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 Naujenes
pagasta
padomes
2007.gada budžetā iekĜauta papildus amata likme - bāriĦtiesas sekretāre, kura kārto bāriĦtiesas lietvedību. Ar Naujenes pagasta padomes
priekšsēdētājas 2007. gada 30.janvāra rīkojumu NR.102-p Inga Marcikeviča pieĦemta darbā par pagasta
bāriĦtiesas sekretāri no 2007. gada 1. februāra.
 BāriĦtiesa izstrādājusi Naujenes pagasta bāriĦtiesas nolikumu, kurā
paredzēta
bāriĦtiesas
organizatoriskā
struktūra,
apmeklētāju
pieĦemšanas laiks, kārtība, kādā administratīvā procesa dalībnieki var
iepazīties ar lietas materiāliem, bāriĦtiesas priekšsēdētājas pienākumi un
bāriĦtiesas finansēšanas kārtība. Nolikumu apstiprināja Naujenes pagasta
padome 25.04.2007. ar lēmumu Nr.233.
 BāriĦtiesu finansē pagasta pašvaldība. Pēc pagasta
pieprasījuma bāriĦtiesa sniedz tai pārskatu par savu darbu.

padomes

 BāriĦtiesā 2007. gadā pieaudzis izdarīto apliecinājumu skaits,
palielinājies darba apjoms, audzis bāriĦtiesas apmeklētāju skaits un
saskaĦā ar jaunā BāriĦtiesu likuma stāšanos spēkā paplašinājušies
bāriĦtiesu vispārīgie pienākumi un bāriĦtiesu kompetence.
BāriĦtiesas veiktie pasākumi, pozitīvais vērtējums:
 BāriĦtiesa informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo
institūciju par ăimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna
attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība. 2007.
gadā bāriĦtiesas redzes lokā nonāca 4 ăimenes, par kurām tika
informēts sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra
speciālists darbam ăimenēs ar bērniem.
 BāriĦtiesa sadarbojās ar citām bāriĦtiesām (Daugavpils pilsētas un
rajona bāriĦtiesām, Ilūkstes novada bāriĦtiesu, Ludzas rajona
Isnaudas pagasta bāriĦtiesu, Jūrmalas pilsētas bāriĦtiesu), 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.
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 BāriĦtiesa piedalījās lietu izskatīšanā Daugavpils tiesā 9 lietās, Rēzeknes apgabaltiesā 2 reizes vienā lietā, Jūrmalas pilsētas tiesā un
sniedza 5 atzinumus pēc tiesas pieprasījuma.
 BāriĦtiesa izskatīja 45 iesniegumus bērnu tiesību aizsardzības jomā,
vienu sūdzību par aizgādĦa pienākumu nepildīšanu rīcībnespējīgai
personai.
 BāriĦtiesa nosūtījusi 5 pieaugušas personas un 2 bērnus konsultāciju saĦemšanai pie psihologa.
 BāriĦtiesa aizstāvējusi nepilngadīgās un rīcībnespējīgās personas
intereses, pieĦemot 3 lēmumus par ăimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu personām, kuras neaudzina
bērnus un izmaksāšanu personai, kura
audzina bērnus, 4 lēmumus par atĜauju
pieĦemt nepilngadīgā bērna vārdā
mantojumu, 2 lēmumus par nekustamā
īpašuma pieĦemšanu nepilngadīgā vārdā, 6 personām atĦemtas aprūpes tiesības par 5 bērniem ( pielikums nr. 1), 2 personām iecelti aizgādĦi, 4
personām atjaunotas aprūpes tiesības par 3 bērniem (pielikums nr.
2), 3 bērni ievietoti audžuăimenē un arī izĦemti no tām ăimenes atkalapvienošanās nolūkos, 2 personas atbrīvotas no aizbildĦa pienākumu pildīšanas, sniegti 2 prasību pieteikumi Daugavpils tiesā. Kopumā 2007.gadā notikušas 18 bāriĦtiesas sēdēs kurās pieĦemti 44
lēmumi (pielikums nr. 3).
 Iepriecina tas, ka bāriĦtiesa 2007. gadā aktīvāk risina problēmas ăimenēs, kurās vecāki dodas darbā uz ārzemēm, atstājot savus nepilngadīgos bērnus vecvecāku vai radinieku aprūpē nokārtojot likumisko pārstāvību. Kamēr bērni vēl mazāki, arī problēmas mazākas, bet
sasniedzot pusaudžu jeb tīĦu vecumu, arī problēmas rodas citādas:
mācību kavējumi, klaiĦošana, nesekmība, domstarpības ar vecvecākiem, saskarsmes problēmas ar vecākiem un bērniem. Likumisku
bērnu pārstāvību 2007. gadā sakārtojuši 28 vecāki pār 28 bērniem.
 Viena no plašākajām bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes
formām ir aizbildnības nodibināšana nepilngadīgajiem un aizbildĦu
iecelšana. Lielu gandarījumu deva tas, ka ir samazinājies aizbildnībā esošo bērnu skaits. Ja 2006. gadā nogalē kopā bija 17 aizbilstamo bērnu un 16 aizbildĦi, tad no tiem 2007. gadā nav nevienas no
jauna izveidotas aizbildnības (pielikums nr. 4). Tas ir tāpēc, ka sa4

mazinājās bez vecāku gādības palikušo bērnu skaits. Atlaistas no
aizbildnības pildīšanas 2 personas bērnam sasniedzot pilngadību.
 Cita alternatīvās aprūpes forma bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem ir adopcija. Adoptēt var tikai juridiski brīvus bērnus. Ar
pagasttiesas lēmumu 2007. gadā par adoptētājiem atzīta 1 persona.
Divus gadus pēc bērna adopcijas bāriĦtiesai jāveic esošās ăimenes
pārraudzība un tiek sagatavoti ăimenes psiholoăiskās izpētes

materiāli.
Viena no
adoptētāju ăimenēm – Golovecku ăimene, 2007.gadā tika
uzaicināta uz Jaungada eglīti Rīgā, prezidenta pilī.
 Pagasta bāriĦtiesas funkcijās ietilpst darbs potenciālo audžuăimeĦu meklēšanā. 2007. gadā jaunas audžuăimenes nav atsaukušās, bet
pašvaldībā darbojas 2 audžuăimenes, un tajās uzĦemti 3, bērni: ar
Naujenes pagasttiesas lēmumu ievietos bērniĦš un ar Isnaudas pagasta
bāriĦtiesas lēmumu ievietoti 2 bērni. Naujenes pagasta padome atzinīgi novērtēja Iras un Kazimira
Savicku audžuăimeni, kura uzĦēmās tik atbildīgu darbu ăimeniskās
vides saglabāšanā bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, jo
2007. gadā palielināts finansiālais
atbalsts par bērna uzturēšanu
audžuăimenē līdz Ls 100.00 par
katru ăimenē ievietoto bērnu. Audžuăimene sagatavoja bērnu aizbildnībā, kura radīs bērnam iespēju augt un attīstīties īstā abu vecāku ăimenē bērnu interesēs.
 BāriĦtiesa nodrošinājusi 19 bērnus ar apliecībām sociālo garantiju
nodrošināšanai.
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BāriĦtiesas budžeta ieĦēmumu un izdevumu tāmes izpilde:
IeĦēmumu daĜa, veicot likuma noteiktajā kārtībā apliecinājumus un pildot
citus uzdevumus.







apliecina darījumus, kuru darījuma summa nepārsniedz 6000 latu;
apliecina vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali
pieĦem testamentus glabāšanā;
sagatavo un apliecina pilnvaras;
apliecina kopiju vai izrakstu pareizību;
sagatavo nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatai un apliecina uz tiem parakstus;
 apliecina parakstu īstumu uz dokumentiem;
 izdara apliecinājumus iedzīvotāju dzīvesvietās.

Par apliecinājumu pildīšanu bāriĦtiesa iekasēja valsts nodevas, kuras ieskaitītas pašvaldības budžetā. Par apliecinājumu un citu uzdevumu pildīšanu bāriĦtiesa
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 ieĦēmumiem var apskatīt pielikumā nr. 5.

Naujenes pagasta bāriĦtiesas izdevumu tāmes izpilde:
BāriĦtiesas uzturēšana 2007. gadā pagasta padomei izmaksāja Ls 10918, t.i par
5156 latiem vairāk kā 2006. gadā (pielikums nr. 6).
Ls 10918, - Ls, no tiem:
 Ls 6374, 00 jeb 64% - darbinieku atalgojumam;
 Ls 1619,00 jeb 15% - sociālo nodrošinājumu iemaksas;
 Ls 698,00 jeb 7% - pakalpojumu apmaksai;
 Ls 444,00 jeb 2,5% - materiāliem un energoresursiem;
 Ls 1385 jeb 7,9 %- pamatlīdzekĜu iegādei, t.i. datortehnikas
komplekts un divi arhīva skapi;
 Ls 398,00 jeb 3,6% - kvalifikācijas celšanai, kancelejas un
saimniecības preču iegādei.(sk. pielikumu nr. shēma nr.)
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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. Priekšsēdētāja
apmeklēja 3 seminārus pagasttiesas darbības jautājumos. Semināros tika
apgūtas zināšanas darbā ar jauno BāriĦtiesu likumu, kurš stājās spēkā no
2007. gada 1. janvāra un jauniem noteikumiem par riska faktoru
noteikšanas kritēriju izvērtēšanu, kas ir obligāti veicams pasākums
aprūpes tiesību atĦemšanas vai atjaunošanas gadījumos. BāriĦtiesas
sekretāre I.Marcinkēviča apmeklēja divus seminārus, kuros padziĜināja
zināšanas bāriĦtiesas lietvedības jautājumos un bērnu mantisko interešu
aizsardzības jautājumos. BāriĦtiesas priekšsēdētājai un sekretārei ir
amatalga, bet tiesas locekĜi saĦem apmaksu pēc nostrādāto stundu
likmes.
Pamatojoties uz koplīgumu tiek saĦemtas darba samaksas
un koplīgumā paredzētās sociālās garantijas.
 Pagasta bāriĦtiesa atradās dzīvokĜa tipa telpās Vecpils ielā 3 - 13,
Naujenes ciemā. Telpu kopējā platība
73,6 m². Jauns notikums bāriĦtiesas
dzīvē 2007. gadā bija tas, ka no 2007.
gada 1. oktobra bāriĦtiesai Naujenes
pagasta padome piešėīra jaunas darba
telpas Skolas ielā 6.
Pirmkārt, tas
atvieglo iedzīvotāju apkalpošanu, jo
minētās
telpas
ir
pašvaldības
administratīvajā ēkā, otrkārt, ērtāki darba
apstākĜi bāriĦtiesas darbiniekiem.
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Komunikācijas ar sabiedrību un Informācijas sniegšana
 Pagasta bāriĦtiesa 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.”
 BāriĦtiesa sadarbojās ar citām bāriĦtiesām(Daugavpils pilsētas un
rajona bāriĦtiesām, Ilūkstes novada bāriĦtiesu, Ludzas rajona Isnaudas pag asta bāriĦtiesu, Jūrmalas pilsētas bāriĦtiesu), 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.
 Rudenī Lāču pamatskolas un Naujenes pamatskolas skolnieki vēroja
pagasta bāriĦtiesas priekšsēdētājas darbu
„ēnas”, iepazinās ar darbu, pienākumiem,
visu veidu problēmām, ar ko nodarbojas
bāriĦtiesa. Izteica savas domas, kādu
palīdzību bērni gribētu saĦemt no
bāriĦtiesas darbiniekiem.
 BāriĦtiesa sadarbojusies ar Bērnu un ăimenes lietu ministriju,
Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu, Iekšlietu ministriju,
citām ministrijām pakĜautajām iestādēm un institūcijām bērnu
tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā.
 Rudenī Lāču pamatskolas un Naujenes pamatskolas skolnieki vēroja
pagasta bāriĦtiesas priekšsēdētājas darbu - „ēnas”, iepazinās ar
darbu, pienākumiem
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Plāni un prioritātes 2008. gadam
BāriĦtiesas 2007. gada budžets izstrādājams pamatojoties uz Naujenes pagasta
padomes 2006. gada 11.oktobra pieĦemto un apstiprināto „Naujenes pagasta budžeta
izstrādāšanas un apstiprināšanas instrukciju”.
Budžeta sastādīšanas mērėis: uzturēt pašvaldības izveidoto iestādi, attīstīt to,
sniegt pašvaldības iedzīvotājiem likumā paredzētos kvalitatīvus pakalpojumus.
IeĦēmuma daĜa 2008. gada budžetā ieplānojām Ls 3600,00 apmērā, kas ir uz
pusi lielāks salīdzinot ar 2006. gada faktisko ieĦēmumu summu, bet mazāks par
2007. gada ieĦēmumu summu (Ls 4136,00). 2007. Gada ieĦēmumu summa sasniedza
rekorda lielu skaitli. Tas izskaidrojams ar valsts nodevu palielināšanos par bāriĦtiesas
pakalpojumu sniegšanu apliecinājumu un citu uzdevumu pildīšanu, gan nekustamā
īpašuma darījumu summas palielināšanos un darījumu tirgus paplašināšanos, gan
brīvā pārvietošanās ES valstu robežas.
Plānotais budžeta palielinājums sniegs pašvaldības iedzīvotāju kvalitatīvu,
juridiskām prasībām atbilstošu, lietišėu pakalpojumu sniegšanu.
Galvenais uzdevums 2008. gadā veltīt lielāko darbu riska ăimenēm,
sadarboties ar visām pašvaldības iestādēm un institūcijām, strādāt, lai novērstu
riska apstākĜus šajās ăimenēs, jāstrādā, lai novērstu riska faktorus bērnu
drošībai.

Pārskatu sagatavoja
Naujenes pagasta bāriĦtiesas priekšsēdētāja
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S. Locika

PIELIKUMI
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Pielikums nr. 1
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AtĦemtas aprūpes tiesības
Bērnu skaits
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Aprūpes tiesību atĦemšanas salīdzinājuma diagramma
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Pielikums nr. 2
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Personu skaits, kuriem tika atjaunotas aprūpes tiesības
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bērnī līdz 7 gadiem
1

bērni no 7 līdz 16 gadiem

0,8
0,6
0,4
0,2
0
1

2

Bērnu skaits, kuri atkal apvienojas kopā ar saviem vecākiem vienā ăimenē.
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Pielikums nr. 3
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Notikušo bāriĦtiesas sēžu skaita, pieĦemto lēmumu skaita salīdzinoša diagramma
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Pielikums nr. 4
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Līgumi

Testamenti

-

Fotokopiju
apliecinājumi

105

Vienošanās akti

265

Piekrišanas

2001.

Pilnvaras

Paraksta
apliecinājumi

Zemes lietošanas
tiesību pārejas akti

Lūgumi ZG nodaĜai

Pielikums nr. 5

2007.gadā veikto darījumu skaits un ieĦēmumu summa salīdzinājuma ar
iepriekšējiem gadiem ir palielinājusies
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Pielikums nr. 6

4%

Darbinieku atalgojums

13%
Sociālo nodrošinājumu
iemaksas
4%
Pakalpojumu apmaksa
6%
Materiālu un energoresusrsu
apmaksa
58%
PamatlīdzekĜu iegāde
15%
Kvalifikācijas celšana,
kancelejas un saimniecības
preču iegāde

2007.gada Naujenes pagasta bāriĦtiesas izdevumu tāmes izpilde
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PĀRSKATS
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BĀRIĥTIESAS
DARBU
2007.gadā
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