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Par bāriņtiesas funkciju nodrošināšanu  

2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Bāriņtiesu likumā ar mērķi nodrošināt atbilstību 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam administratīvi teritoriālajam 

iedalījumam un noteikt, ka tiesiskās attiecības ar bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieku vai bāriņtiesas locekli turpmāk tiek veidotas saskaņā ar darba tiesisko attiecību 

reglamentējošo normatīvo aktu normām; noregulēt jautājumus saistībā ar bāriņtiesas priekšsēdētāja, 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa mācību programmas apgūšanas pienākumu 

un darba režīmu laikā līdz minētās mācību programmas apgūšanai; tiesiski reglamentēt situāciju, ja 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktā administratīvo teritoriju apvienošanas dēļ 

tiek izveidota jauna bāriņtiesa, vairākām pašvaldībām apvienojoties. 

[1] Likums noteic, ka, ja bāriņtiesas sastāvā esošās personas nav apguvušas Bāriņtiesu likuma 

10.panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu, tad līdz brīdim, kad bāriņtiesas priekšsēdētājs un 

vismaz trīs bāriņtiesas locekļi to ir apguvuši, bāriņtiesa šajā likumā noteikto uzdevumu izpildē 

sadarbojas ar citu tuvāko bāriņtiesu atbilstoši šā likuma 53.panta (11) daļai. Tajos gadījumos, ja 

pašvaldības teritorijā kādai bāriņtiesai nav iespējams nodrošināt pietiekamu personu skaitu, kas var 

nodrošināt lemtspējīgu bāriņtiesas sastāvu vai bāriņtiesa ir  kavēta pildīt Bāriņtiesu likumā noteiktos 

uzdevumus, tad attiecīgā bāriņtiesa sadarbojas ar citu tuvāko bāriņtiesu  un pieaicina citas tuvākas 

bāriņtiesas locekli atbalsta sniegšanā.  

[2] Par atbalstu, kādu bāriņtiesai sniedz cita tuvākā bāriņtiesa, bāriņtiesas slēdz sadarbības 

līgumu/vienošanos, pirms tam to saskaņojot ar pašvaldību. Proti Domei jālemj par Apes novada 

bāriņtiesu, kas nevar nokomplektēt sastāvu,  un par sastāvu  (iekļaujot tajā uz noteiktu laiku 

pieaicināto Smiltenes novada bāriņtiesas locekli) un sadarbību ar Smiltenes novada Bāriņtiesu 

konkrētam laika periodam. Uz šāda sadarbības līguma ietveros bāriņtiesai piesaistītu otras bāriņtiesas 

amatpersonu neattiecas prasība par amata konkursa rīkošanu, jo tas ir pagaidu mehānisms, kamēr 

atbalstu saņemošā bāriņtiesa spēs pati nokomplektēt bāriņtiesas sastāvu. 

 [3] Sadarbības līguma rezultātā netiek nodotas lietas citas pašvaldības bāriņtiesai, nenotiek arī 

funkciju nodošana. Slēdzot šādu vienošanos, Smiltenes novada bāriņtiesas loceklis uzsāk Bāriņtiesu 

likumā noteikto uzdevumu izpildi Apes novada bāriņtiesā, lai tā nodrošinātu, ka bāriņtiesa būtu 

lemtspējīga vai nebūtu kavēta pildīt Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus. Uz vienošanās pamata 

pieaicinātais Smiltenes novada bāriņtiesas loceklis piedalās lēmuma pieņemšanā Apes novada  

bāriņtiesas vārdā. 

[4] Atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr.1 

“Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 142. punktam jaunizveidotā Smiltenes novadā apvienoto 

pašvaldību institūciju darba organizāciju līdz attiecīgo Pašvaldības institūciju reorganizācijai vai 

jaunas institūcijas izveidošanai atbilstoši šim nolikumam nosaka ar Domes lēmumu, paredzot pārejas 

periodu ne ilgāku kā līdz 2021. gada 31. decembrim. 

mailto:dome@smiltene.lv


Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma Pārejas noteikumu 22., 23. punktu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,  

atklāti balsojot ar 15 balsīm “Par” (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis 

Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis 

Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), “Pret”- nav, 

“atturas” - nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Piekrist, ka Apes novada bāriņtiesa, lai nodrošinātu tai Bāriņtiesu likumā noteiktu funkciju 

izpildi pilnā apjomā, slēdz sadarbības līgumu ar Smiltenes novada bāriņtiesu, pirms tam to 

saskaņojot ar Smiltenes novada pašvaldību. 

2. Atbrīvot no Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas Daci Silaunieci, 

saglabājot viņai Apes novada bāriņtiesas locekles amatu un noslēgt ar Daci Silaunieci darba 

līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem, nosakot mēnešalgu par Apes novada bāriņtiesas 

locekļa amata pienākumu izpildi analoģiski Smiltenes novada bāriņtiesas locekļa mēnešalgai. 

3. Apstiprināt par Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas  pienākumu izpildītāju Līviju Karro. 

4. Par lēmuma izpildi atbild Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja Līvija 

Karro  un Smiltenes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Solvita Bauere. 

5. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā un ir spēkā līdz Domes lēmuma par jaunas 

Smiltenes novada Bāriņtiesas izveidošanu, bet ne ilgāk kā līdz  2021. gada 31. decembrim. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veikt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                    E.Avotiņš 
 
 


