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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 28. jūlijā                                               Nr. 77 

     (protokols Nr.5, 54.§) 

   

Par pašvaldības iestāžu – Apes novada Bāriņtiesa un Smiltenes novada Bāriņtiesa, 

reorganizācijas uzsākšanu 

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu  6. punktu 

jaunveidojamā Smiltenes novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto Apes novada un Raunas 

novada pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, Smiltenes novada pašvaldībā ir divas bāriņtiesas –

“Smiltenes novada Bāriņtiesa” un “Apes novada Bāriņtiesa”, kā arī “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 

Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa“ (turpmāk visas kopā arī – bāriņtiesa), kas nodrošina bāriņtiesas 

funkciju izpildi Smiltenes novada Raunas un Drustu pagastos.  

Raunas novada dome 2019.gada 23.janvārī ar Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas 

novadu domēm izveidoja pašvaldības iestādi “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas 

novadu bāriņtiesa“ (turpmāk – Apvienotā bāriņtiesa). Apvienotās bāriņtiesas darbības teritorija pēc 

Administratīvi teritoriālās reformas skar Smiltenes novada pašvaldības Raunas un Drustu pagastus. 

Apvienotās bāriņtiesas nolikuma (turpmāk – Nolikums), kas apstiprināts ar Amatas novada domes 

2019. gada 23. janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 1, 3.§), 1.4.punkts noteic, ka bāriņtiesu izveido, 

reorganizē un likvidē Amatas novada dome, Jaunpiebalgas novada dome, Līgatnes novada dome, 

Pārgaujas novada dome un Raunas novada dome un, ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likuma pārejas noteikumu  6. punktu par Apvienotās novadu bāriņtiesas reorganizācijas procesu 

lemttiesīga ir arī Smiltenes novada pašvaldība kā Raunas novada domes institūciju, finanšu, mantas, 

tiesību un saistību pārņēmēja.   

Cēsu novada pašvaldības dome 2021.gada 1.jūlija ārkārtas sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.12 “Par 

jaunizveidotā Cēsu novadā apvienoto pašvaldību bāriņtiesu, sociālo dienestu, pašvaldības  

policiju, dzimtsarakstu nodaļu un būvvalžu darbību”. Iepriekš minētā lēmuma 2.punkta 

2.1.apakšpunkts, nosaka, ka bāriņtiesu darbību Cēsu novadā līdz vienas bāriņtiesas izveidošanai, bet ne 

ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim (izņemot, ja normatīvie akti nosaka īsāku termiņu), turpina 

nodrošināt un darbojas šāda Cēsu novadā apvienojamo pašvaldību bāriņtiesa, saglabājot to rekvizītus: 

- Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa (turpmāk – Apvienotā 

bāriņtiesa) kā Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes institucionālā padotībā esoša iestāde ar 

darbības teritoriju – Smiltenes novada Raunas pagasts un Drustu pagasts. 

Minētās iestādes ir pašvaldības izveidotas aizbildnības un aizgādnības iestādes, kas saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko 

interešu aizsardzību. Iestādes darbojas katra savā teritorijā, taču tās pamatuzdevumi un pamatfunkcijas 

ir vienas un tās pašas – nodrošināt bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu 

aizsardzību, kā arī pildīt iestādei deleģētos uzdevumus. 

Apes, Raunas un Smiltenes pašvaldību izstrādātais projekts “Jaunizveidojamās Smiltenes novada 

pašvaldības administratīvās struktūras projekts” noteic, ka līdz jaunas bāriņtiesas izveidošanai, bet ne 

ilgāk kā līdz 2021.gada 1.oktobrim, darbību turpina jaunizveidotajā pašvaldībā ietilpstošo pašvaldību 

bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un to darbības teritorijai. 
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Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmitā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc 

iespējas efektīvi.  

Izvērtējot esošo situāciju, un, ņemot vērā pastāvošo divu bāriņtiesu darba organizāciju, kā arī 

apstākļus, ka iepriekš norādīto bāriņtiesas funkciju Smiltenes novada pašvaldības Raunas un Drustu 

pagastos īsteno Apvienotā bāriņtiesa, secināms, ka, apvienojot bāriņtiesas vienā iestādē, būtiski tiks 

uzlabota tās darbības efektivitāte, īstenota solidāra darba apjoma pārvaldīšana, ieviesti vienoti darbības 

principi visā novada teritorijā un vienota pakalpojumu pieejamība visā jaunizveidotajā Smiltenes 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Reorganizācijas rezultātā izveidotā iestāde „Smiltenes novada Bāriņtiesa” ar 2021. gada 1. 

oktobri būs Smiltenes novada pašvaldības iestāžu „Smiltenes novada Bāriņtiesa” un „Apes novada 

Bāriņtiesa” tiesību un saistību, materiālo un nemateriālo vērtību, funkciju un pārvaldes uzdevumu 

pārņēmēja, pārņemot no pašvaldības iestādēm Smiltenes novada pašvaldības iestāžu “Smiltenes novada 

Bāriņtiesa”,  „Apes novada Bāriņtiesa” uzdotos uzdevumus, materiālās un nemateriālās vērtības, 

lietvedībā esošos dokumentus tiesību un saistību, materiālo un nemateriālās vērtības pārņēmēja, tajā 

skaitā, darba tiesisko attiecību pārņēmēja darbiniekiem, kas pāriet uz iestādi. Ņemot vērā, ka tiek 

izveidota iestāde “Smiltenes novada Bāriņtiesa”, tās pienākums ir pārņemt Apvienotās novadu 

bāriņtiesas, kas skar Smiltenes novada pašvaldības Raunas pagastu un Drustu pagastu, uzdotos 

uzdevumus, materiālās un nemateriālās vērtības, lietvedībā esošos dokumentus, kuras skārušas bijušo 

Raunas novada domi kā budžeta iestādi. 

Bāriņtiesu likuma Pārejas noteikumu 22.punkta 1.apakšpunkts noteic, ja, saskaņā ar 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurš stājies spēkā 2020. gada 23. jūnijā, īstenotās 

reformas rezultātā pašvaldību un administratīvo teritoriju apvienošanas dēļ tiek izveidota jauna 

bāriņtiesa, vairākām pašvaldībām apvienojoties, bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietniekam vai bāriņtiesas loceklim, kurš ievēlēts bāriņtiesas sastāvā līdz 2021. gada 30. jūnijam un 

kura pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar administratīvi 

teritoriālo reformu, ir tiesības pretendēt konkursa kārtībā uz amatu no jauna izveidotajā bāriņtiesā. Šajā 

amatu konkursā priekšroka dodama tiem pretendentiem, kuri ievēlēti bāriņtiesas sastāvā līdz 2021. gada 

30. jūnijam un kuru pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar 

administratīvi teritoriālo reformu. Konkursu vienlaikus uz bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amatiem jaunajā bāriņtiesā rīko Smiltenes novada 

pašvaldība. 

Ievērojot Bāriņtiesu likuma Pārejas noteikumu 23.punktu, līdz jaunas bāriņtiesas izveidošanai 

amata pienākumus turpina pildīt bijušo pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji, bāriņtiesu priekšsēdētāja 

vietnieki un bāriņtiesu locekļi, noslēdzot darba līgumu, bez Smiltenes novada pašvaldības rīkota atklāta 

konkursa. 

Saskaņā ar Darba likuma 117.panta otro daļu valsts pārvaldes iestāžu vai pašvaldību un to iestāžu 

administratīva reorganizācija, kā arī vienas iestādes administratīvo funkciju nodošana otrai iestādei nav 

uzskatāma par uzņēmuma pāreju un pati par sevi nevar būt par pamatu darba līguma uzteikumam. 

Attiecībā uz esošo bāriņtiesu darbiniekiem, visi darbinieki, ar kuriem noslēgti darba līgumi līdz iestādes 

“Smiltenes novada Bāriņtiesa” darbības uzsākšanai, turpina darbu esošajos amatos līdz reorganizācijas 

procesa beigām. Veicot bāriņtiesu apvienošanu tiks nodrošināta esošo darbinieku izvērtēšana, lai 

pamatoti lemtu, kādu amatu kuram no līdzšinējo bāriņtiesu darbiniekiem piedāvāt, kā arī izsludinot 

konkursu uz jaunizveidotās iestādes amatiem, un, izvērtējot amatu kandidātus atbilstoši normatīvajiem 

aktiem, ņems vērā normatīvajos aktos noteikto prasību, ka, priekšroka dodama tiem pretendentiem, kuri 

ievēlēti reorganizējamo bāriņtiesu sastāvā līdz 2021. gada 30. jūnijam un kuru pilnvaru termiņš nav 

beidzies līdz jaunās bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu. 

Jaunizveidotās Bāriņtiesas vadītājs tiks izvēlēts, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem prasībām, 

ievērojot Bāriņtiesu likumā noteiktās prasības un kritērijus.  

Lai nodrošinātu reorganizācijas procesu, nepieciešams uzdot to nodrošināt pašvaldības 

izpilddirektoram vai izveidot reorganizācijas komisiju, kas risinās organizatoriskos jautājumus. 

Ņemot vērā norādīto un nodrošinātu Domes iepriekš pieņemto lēmumu izpildi, racionālu finanšu 

resursu izlietojumu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija ārkārtas sēdes lēmuma 

Nr.12 “Par jaunizveidotā Cēsu novadā apvienoto pašvaldību bāriņtiesu, sociālo dienestu, pašvaldības 

policiju, dzimtsarakstu nodaļu un būvvalžu darbību” 2.punkta 2.1.apakšpunktu, Smiltenes novada 

pašvaldības dome Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021. gada 20. jūlija atzinumu 

https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
http://likumi.lv/doc.php?id=26019#p117


(protokols Nr.1) un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas 

noteikumu 6.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 

8.punktu, Bāriņtiesu likuma 2.panta pirmo un piekto daļu, Pārejas noteikumu 22.punkta 1.apakšpunktu 

un 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu un 15.panta trešās daļas 2.punktu 

un 4.punktu, Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 

“Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 8.22. apakšpunktu, 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. Uzsākt pašvaldības iestāžu – “Smiltenes novada Bāriņtiesa” (iestādes reģistrācijas Nr. 

40900006119, adrese Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV – 4729), un “Apes novada 

Bāriņtiesa” (iestādes reģistrācijas Nr. 40900001003, adrese Tirgus iela 5, Ape, Smiltenes novads, 

LV-4337) reorganizāciju, tās apvienojot, un uz reorganizējamā Smiltenes novada Bāriņtiesas un 

Apes novada Bāriņtiesas bāzes izveidot Smiltenes novada pašvaldības pakļautībā esošu iestādi 

“Smiltenes novada Bāriņtiesa” (juridiskā adrese: Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, 

LV – 4729) ar tās darbības teritoriju visā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. 

2. Noteikt, ka Smiltenes novada Bāriņtiesas un Apes novada Bāriņtiesas reorganizācija pabeidzama 

ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30.septembrim un noteikt, ka pašvaldības jaunveidojamā iestāde 

“Smiltenes novada Bāriņtiesa” uzsāk darbu 2021. gada 1. oktobrī. 

3. Pašvaldības iestāde „Smiltenes novada Bāriņtiesa” ar 2021. gada 1.oktobri ir: 

3.1.  iestādes „Smiltenes novada Bāriņtiesas”, iestādes „Apes novada Bāriņtiesas” tiesību un 

saistību, funkciju un pārvaldes uzdevumu, materiālo un nemateriālo vērtību, tajā skaitā, 

darba tiesisko attiecību pārņēmēja darbiniekiem, kas pāriet uz iestādi, lietvedībā esošo 

dokumentu pārņēmēja ciktāl normatīvajos aktos un domes lēmumos nav noteikts citādi. 

3.2. iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa” tiesību 

un saistību, funkciju un pārvaldes uzdevumu, materiālo un nemateriālo vērtību, tajā skaitā, 

darba tiesisko attiecību pārņēmēja darbiniekiem, kas attiecināmi pēc noteiktā deleģējuma 

no bijušās Raunas novada domes, kas pāriet uz iestādi, pārņēmēja, ciktāl tas skar bijušā 

Raunas novada domes budžeta ieguldījumus, un lietvedībā esošo dokumentu pārņēmēja, 

ciktāl tie skar Smiltenes novada Drustu un Raunas pagastos esošo lietvedību.  

4. Ar iestādes “Smiltenes novada Bāriņtiesa” darbības uzsākšanu 2021.gada 1.oktobrī, izbeigt 

sadarbību ar Apvienoto bāriņtiesu par bāriņtiesas funkciju un uzdevumu realizēšanu Smiltenes 

novada pašvaldības Raunas pagastā un Drustu pagastā.  

5. Reorganizācijas procesā nodrošināt, ka iestāde „Smiltenes novada Bāriņtiesa” un  iestāde „Apes 

novada Bāriņtiesa” un Apvienotā bāriņtiesa līdz 2021. gada 30.septembrim darbību turpina 

atbilstoši to kompetencei un to noteiktajai darbības teritorijai. 

6. Reorganizācijas procesa īstenošanai darba tiesisko attiecību noregulēšanai: 

6.1. uzdot Pašvaldības izpilddirektoram ne vēlāk kā līdz 2021.gada 20. augustam  organizēt 

atklātu pretendentu konkursu uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja, vietnieka/u un locekļu amatu 

vietām, priekšroku dodot tiem pretendentiem, kuri ievēlēti bāriņtiesas sastāvā līdz 2021. 

gada 30. jūnijam un kuru pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās bāriņtiesas izveidošanai 

saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu;  

6.2. reorganizējamo Bāriņtiesu priekšsēdētāju un locekļu izvērtēšanai izveidot vērtēšanas 

komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā: 

6.2.1. Komisijas priekšsēdētājs: Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīdai Harju; 

6.2.2. Komisijas locekļi:  

Domes deputāti Gita Mūrniece un Ervins Labanovskis, Pašvaldības izpilddirektors 

Andris Lapiņš, Centrālās administrācijas personāla speciāliste Evita Sirmā un 

Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāja Aurika Zīvere;  



6.2.3. Nosūtīt Cēsu novada pašvaldībai paziņojumu par bāriņtiesu reorganizāciju un 

jaunās Smiltenes novada Bāriņtiesas darbības uzsākšanu ar 2021. gada 1. oktobri 

visā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. 

7. Lēmuma izpildei uzdot reorganizējamo pašvaldības iestāžu „Smiltenes novada Bāriņtiesa” un  

„Apes novada Bāriņtiesa” priekšsēdētājiem: 

7.1. līdz 2021. gada 20. augustam pienācīgā veidā informēt iestāžu darbiniekus par Bāriņtiesu 

reorganizāciju; 

7.2. līdz 2021.gada 20.augustam izstrādāt jaunveidojamās iestādes “Smiltenes novada 

Bāriņtiesa” nolikuma projektu un darbinieku amatu saraksta projektu, iesniegt tos 

apstiprināšanai Domei;  

7.3. izstrādāt darbinieku amata  aprakstu projektus;  

7.4. nodrošināt reorganizējamo Bāriņtiesu lietu, materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, 

mantas vērtību un saistību apjoma noteikšanu un pārskata sagatavošanu, saistību, arhīva 

un lietvedības nodošanu, informēt par reorganizācijas procesu un sadarboties ar darbinieku 

arodbiedrību, koordinēt iestāžu reorganizācijas procesa pabeigšanu, veicot nepieciešamās 

darbības reorganizācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un 

termiņā, t.sk., citu ar šī lēmuma izpildi saistīto nepieciešamo darbību veikšanu. 

8. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks apmaksāti no 

pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētajiem  finanšu līdzekļiem.  

9. Par lēmuma 5. un 7. punkta izpildi atbild reorganizējamo iestāžu „Smiltenes novada Bāriņtiesa” 

un „Apes novada Bāriņtiesa” priekšsēdētāji, par lēmuma 6. punktu – Pašvaldības izpilddirektors. 

10. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars 

Avotiņš. 

11. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                E.Avotiņš 

 

 

 

 

 


