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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
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2021.gada 18.augusts

LĒMUMS Nr. 3.
Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada bāriņtiesa”
izveidošanu
Izskatot jautājumu par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada bāriņtiesa”
izveidošanu, konstatēts:
1.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļā noteiktais efektivitātes princips paredz,
ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu
pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu,
nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un
apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu;

2.

atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021.gada 1.jūliju ir
izveidots jauns novads;

3.

saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 2. punktu ar
šā likuma spēkā stāšanos republikas pilsētu un novadu pašvaldības turpina pildīt savas funkcijas
un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanās
ievēlētās pašvaldības domes [..] pirmajai sēdei, kura tiek sasaukta šajā likumā noteiktajā kārtībā
2021. gada 1. jūlijā. Minētā likuma pielikumā noteiktais administratīvi teritoriālais dalījums
stājas spēkā līdz ar jaunievēlētās pašvaldības domes pilnvarām. Tādējādi apvienojamās
Ķekavas un Baldones novadu pašvaldības patstāvīgi īstenoja savu kompetenci līdz dienai, kad
uz pirmo sēdi sanāk jaunievēlētā Ķekavas novada dome;

4.

Bāriņtiesu likuma 2. panta piektā daļa noteic, ka vienā pašvaldībā izveido ne vairāk kā vienu
bāriņtiesu. Vairākas pašvaldības var veidot kopīgu bāriņtiesu;

5.

kā tas izriet no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta, likumdevējs ir noteicis metodes, ar
kādām iestādi likvidē vai reorganizē, kuras pēc būtības ir līdzīgas, taču nav noteicis kritērijus,
kad iestādi drīkst reorganizēt, bet kad tā ir jālikvidē. Tas nozīmē, ka likumdevējs nav vēlējies
principiāli ierobežot lēmējinstitūcijas tiesības izvēlēties, kuru likumā noteikto metodi piemērot.
Tādējādi, nepastāvot konkrētiem likumdevēja noteiktiem kritērijiem, kādos pieļaujama iestādes
likvidācija un kādos reorganizācija, Pašvaldība ir tiesīga brīvi izvēlēties, kādu metodi piemērot,
veicot pašvaldības funkciju un struktūras optimizēšanu;

6.

labas pārvaldības princips prasa pretimnākošu un cieņpilnu valsts vai pašvaldības iestādes
attieksmi pret privātpersonu, kas ietver ne vien iestādes pienākumu rīkoties atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajam, bet arī pastāvīgi uzlabot personai sniegto pakalpojumu
kvalitāti,
ievērojot,
ka
valsts
pārvalde
kalpo
iedzīvotājiem
(skat.
http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/cilvektiesibas/laba-parvaldiba);

7.

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot,
reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un
nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, savukārt, pamatojoties uz šī paša
likuma 41.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus

(noteikumi, nolikumi, instrukcijas). Minētais atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pantā
reglamentētajai tiešās pārvaldes iestāžu izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtībai,
kas saskaņā ar minētā likuma 30.panta otrās daļas noteikumiem attiecināma arī uz pastarpinātās
pārvaldes iestādēm;
8.

tādējādi jaunizveidotajā Ķekavas novadā nepieciešams apvienot Ķekavas novada bāriņtiesu un
Baldones novada bāriņtiesu, rezultātā uz reorganizējamo bāriņtiesu bāzes izveidojot jaunu
Ķekavas novada pašvaldības iestādi “Ķekavas novada bāriņtiesa” ar darbības teritoriju Ķekavas
novada administratīvajā teritorijā.

Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 8. punktu, 21.panta pirmās daļas 8. punktu;
- likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 5.punktu;
- Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās daļas 2. punktu;
- Bāriņtiesu likuma 2. panta pirmo, trešo un piekto daļu, Pārejas noteikumu 22. un 23. punktu;
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Sociālo lietu komitejas 2021.gada 10.augusta sēdes
atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Dace Cīrule,
Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Juris
Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Voldemārs Pozņaks),
“Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Apvienot Ķekavas novada bāriņtiesu un Baldones novada bāriņtiesu, rezultātā uz
reorganizējamo institūciju bāzes izveidot Ķekavas novada pašvaldības iestādi “Ķekavas novada
bāriņtiesa” (turpmāk – Bāriņtiesa) ar darbības teritoriju – Ķekavas novada administratīvā
teritorija.

2. Noteikt, ka Bāriņtiesa darbību uzsāk ar 2021. gada 1. oktobri.
3. Finanšu līdzekļus Bāriņtiesas darbībai piešķir Ķekavas novada pašvaldības dome, tos paredzot
pašvaldības budžetā kārtējam gadam, sākot ar 2021. gada 1. oktobri.
4. Noteikt, ka ar Bāriņtiesas darbības nodrošināšanu saistītās grāmatvedības un iepirkumu
funkcijas tiek īstenotas centralizēti un to nodrošina Ķekavas novada pašvaldības iestāde
“Ķekavas novada centrālā administrācija”.
5. Noteikt, ka līdz Bāriņtiesas darbības uzsākšanai:
5.1. darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros jaunizveidotajā Ķekavas
novada pašvaldībā ietilpstošo Ķekavas un Baldones novadu bāriņtiesas atbilstoši to
kompetencei un darbības teritorijai;
5.2. Ķekavas un Baldones novadu bāriņtiesas saglabā administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros jaunizveidotajā Ķekavas novada pašvaldībā ietilpstošo pašvaldību bāriņtiesu
nosaukumus.
6.

Uzdot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram:
6.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Ķekavas un Baldones novadu bāriņtiesu
priekšsēdētājus, bāriņtiesu priekšsēdētāja vietniekus, bāriņtiesu locekļus un bāriņtiesas
darbiniekus par bāriņtiesas reorganizāciju un izmaiņām viņu nodarbinātībā, kā arī attiecīgi
brīdināt tos darbiniekus, ar kuriem nav iespējams nodrošināt darbu Ķekavas novada
pašvaldībā, par darba tiesisko attiecību izbeigšanu atbilstoši Darba likuma 101. panta
pirmās daļas 9. punktam, normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un apmērā izmaksājot
atlaišanas pabalstu.
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6.2. organizēt Ķekavas novada bāriņtiesas un Baldones novada bāriņtiesas apvienošanas
procesu, izveidot iestāžu apvienošanas un inventarizācijas komisiju.
7.

Uzdot Ķekavas un Baldones novadu bāriņtiesām ar 2021. gada 30. septembri slēgt attiecīgās
iestādes reģistrus un to arhīvu fondus, bet iesāktās lietas ar 2021. gada 1. oktobri turpināt
jaunajai Bāriņtiesai līdz to pabeigšanai, to uzskaitei izmantojot Ķekavas un Baldones novadu
bāriņtiesu reģistrus.

8.

Uzdot Ķekavas un Baldones novadu bāriņtiesām, nododot bāriņtiesas dokumentus jaunajai
Bāriņtiesai, savos reģistros izdarīt atzīmes par aktīvo lietu nodošanu un tās uzskaites numuru
jaunās Bāriņtiesas attiecīgajā reģistrā.

9.

Uzdod Bāriņtiesai savā reģistrā izdarīt atzīmes par nodevušo bāriņtiesu un nodevušās
bāriņtiesas lietas uzskaites numuru.

10. Ar bāriņtiesu reorganizāciju saistītos izdevumus segt no Ķekavas novada pašvaldības budžeta
2021. gadam.
11. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam.
Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

J.Žilko

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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