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Par Daugavpils novada bāriņtiesu optimizāciju 

______________________________________________________________ 

 

Lai nodrošinātu ekonomisku pakalpojumu sniegšanu un ņemot vērā Valsts kontroles  

ieteikumus, ir nepieciešams veikt Daugavpils novada piecu bāriņtiesu optimizāciju, to vietā 

izveidojot divas bāriņtiesas. 

 

 Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, kas nosaka, 

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, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

1.punktu, kas  nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

tiesības veidot pašvaldību iestādes, 15.pantu, kas nosaka pašvaldības autonomās funkcijas, 

un viena no pašvaldības funkcijām ir gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu 

personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību, 21.panta pirmās daļas 8. un 

26.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, 

turklāt, tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, ievēlēt un 

atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus, Bāriņtiesu likuma 2.panta piekto 

daļu, kur noteikta domes tiesība lemt par bāriņtiesu skaitu pašvaldības teritorijā, Daugavpils 

novada dome, balsojot ar 16 balsīm par (Jānis Belkovskis, Jevgeņijs Gridasovs, Viktors 

Kalāns, Arvīds Kucins, Jānis Kudiņš, Juris Livčāns, Visvaldis Ločs, Aleksejs Mackevičs, 

Guntars Melnis, Vjačeslavs Moskaļenko, Olesja Ņikitina, Aivars Rasčevskis, Aleksandrs 

Sibircevs, Ilmārs Skuķis, Regīna Tamane, Jānis Vagalis), pret – nav, atturas –  nav, nolemj: 

 

1. Uzsākt Daugavpils  novada bāriņtiesu - Kalkūnes bāriņtiesas, Līksnas bāriņtiesas,  

Naujenes bāriņtiesas, Skrudalienas bāriņtiesas un Višķu bāriņtiesas - optimizāciju, 

izveidojot divas  Daugavpils novada bāriņtiesas. 

 

2. Uzdot Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektorei Vandai Kezikai  ne vēlāk kā 

līdz 2019.gada 15.jūlijam rakstiski paziņot bāriņtiesu priekšsēdētājiem un locekļiem, kuru 

pilnvaru termiņš nebeidzas 2019.gada 30.septembrī, par iespējamo darba tiesisko attiecību 

izbeigšanu sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu bāriņtiesu optimizācijas rezultātā.  
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3. Uzdot Daugavpils novada pašvaldības Kalkūnes, Līksnas, Naujenes, Skrudalienas, 

Višķu pagastu pārvalžu vadītājiem ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15.jūlijam rakstiski paziņot 

bāriņtiesu sekretāriem par iespējamo darba tiesisko attiecību izbeigšanu sakarā ar darbinieku 

skaita samazināšanu bāriņtiesu optimizācijas rezultātā.  

 

4. Uzdot Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektorei Vandai Kezikai izveidot  

darba grupu Daugavpils novada bāriņtiesu optimizācijas procesa nodrošināšanai un līdz 

2019.gada 5.augustam sagatavot priekšlikumus optimizācijas procesa īstenošanai. 

 

5. Noteikt, ka optimizācijas process ir pabeidzams ne vēlāk kā līdz 2019.gada 

30.septembrim un jaunajām bāriņtiesām darbs uzsākams ne vēlāk kā ar 2019.gada 1.oktobri. 

 

 

Daugavpils novada domes  

priekšsēdētājs        A.Kucins     
 

 

 

 

 

 


