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Dobeles novada dome 2021. gada  
25. marta sēdē nolēma:

1. Apstiprināt zemes ierī-
cības projektu nekustamā īpašu-
ma Zaļajā ielā 96, Dobelē, zemes 
vienības sadalīšanai;

2. apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamo īpašumu 
Elektrības ielā 6 un Spodrības 
ielā 1A, Dobelē, sadalīšanai un 
robežu pārkārtošanai;

3. atļaut sadalīt nekusta-
mo īpašumu «Jaunkrastiņi» An-
nenieku pagastā divos atsevišķos 
īpašumos;

4. atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu «Čiekuri» Dobeles pa-
gastā divos atsevišķos īpašumos;

5. atļaut sadalīt nekusta-
mo īpašumu «Zirņi» Naudītes pa-
gastā divos atsevišķos īpašumos;

6. atļaut sadalīt nekusta-
mo īpašumu «Ziedugravas» Nau-
dītes pagastā piecos atsevišķos 
īpašumos;

7. nodot Jaunsardzes cen-
tram bezatlīdzības lietošanā uz 
laiku līdz 2031. gada 31. decem-
brim nedzīvojamās telpas Gaura-
ta ielā 8, Dobelē, izglītības telpu 
grupā 114,8 m2 kopplatībā jaun- 
sargu interešu izglītības prog-
rammas īstenošanai;

8. pārdot atklātā izsolē 
nekustamos īpašumus: zemes-
gabalu «Jaunzemnieki 142» Auru 

pagastā ar platību 0.0515 ha; ze-
mesgabalu «Jaunzemnieki 190» 
Auru pagastā ar platību 0,0584 
ha; zemesgabalu «Jaunzemnie-
ki 260» Auru pagastā ar platību 
0,1358 ha; zemesgabalu «Pokaiņi 
44» Krimūnu pagastā ar platību 
0.0705 ha; pašvaldības Īpašuma 
konversijas komisijai apstiprināt 
izsoles noteikumus un organizēt 
nekustamo īpašumu atsavināša-
nu likumā noteiktajā kārtībā;

9. apstiprināt pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
izsoles rezultātus;

10. nodot daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju – «Pauguri» Bēr-
zes pagastā; Liepu ielā 5, Šķibē, 
Bērzes pagastā; un Skolas ielā 4, 
Kaķeniekos, Annenieku pagastā, 
– pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu 
īpašnieku pilnvarotajām perso-
nām;

11. izdarīt grozījumus Do-
beles novada domes 2019.  gada 
29.  augusta lēmumā Nr.  209/9 
«Par Dobeles novada domes de-
putātu mēnešalgu»;

12. apstiprināt Dobeles no-
vada domes saistošos noteiku-
mus Nr.  7 «Grozījumi Dobeles 
novada domes 2017. gada 26. ok-
tobra  saistošajos noteikumos 
Nr. 8 «Par sociālās palīdzības pa-

balstiem Dobeles novadā»»;
13. apstiprināt Dobeles no-

vada domes saistošo noteikumu 
Nr.  4 «Grozījumi Dobeles nova-
da domes 2017. gada 26. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 9 «Par 
pabalstu krīzes situācijā Dobeles 
novadā»» precizēto redakciju;

14. atļaut Dobeles Valsts 
ģimnāzijai 2021./2022.  mācību 
gadā atvērt divas 7. klases pama-
tizglītības otrā posma program-
mā, uzņemamo izglītojamo skai-
tu klasē nosakot Dobeles Valsts 
ģimnāzijas direktorei, ievērojot 
Ministru kabineta 2002.  gada 
27. decembra noteikumu Nr. 610 
«Higiēnas prasības izglītības 
iestādēm, kas īsteno vispārējās 
pamatizglītības, vispārējās vidē-
jās izglītības, profesionālās pa-
matizglītības, arodizglītības vai 
profesionālās vidējās izglītības 
programmas» prasības;

15. izdarīt grozījumus Do-
beles novada domes 2018.  gada 
25.  oktobra lēmumā Nr.  253/12 
«Par Dobeles novada pašvaldības 
iestāžu maksas pakalpojumiem»;

16. iesniegt projekta «Māks-
linieku plenērs Dobeles novadā» 
iesniegumu projektu konkursam 
«Latvijas valsts mežu un Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstītās 

Zemgales kultūras programmas 
2021»;

17. ievēlēt Janu Ozoliņu 
par Dobeles novada bāriņtiesas 
locekli ar 2021.  gada 1.  aprīli uz 
pieciem gadiem.

Dome pieņēma zināšanai 

Dobeles novada bāriņtiesas pār-
skatu par 2020. gadu.

Informāciju sagatavoja
Dace Riterfelte,

Dobeles novada pašvaldības 
sēžu protokolu vadītāja

IZSOLE
Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 
2021. gada 12. maijā plkst. 14.00 Dobeles novada 
pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, 
pārdos:

• zemesgabalu «Jaunzem-
nieki 142» Auru pagastā, Do-
beles novadā, kadastra Nr. 4646 
012 0151, platība 0,0515 ha (ka-
dastra apzīmējums 4646 012 
0151), par sākumcenu 1400,00 
EUR, solis 200,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
10. maijam jāiesniedz pašvaldī-
bā rakstisks iesniegums, kuram 
jāpievieno maksājuma kvīts par 
pašvaldības bankas kontā iemak-
sāto drošības naudu 140,00 EUR 
un dalības maksu 40,00 EUR. No-
solītās pirkuma maksas samaksas 

termiņš - 2021. gada 30. septem-
bris. 

• zemesgabalu «Jaunzem-
nieki 190» Auru pagastā, Do-
beles novadā, kadastra Nr. 4646 
012 0196, platība 0,0584 ha (ka-
dastra apzīmējums 4646 012 
0196), par sākumcenu 1400,00 
EUR, solis 200,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
10. maijam jāiesniedz pašvaldī-
bā rakstisks iesniegums, kuram 
jāpievieno maksājuma kvīts par 
pašvaldības bankas kontā iemak-
sāto drošības naudu 140,00 EUR 

un dalības maksu 40,00 EUR. No-
solītās pirkuma maksas samaksas 
termiņš - 2021. gada 30. septem-
bris. 

• zemesgabalu «Jaunzem-
nieki 260» Auru pagastā, Do-
beles novadā, kadastra Nr. 4646 
012 0267, platība 0,1358 ha (ka-
dastra apzīmējums 4646 012 
0640), par sākumcenu 2800,00 
EUR, solis 200,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
10. maijam jāiesniedz pašvaldībā 
rakstisks iesniegums, kuram jā-
pievieno maksājuma kvīts par paš-
valdības bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 280,00 EUR un da-
lības maksu 40,00 EUR. Nosolītās 
pirkuma maksas samaksas termiņš 
- 2021. gada 30. septembris. 

• zemesgabalu «Pokaiņi 
44» Krimūnu pagastā, Dobeles 
novadā, kadastra Nr.  4672 009 
0044, platība 0,0705 ha (kadastra 
apzīmējums 4672 009 0044), par 
sākumcenu 1800,00 EUR, solis 
200,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
10. maijam jāiesniedz pašvaldībā 
rakstisks iesniegums, kuram jā-
pievieno maksājuma kvīts par paš-
valdības bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 180,00 EUR un da-
lības maksu 40,00 EUR. Nosolītās 
pirkuma maksas samaksas termiņš 
- 2021. gada 30. septembris. 

Informācija par zemesgaba-
liem www.kadastrs.lv vai pašval-
dības nekustamā īpašuma noda-
ļā, zvanot 63707249. 

Ar izsoles noteikumiem in-
teresenti var iepazīties Dobeles 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 
17, Dobelē, 19. kabinetā darba 
dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 
Uzziņas par tālruni 63720938 vai 
26326880.

Drošības naudu un dalības 
maksu lūdzam ieskaitīt:

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Do-

beles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts 
LV94 UNLA 0050014267180
AS «SEB Banka», kods 
UNLALV 2X
Norēķinu konts 
LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

http://www.kadastrs.lv/


2021. gada 13. aprīlī  11. lappuse2021. gada 13. aprīlī 10. lappuse

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturto daļu, bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz 
attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums 
publicējams pašvaldības mājaslapā.

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem 
aktiem un publisko tiesību principiem. Bāriņtiesas darbī-
bas noteikumus nosaka Ministru kabinets.

Dobeles novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir 
Dobeles novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnī-
bas iestāde, kas Dobeles novada administratīvajā teritorijā 
prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas 
tiesību un tiesisko interešu aizstāvību.

 Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja, 
priekšsēdētājas vietniece un piecas bāriņtiesas locekles. 
Vēl bāriņtiesā strādā sekretāre un divas bāriņtiesas locekļa 
palīdzes. 

Bāriņtiesas sastāvs lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un 
pieņem koleģiālus lēmumus. Atsevišķos gadījumos, kad, 
konstatējot apdraudējumu bērnam, bērns atrodas veselī-
bai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, bāriņtiesas priekšsē-
dētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas 
loceklis pieņem vienpersonisku lēmumu par aizgādības 
tiesību pārtraukšanu vecākam, aizbildņa vai audžuģime-
nes atstādināšanu no pienākumu pildīšanas, un bērna no-
gādāšanu drošos apstākļos. 

Bāriņtiesa veic ārpusģimenes aprūpē un aizgādnībā 
esošo personu dzīve apstākļu pārbaudes, sniedz atbalstu 
un konsultē aizbildņus, aizgādņus, audžuģimenes, vies-
ģimenes un adoptētājus, sniedz atbalstu personai, kuras 
aprūpē nodots bērns vecāku prombūtnes laikā, kā arī veic 
mantisko un personisko tiesību uzraudzību šajās ģimenēs. 
Veic sarunas ar bērnu un aizgādnībā esošu personu. Sniedz 
prasības pieteikumus tiesā bērna vai aizgādnībā esošas 
personas interešu aizstāvībai. 

Bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, 
veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem die-
nestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un 
tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā 
esošas personas tiesību un interešu aizstāvību, sniedz pa-
līdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc 
palīdzības vērsusies bāriņtiesā. 

Bāriņtiesa saskaņā ar Bāriņtiesu likuma VII nodaļā no-
teikto Dobeles novada pagastu teritorijās veic apliecināju-
mus un citus uzdevumus. 

Bāriņtiesa ir Latvijas Bāriņtiesu asociāciju biedrs, dar-
bojas asociācijā ar mērķi sekmēt bāriņtiesas darbinieku 
profesionālo izaugsmi, apspriest normatīvo aktu projektus 
un izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, 
risināt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas 
pilnveidošanā un citus bāriņtiesu kompetencē esošos jau-
tājumus.

Pieņemtie lēmumi

2020. gadā bāriņtiesā notikušas 122 bāriņtiesas sēdes, 
pieņemti 117 lēmumi, no tiem 11 vienpersoniski lēmumi 
(10 par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, 1 par 
bērnu izņemšanu no aizbildņa aprūpes un aizbildņa atstā-
dināšanu no pienākumu pildīšanas). 

Pieņemti lēmumi:

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai pārskata gadā 
nosūtīti 1635 dokumenti. Palielinājies pārskata gadā sa-
ņemto dokumentu skaits – bāriņtiesā saņemti 1819 doku-
menti. 

Uz 2020. gada 31. decembri bāriņtiesas lietvedībā ir 
639 lietas, tai skaitā pārskata periodā tika ierosinātas 63 
jaunas lietas.

1. attēls

Dokumentu skaits 2018.–2020. gadā

Aizgādības tiesības 

Aizgādības jēdziens un būtība ir nostiprināti Civilli-
kumā. Aizgādība ir vecāku pienākums līdz bērna pilngadī-
bas sasniegšanai – 18 gadu vecumam – rūpēties par bērnu 
un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un 
mantiskajās attiecībās.

Ja vecāki nenodrošina savu pienākumu pret bērnu, tad 
situācijas risināšanā iesaistās institūcijas, lai novērstu iespē-
jamos bērnu tiesību apdraudējumus un pārkāpumus, lai bērns 
nebūtu jāšķir no ģimenes. Tomēr gadījumos, kad veicot risku 
novērtēšanu atklājas vecāku vardarbība pret bērnu un bērna 
atrašanās vecāku aizgādībā var apdraudēt bērna veselību un 
dzīvību, tad jautājuma risināšanā iesaistās bāriņtiesa.

Ļoti svarīga nozīme bērnu tiesību jautājumu risināša-
nā ir preventīvajam darbam ar ģimeni un savlaicīgai risku 
atklāšanai pret bērnu. Preventīvā darba mērķis ir sniegt 
atbalstu ģimenei, lai novērstu tos apstākļus, kas nelabvē-
līgi ietekmē bērnu. Tikai galējā situācijā, kad vecāks ne-
sadarbojas ar institūcijām, neveic līdzdarbības pasākumus 
un nenovērš apdraudējumu bērnam, bāriņtiesa pieņem lē-
mumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam.

2020. gadā 19 bērnu vecākiem bāriņtiesa pārtrauca aiz-
gādības tiesības, jo bija konstatēta vecāku vardarbība pret 
bērnu. 17 bērni palika bez viena vai abu vecāku gādības. 
Pārtrauktās aizgādības tiesības atjaunotas četrām mātēm. 
Pārskata gadā astoņi bērni atgriezās vecāku aizgādībā.

2020. gadā bāriņtiesa par piecām personām sniegusi 
informāciju Valsts policijai par vardarbību pret bērnu.

2. attēls
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana 

un pārtraukto aizgādības tiesību 
atjaunošana vecākiem 2018.–2020. gadā

Kad pieņemts lēmums par bērna aizgādības tiesību 
pārtraukšanu vecākam, bāriņtiesa sniedz informāciju 
Sociālajam dienestam sociālā darba veikšanai ar ģime-
ni, lai sekmētu iespēju bērnam atgriezties vecāku aiz-
gādībā.

Ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas nav 
iespējams tās atjaunot, tad saistībā ar aizgādības tiesību 
atņemšanu bāriņtiesai ir tiesības lemt par prasības celšanu 
tiesā. 

Pārskata gadā samazinājies bāriņtiesas iesniegto 
prasības pieteikumu skaits tiesā. Par deviņām personām 
(3 mātēm un 6 tēviem) bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu  
iesniegt prasību tiesā par bērna aizgādības tiesību atņem-
šanu vecākam. No tiem prasības pieteikumiem, ko tiesa ir 
izskatījusi 2020. gadā, 10 personām ir atņemtas aizgādības 
tiesības uz 11 bērniem.

Ārpusģimenes  
aprūpe

Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, 
un katram bērnam ir neatņemamas tiesības uzaugt ģime-
nē.

Situācijās, kad bērns palicis bez vecāku gādības, no-
drošināma ārpusģimenes aprūpe. Ārpusģimenes aprūpes 
mērķis ir radīt bērnam aizsargātības sajūtu, nodrošināt 
apstākļus viņa attīstībai un labklājībai, atbalstīt bērna 
centienus būt patstāvīgam.

Bērna interesēs ir primāri nodrošināt iespēju bērnam 
augt pie aizbildņa vai audžuģimenē, un tikai tad, ja tas nav 
iespējams, bērnam tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe 
institūcijā.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu attīstības pamat-
nostādnēm 2014.-2020. gadam viens no svarīgākajiem 
virzieniem ir deinstitucionalizācija. Tās mērķis ir insti-
tucionālās aprūpes pakalpojuma vajadzības izvērtēšana 
individuāli katram konkrētam bērnam atbilstoši bērna 
individuālajām vajadzībām, tādējādi ierobežojot bērnu 
ievietošanu institūcijā, ja ir iespēja nodrošināt bērnam 
pietuvinātu ģimeniskas vides modeli, bērnam esot ārpus-
ģimenes aprūpē.

Bāriņtiesai ir problēmas nodrošināt ģimenisku vidi 
vairākiem vienas ģimenes bērniem, kā arī bērniem pus-
audžu vecumā, kuriem ir uzvedības problēmas un atka-
rības problēmas. Bāriņtiesa periodiski pārliecinās, vai 
institucionālā aprūpē esošam bērnam nav iespējams 
nodrošināt ārpusģimenes aprūpi ģimeniskā vidē. Diem-
žēl mēdz būt gadījumi, kad bērns no audžuģimenes 
nonāk atpakaļ institūcijā, jo viņam ir veselības un uz-
vedības problēmas un viņš apdraud citus audžuģimenē 
ievietotos bērnus.

Pārskata gadā 23 novada bērniem tika nodrošināta 
ārpusģimenes aprūpe, no tiem divos gadījumos aizbildnis 
bija jāieceļ bērnam, kura vecāki bija nepilngadīgi. 17 bēr-
nu vecākiem tika pārtrauktas aizgādības tiesības, četriem 
bērniem ārpusģimenes aprūpe bija nepieciešama, jo bērna 
vecāki slimības dēļ nespēja pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt 
bērnu. Pārskata gadā visvairāk bērnu aizbildnībā (26) bija 
vecumā no 4 līdz 12 gadiem.

Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta 
centrā «Lejasstrazdi» uz pārskata gada 31. decembri at-
radās 19 bērni (tai skaitā septiņi vienas ģimenes bērni), 
Bērnu un jauniešu centrā «Sapņi» (Irlavā) – 1 bērns, Valsts 
sociālā aprūpes centra «Rīga» filiālē «Pļavnieki» – 1 bērns, 
kuram ir smagas veselības problēmas, un neviena audžu-
ģimene/specializētā audžuģimene nav izteikusi vēlmi uz-
ņemt šo bērnu savā ģimenē.

Pārskata gadā institucionālā aprūpē nonāca astoņi 
bērni (četri vienas ģimenes bērni).

Pārskata gadā 10 bērni no kopējā institucionālajā ap-
rūpē ievietoto bērnu skaita bija vecumā no 13 līdz 17 ga-
diem.

Uz 2020. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē eso-
šo bērnu skaits, salīdzinot ar 2019. gadu, bija nemainīgs 
– 80, no tiem 10 bērni – audžuģimenēs (Dobeles novadā, 
Talsu novadā, Tērvetes novadā, Tukuma novadā, Viesītes 
novadā), 49 bērni – aizbildņa ģimenēs un 21 bērns – in-
stitūcijā.

3. attēls

Audžuģimene bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, 
kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē, vai ja tas nav ie-
spējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.

Bāriņtiesas pārraudzībā ir trīs Dobeles novada audžu-
ģimenēs ievietoti citu pašvaldību bērni. Dobeles novadā uz 
pārskata gada beigām bija trīs audžuģimenes (t.sk. viena 
specializētā audžuģimene). 

Aizbildnis ir persona, kas iecelta vai apstiprināta Ci-
villikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību 
un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aiz-
bilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās 
un mantiskajās attiecībās. Pārskata gadā 11 bērni ievietoti 
aizbildņa ģimenēs. 35 aizbildņi pārskata gadā rūpējās par 
49 aizbildnībā esošiem bērniem. No kopējā aizbildņu skai-
ta 16 personas ir vecvecāki, 7 - citi radinieki, bet 12 aizbild-
ņi – citas personas.

4. attēls

Bērni ārpusģimenes aprūpē 2018. - 2020. gadā

Pārskata gadā ārpusģimenes aprūpē esošie septiņi 
bērni, sasniedza pilngadību. Astoņu bērnu vecākiem pār-
skata gadā atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības. Vie-
na bērna vecāki sasnieguši pilngadību.

Bāriņtiesa lēmusi par atļaujas došanu sešiem bērniem 
uzturēties savu vecāku ģimenēs.

Par dalību tiesas sēdēs

Pārskata gadā bāriņtiesas darbinieki pēc tiesas uzaici-
nājuma piedalījušies 38 tiesas sēdēs. Bāriņtiesa pārstāvēta 
lietās par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības no-
teikšanu, atsevišķas aizgādības noteikšanu, bērna dzīves-
vietas noteikšanu, aizgādības tiesību atņemšanu, aizgād-
nības dibināšanai un rīcībspēju ierobežošanai pilngadīgai 
personai, adopcijas lietās, lietās par audzinoša rakstura 
piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Kriminālprocesa 
likumā noteiktajos gadījumos bāriņtiesa pārstāvējusi bēr-
nu un aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā. 

Darbietilpīga un sarežģīta ir bāriņtiesas darbības joma 
atzinumu sniegšanā pēc tiesas pieprasījuma lietās par at-
sevišķas aizgādības noteikšanu vienam no vecākiem, bērna 
dzīvesvietas un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības 
noteikšanu. 2020. gadā bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma 
sniegusi atzinumus par deviņiem bērniem par bērna aiz-
gādības tiesību noteikšanu un saskarsmes izmantošanas 
kārtību. Ne vienmēr bērna vecāki šķiršanās procesā spēj 

domāt konstruktīvi un spēj būt emocionāli ieturēti. Kon-
fliktā tiek aizmirsts, ka blakus ir bērns, kurš ne tikai redz 
un dzird, bet izjūt daudz un dažādas ļoti nesaprotamas, 
grūtas un sāpīgas emocijas. Šie pārdzīvojumi nereti atstāj 
ietekmi uz bērnu, un vecāki sāk ar viņu manipulēt savu at-
tiecību kārtošanai. 

Nepilngadīgo bērnu mantu lietu 
pārraudzība

Nepilngadīgiem bērniem var piederēt manta, ko ir dāvi-
nājuši vai atstājuši mantojumā vecāki, vecvecāki vai citi ra-
dinieki. Saskaņā ar Civillikuma normām, vecāki bērnu vārdā 
bez bāriņtiesas atļaujas nevar mantojumu un/vai dāvināju-
mu pieņemt vai atraidīt, kā arī rīkoties ar bērna mantu. 

Bāriņtiesa veic bērna mantisko tiesību ievērošanas 
pārbaudi, katru gadu pieprasot no bērna vecāka vai aiz-
bildņa norēķinu par bērna mantas pārvaldību, pārbauda 
norēķinu pareizību, pieprasot informāciju no kredītiestā-
dēm, pašvaldības, valsts un citiem uzņēmumiem un ies-
tādēm, kā arī veic bērnam piederošā nekustamā īpašuma 
apsekošanu. 

Pārskata gadā ir pieņemti deviņi lēmumi par bērna 
mantas pārraudzību, ar tiem dota atļauja pieņemt dāvinā-
jumu un pieņemt mantojumu.

Aizgādnības lietas

Aizgādnību nodibina pilngadīgai personai, kurai ar 
tiesas spriedumu ierobežota rīcībspēja. Aizgādnība ir per-
sonu ar ierobežotu rīcībspēju personīgo un mantisko inte-
rešu, kā arī mantojuma aizsardzības forma. Neierobežojot 
personas rīcībspēju, pār personu noteiktos gadījumos var 
tikt nodibināta pagaidu aizgādnība, ja nepieciešams veikt 
pasākumus personas interešu aizstāvībai. Vienlaikus tiesa 
uzliek par pienākumu personai, kurai ierobežota rīcībspē-
ja, iecelt aizgādni. 

Bāriņtiesa uzrauga aizgādnībā esošo personu tiesību 
un interešu ievērošanu, pieprasot no aizgādņiem norēķi-
nus, pārbaudot tos, kā arī veicot šo personu dzīves apstākļu 
pārbaudes. Tiesas spriedumu par rīcībspējas ierobežojumu 
var pārskatīt jebkurā brīdī, bet ne retāk kā reizi septiņos 
gados. Uz pārskata gada 31. decembri 45 personām bija  
ierobežota rīcībspēja un nodibināta aizgādnība. Šo perso-
nu skaits, salīdzinot ar 2019. gadu, ir palielinājies, jo veikti 
grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka lietu piekritību.

44 personas ir ieceltas par aizgādņiem personām ar 
ierobežotu rīcībspēju. No tām 29 personas bija radinieki 
personai, kurai ierobežota rīcībspēja. Pārskata gadā divām 
personām iecelts aizgādnis. Veikta aizgādnībā esošo per-
sonu dzīves apstākļu pārbaude un saņemti gada norēķini 
par aizgādnībā esošo personu mantas pārvaldību.

Apliecinājumu izdarīšana un citu 
uzdevumu pildīšana

Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz 
palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantoju-
ma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus 
Bāriņtiesu likuma 61. pantā norādītos uzdevumus, ja no-
vadā nav notāra. Novados, kuros ir teritoriālā iedalījuma 
vienības, bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada 
teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra. Bāriņtie-
sa apliecina darījumus, ja darījuma summa nepārsniedz 
8537 EUR.

Bāriņtiesu likums atļauj bāriņtiesai veikt notariālās 
darbības tikai Dobeles novada pagastu teritorijās. 2020. 
gadā bāriņtiesā ir samazinājies veikto apliecinājumu un 
citu uzdevumu skaits – ir veiktas 230 notariālas darbības 
(2019. gadā – 403), no tām:

• pilnvaras sagatavošana un apliecināšana – 69,
• paraksta apliecināšana – 29,
• nostiprinājuma lūguma sagatavošana un apliecinā-

šana – 83,
• darījuma akta sagatavošana – 33,
• dokumentu kopiju apliecināšana – 10,
• mantojuma inventāra saraksta sastādīšana – 3,
• testamenta izraksta sastādīšana un apliecināšana – 3.

Par šīm darbībām pašvaldības budžetā ir iekasēta 
valsts nodeva 1467 EUR apmērā. Visvairāk apliecinājumu 
veikti Auru pagastā (102).

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, apliecinājumu 
skaits ir samazinājies saistībā ar Covid–19 izplatību val-
stī un attālināto darbu. Aptuveni 90% gadījumos pakalpo-
jums tika sniegts personām, kurām nav saistība darījuma 
kārtošanai par bērnu vai aizgādnībā esošu personu. Bieži 
vien darījumu dokumentu sagatavošanā bāriņtiesā ir jā- 
iegulda liels darbs. Sagatavojot dokumentu projektus, tiek 
pārbaudītas datu bāzes par personām, par īpašumiem, kā 
arī tas, vai persona dzīvesvietu ir deklarējusi Dobeles no-
vadā un vai personai ir rīcībspēja. Par ziņu pārbaudi datu 
bāzē atsevišķas nodevas netiek iekasētas. Bāriņtiesas ap-
liecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariāla-
jam apliecinājumam.

Cita informācija

 2020. gadā bāriņtiesa ir sagatavojusi un sniegusi 
priekšlikumus Labklājības ministrijai un Latvijas Pašval-
dību savienībai par likumprojektu «Grozījumi bāriņtiesu 
likumā», kā arī ir sniegusi viedokli Tieslietu ministrijas 
darba grupai Civillikuma mantojuma tiesību daļas grozī-
jumu izstrādei. 

Informācija par bāriņtiesā pieņemtajiem lēmumiem 
regulāri tiek ievadīta Iedzīvotāju informācijas sistēmā, 
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā un 
Audžuģimeņu informācijas sistēmā. 

Pašvaldībai ir pienākums nodrošināt izglītojošu un 
psiholoģisku atbalstu bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas locekļiem. 

Bāriņtiesas darbinieki pārskata gadā ir piedalījušies 
Latvijas Pašvaldību mācību centra, Dobeles Pieaugušo iz-
glītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra, Labklājības 
ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
(turpmāk VBTAI) un ESF projekta «Atver sirdi Zemgalē» 
rīkotajos semināros un apmācībās. Bāriņtiesas darbinieki 
uzsāka apmeklēt supervīzijas, diemžēl šobrīd sakarā ar iz-
sludināto ārkārtas situāciju valstī nav iespējams to turpi-
nāt.

Sakarā ar Covid-19 izplatību un ārkārtas situāciju val-
stī 2020. gada nogalē netika organizēts Pateicības dienas 
pasākums aizbildņu ģimenēm un audžuģimenēm.

Bāriņtiesas darbinieki piedalījušies nodibinājuma 
«Centrs Dardedze» XI ikgadējā starptautiskajā konferencē 
«Aizej tur – nezin’ kur? Ceļa meklējumi vardarbības pret 
bērnu novēršanai» un Valsts bērnu tiesību aizsardzības in-
spekcijas organizētajā konferencē «Vecāks, bērns, sabied-
rība». 

Pārskata gadā bāriņtiesas darbinieki tikās ar Latvijas 
Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdi, lai pārrunātu ak-
tuālos jautājumus par gaidāmo administratīvi teritoriālo 
reformu un bāriņtiesu reformu. Bāriņtiesas priekšsēdētā-
ja arī tikās ar Auces novada bāriņtiesas priekšsēdētāju un 
Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju, lai pārrunātu 
aktualitātes saistībā ar šo reformu ieviešanu.

Bāriņtiesas darbinieki ir piedalījušies starpinstitucio-
nālās sanāksmēs, risinot jautājumus par bērnu tiesību in-
terešu aizstāvību.

Saskaņā ar 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rī-
kojumu Nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» 
un 2020. gada 9. novembra Ministru kabineta rīkojumu 
Nr.655 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» valstī bija 
noteikta ārkārtējā situācija ar mērķi mazināt Covid-19 in-
fekcijas izplatību Latvijā. Līdz ar to bāriņtiesas darbinieki 
apmeklētāju pieņemšanu veica pēc iepriekšēja pieraksta. 
Bāriņtiesas sēdes, pārrunas ar klientiem un dzīves apstāk-
ļu pārbaudes tika organizētas, ievērojot epidemioloģiskās 
drošības pasākumus.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja  
Sandra Lapinska-Leiere

PĀRSKATA ZIŅOJUMS
PAR DOBELES NOVADA BĀRIŅTIESAS DARBĪBU 2020. GADĀ



Dobeles novada ziņas ir Dobeles novada pašvaldības finansēts informatīvs izdevums, kas iznāk reizi mēnesī kā laikraksta «Zemgale» pielikums. 

2021. gada 13. aprīlī  12. lappuse

IZSOLE
Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 
2021. gada 21. aprīlī plkst. 14.00 Dobeles novada 
pašvaldības lielajā zālē, 3.stāvā, Brīvības ielā 15, 
Dobelē, pārdos:

Ar lejupejošu soli 

• zemesgabalu «Līdum-
nieki» Auru pagastā, Dobeles 
novadā, kadastra Nr.  4646 001 
0120, platība 16,8 ha, par sākum-
cenu 35 750 EUR, solis 3000 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
19. aprīlim jāiesniedz pašvaldībā 
rakstisks pieteikums par piedalī-

šanos izsolē un maksājumu do-
kumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 
3575 EUR un dalības maksu 50 
EUR. Nosolītās pirkuma maksas 
samaksas termiņš - 2021. gada 
31. maijs. 

• zemesgabalu «Ružas» 
Auru pagastā, Dobeles nova-
dā, kadastra Nr.  4646 005 0052, 

platība 33,14 ha, par sākumcenu 
82875 EUR, solis 5000 EUR. 

Uz zemesgabala atrodas 
2009. gadā slēgta un rekultivē-
ta sadzīves atkritumu izgāztuve 
«Lemkini», kurai uzturēšana un 
vides stāvokļa monitorings ir jā-
veic līdz 2028. gadam atbilstoši 
Ministru kabineta 2011. gada 27. 
decembra noteikumu Nr. 1032 
«Atkritumu poligonu ierīkošanas, 
atkritumu poligonu un izgāztuv-
ju apsaimniekošanas, slēgšanas 
un rekultivācijas noteikumi» 5. 
pielikuma prasībām un izstrādā-
tajai monitoringa programmai,  

t. sk. veicot pazemes ūdeņu mo-
nitoringu četros gruntsūdens no-
vērošanas urbumos, slēdzot līgu-
mu ar Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centru.

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
19. aprīlim jāiesniedz pašvaldībā 
rakstisks pieteikums par piedalī-
šanos izsolē un maksājumu do-
kumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 
8288 EUR un dalības maksu 50 
EUR. Nosolītās pirkuma maksas 
samaksas termiņš – 2021. gada 
31. maijs. 

Informācija par nekusta-
majiem īpašumiem www.ka-
dastrs.lv vai pašvaldības nekus-
tamā īpašuma nodaļā, zvanot 
63707249.

Ar izsoles noteikumiem in-
teresenti var iepazīties Dobeles 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 
17, Dobelē, 19.kabinetā, darba 
dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 
Uzziņas par tālruni 63720938 vai 
26326880.

Drošības naudu un dalības 
maksu lūdzam ieskaitīt:

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Do-

beles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts 
LV94 UNLA 0050014267180
AS «SEB Banka», kods 
UNLALV 2X
Norēķinu konts 
LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

Pašvaldība aicina iesniegt vasaras nometņu projektu pieteikumus
Dobeles novada pašvaldības jauniešu un bērnu 
vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta 
piešķiršanas komisija izsludina atklātu projektu 
konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai: 

Jauniešu un jaunatnes 
biedrību projektu 

programmā

Pretendenti: Dobeles novada 
administratīvās teritorijas jau-
nieši (vecumā no 13 līdz 25 ga-
diem), administratīvajā teritorijā 
reģistrētās jauniešu biedrības un 
nodibinājumi vai to vietējās no-
daļas, jauniešu neformālās gru-
pas.

Projekta realizēšanas laiks 
no 2021. gada 31. maija   līdz 
2021. gada 17. decembrim.

Viena projekta maksi-
mālā atbalstāmā summa ir 
līdz 800,00 EUR.

Projektu iesniedz elektronis-
ki e-pastā:  izglitiba@dobele.lv   
līdz 2021. gada 6. maijam, plkst. 
16.00.

Projekta pieteikumu aizpilda 
atbilstoši Dobeles novada paš-

valdības jauniešu aktivitāšu un 
bērnu vasaras nometņu projektu 
fonda nolikumam un  Pieliku-
mam Nr.1.

Ar Dobeles novada pašvaldī-
bas jauniešu aktivitāšu un bērnu 
vasaras nometņu projektu fonda 
nolikumu un tā pielikumiem var 
iepazīties Dobeles novada Izglī-
tības pārvaldes mājaslapā  www.
dobelesizglitiba.lv, sadaļā  doku-
menti/pašvaldības normatīvie 
dokumenti.

Bērnu vasaras 
nometņu projektu 

programmā

Pretendenti: Dobeles nova-
da izglītības iestādes; izglītības 
atbalsta iestādes; Dobeles nova-
dā reģistrētās biedrības un nodi-
binājumi; fiziska persona, kura 
normatīvajos aktos noteiktā kār-

tībā ir reģistrēta komercreģistrā 
kā individuālais komersants vai 
saimnieciskās darbības veicējs.

Projekta realizēšanas laiks 
no 2021. gada 31. maija līdz  
2021. gada 31. augustam.

Līdzfinansējuma apjoms vie-
nam nometnes projektam tiek 
piešķirts pēc šādas formulas:

F = B x D x N, kur 
F – kopējais piešķiramais fi-

nansējums
B - bērnu skaits nometnē
D - nometnes norises dienu 

skaits
N - konstantais līdzfinansē-

jums vienam bērnam, jaunietim 
dienā (Skat. nolikumā p.23.1.)

Projektu iesniedz elektro-
niski e-pastā:  izglitiba@dobe-
le.lv  līdz 2021. gada 6. maijam, 
plkst. 16.00.

Projekta pieteikumu aizpilda 
atbilstoši Dobeles novada paš-
valdības jauniešu aktivitāšu un 
bērnu vasaras nometņu projektu 
fonda nolikumam un  Pieliku-
mam Nr.4.

Ar Dobeles novada pašvaldī-
bas jauniešu aktivitāšu un bērnu 

vasaras nometņu projektu fonda 
nolikumu un tā pielikumiem var 
iepazīties Dobeles novada Izglī-
tības pārvaldes mājaslapā  www.
dobelesizglitiba.lv, sadaļā  doku-
menti/pašvaldības normatīvie 
dokumenti.

Informāciju sagatavoja: 
Līga Liepiņa, 

Dobeles novada pašvaldības 
jauniešu un bērnu vasaras no-

metņu projektu fonda finansiālā 
atbalsta piešķiršanas komisijas 

priekšsēdētāja tālr. 25495675

Krustvārdu mīklu minēšanas 
konkurss «Mana un tava Pen-
kule» veltīts Penkules 750 ga- 
du jubilejai, kas tiks atzīmēta  
2022. gadā.

Konkursa mērķis ir veicināt 
interesei par Penkules vēsturi, 
sadzīvi un notikumiem laikā no 
13. gadsimta līdz mūsdienām.

Konkursu rīko Penkules kul-
tūras nams un bibliotēka. Kon-
kurss norisināsies reizi divos mē-
nešos (pavisam desmit kārtās) no 
2021. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 
1. oktobrim. Krustvārdu mīklas 
sagatavo konkursa rīkotājs.

Konkursa nolikums un 1. kār- 
tas krustvārdu mīkla pieejama 
Dobeles novada pašvaldības mā-
jaslapā https://www.dobele.lv/
lv/events/krustvardu-miklu-mi-
nesanas-konkurss-mana-un-ta-
va-penkule

Kontaktpersona Maruta 
Pūpola, Penkules bibliotekāre, 
26129518.

Vasaras izskaņā durvis apmeklētājiem vērs  
Dobeles Pils

Nozīmīgākais valsts nozīmes 
kultūras piemineklis Dobeles no-
vadā ir Dobeles Livonijas ordeņa 
pilsdrupas, kuru pārbūvētā ka-
pelas ēka ir nodota ekspluatācijā 
2020. gadā un kļuvusi par daudz-
funkcionālu kultūras, amatniecī-
bas un tūrisma attīstības centru 
ar  nosaukumu Dobeles Pils. 

Šobrīd Pilī notiek ekspozīci-
jas un interjera iekārtošanas dar-
bi, un Pils durvis apmeklētājiem 
plānots atvērt šī gada septembrī. 
Dobeles pils reklāmas video varat 
skatīties https://www.youtube.
com/watch?v=WDqSXOCvBEs un 
www.dobele.lv> zem banera Do-
beles novads video sižetos.

Sandra Safranoviča,
Dobeles Novadpētniecības 

muzeja filiāles
Dobeles Pils vadītāja

«Mana un tava 
Penkule»
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