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  LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 22.aprīlī                                                                             Nr. KND1-3/20/140 

                                                                                                      (protokols Nr.10, 19.§) 
Par Sadarbības līguma slēgšanu bāriņtiesas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai 

 
Izskatīta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2020.gada 31.marta vēstule Nr.1-

5/1275 “Par bāriņtiesu darbības un bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu ārkārtējās situācijas 
laikā”. 

Pamatojoties uz likumu “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar 
Covid-19 izplatību” 27.pantu, pašvaldība nekavējoties nodrošina bērna aprūp bērnu aprūpes 
iestādē vai citās telpās, kuras ir pielāgotas bērnu īstermiņa aprūpei, pēc vecāka lūguma, ja vecāks 
ir saslimis ar Covid-19 un nav iespējams nodrošināt bērna atrašanos drošos apstākļos pie otra 
vecāka, radiniekiem vai citām bērnam tuvām personām. 

Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izdevis rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtas situācijas 
izsludināšanu” ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20.panta pirmajā daļā noteikts, ka iesniegumi un sūdzības, 
kas saistītas ar bērna tiesību aizsardzību, izskatāmas nekavējoties. Bāriņtiesu likuma 4.panta otrā 
daļa paredz, ka bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un 
tiesisko interešu aizsardzību. Ārkārtējās situācijas laikā bāriņtiesu darbības nodrošināšana 
akcentējama kā īpaši svarīga un nozīmīga, līdz ar to pašvaldībām nepieciešams savlaicīgi izvērtēt 
iespējamos riskus un veikt darbības, lai nodrošinātu bāriņtiesas darbību. 

Ņemot vērā augsto risku uz nepieciešamību veikt pašizolāciju arī bāriņtiesas darbiniekiem, 
gadījumā, ja tie nonāks saskarē ar infekciju Covid-19 saslimušu personu, nepieciešama sadarbība 
ar citu novadu pašvaldībām, par iespēju nepieciešamības gadījumā nodrošināt bāriņtiesas darbības 
nepārtrauktību, piesaistot citas pašvaldības bāriņtiesu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
21.panta pirmās daļas 23.punktu, Pārvaldes iekārtas likuma 61.pantu,  

Ņemot vērā Ogres, Ķeguma un Lielvārdes domes priekšsēdētāju sanāksmē  apspriesto par 
kopējo rīcību ārkārtas situācijas laikā, kā arī Ķeguma novada domes sociālo un veselības 
jautājumu komitejas 22.04.2020. atzinumu,  

balsojot ar 14 balsīm "Par" (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, 
Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Imants Smirnovs, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, 
"Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
1. Slēgt Sadarbības līgumu starp Ogres, Ķeguma un  Lielvārdes pašvaldībām par 

sadarbību ārkārtas situācijas laikā, lai nodrošinātu bāriņtiesas darbības nepārtrauktību. 
2. Apstiprināt Sadarbības līguma projektu (pielikumā). 
3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Lielvārdes un Ogres novada 

pašvaldībām. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei Anetei Tomsonei. 

 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)         R.Ūzuls 
22.04.2020. 
datums 
 


