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Par
sadarbības
līguma
slēgšanu
bāriņtiesas darbības nepārtrauktības
nodrošināšanai ārkārtējās situācijas laikā
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu, kas nosaka, ka
publiskas personas sadarbojoties var slēgt sadarbības līgumu, 61.panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka publiskas personas sadarbības līgumu slēdz, lai panāktu vismaz vienas līdzējas - publiskas
personas kompetencē ietilpstoša pārvaldes uzdevuma efektīvāku veikšanu, likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību
un interešu aizsardzību, 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Bāriņtiesu likuma 17.panta 4.punktu, kas cita
starpā paredz, ka bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā
esošās personas tiesību un interešu aizstāvību, 53.panta pirmo1 daļu, kas nosaka, ja bāriņtiesai
nav iespējams nodrošināt pietiekamu personu skaitu, kas var nodrošināt lemtspējīgu bāriņtiesas
sastāvu, tad bāriņtiesa šajā likumā noteikto uzdevumu izpildē sadarbojas ar citu bāriņtiesu,
Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Valmieras
pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 27.06.2013. saistošajiem noteikumu Nr.159
“Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums" 4.21.punktu, kas cita starpā nosaka, ka par Valsts
pārvaldes iekārtas likumā noteikto sadarbības līgumu un deleģēšanas līgumu lemj pašvaldības
dome, Pašvaldībā 31.03.2020. saņemto Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vēstuli Nr.15/1275 (reģistrēta Pašvaldībā 31.03.2020. ar Nr.2.2.1.5/20/859) par bāriņtiesu darbības un bērnu
tiesību aizsardzības nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.
3.

slēgt Sadarbības līgumu (pielikumā) par bāriņtiesas darbības nepārtrauktības nodrošināšanu
starp Pašvaldību, Burtnieku novada pašvaldību, Beverīnas novada pašvaldību, Kocēnu
novada pašvaldību, Rūjienas novada pašvaldību, Mazsalacas novada pašvaldību, Naukšēnu
novada pašvaldību un Strenču novada pašvaldību;
uzdot Pašvaldības izpilddirektoram noslēgt šī lēmuma 1.punktā noteikto sadarbības līgumu;
lēmums stājas spēkā 2020.gada 16.aprīlī.

Pielikumā:

Sadarbības līguma projekts uz 2 lapām.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks

