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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Brocēnos

Nr. 12

2016.gada 12.jūlijā

SĒDE SASAUKTA
SĒDE ATKLĀTA

2016.gada 12.jūlijā plkst. 15.00
2016.gada 12.jūlijā plkst. 15.00

SĒDI VADA
Domes priekšsēdētāja

S.Dūklava

PROTOKOLĒ
Pašvaldības sekretāre

A.Tuka

PIEDALĀS
Deputāti:
NEPIEDALĀS
Deputāti:

UZAICINĀTI:
Pašvaldības darbinieki

Ā.Sproģis, I.Rulle, D.Frīdmane, J.Sergejenko,
V.Sālava, I.Didrihsone, A.Ābuls, Z.G.Fīrers,
R.Rullis, I.Tomanoviča
I.Birgersone – slimības dēļ
D.Gredzena – slimības dēļ
A.Mēters - iemesls nav zināms
M.Golubeva – iemesls nav zināms
A.Ceimere, L.Berga

Sēdes vadītāja - domes priekšsēdētāja S.Dūklava atklāj domes sēdi, iepazīstina ar
izsludināto sēdes darba kārtību:
1. Par Brocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
2. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes
gabalam „Zuši”, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads.
3. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes
gabalam „Aizgravas”, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads.
4. Par grozījumiem 2015.gada 18.marta lēmumā “Par “Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra” dalību projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā”.
5. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu biedrībai “Laikavots” Blīdenes pagastā.
6. Par konkursa “Sakoptākā sēta Brocēnu novadā 2016” nolikuma apstiprināšanu.
1.§
Par Brocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu
(S.Dūklava, Z.G.Fīrers, R.Rullis, A.Ceimere, I.Didrihsone, I.Rulle, D.Frīdmane)
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Sēdes vadītāja S.Dūklava informē deputātus par iesniegto lēmuma projektu un sniedz
informāciju par Brocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam pieteiktajām trīs
kandidatūrām. I.Muraševa paziņojusi, ka nevar ierasties uz pārrunām attaisnojošu iemeslu dēļ,
līdz ar to A.Dūklava aicina A.Rutku un M.Vimbu uz pārrunām.
Pēc pārrunām un deputātu viedokļu uzklausīšanas, deputāts Z.G.Fīrers ierosina A.Rutku
svītrot no priekšsēdētāja amata kandidātu saraksta, jo uzskata, ka nav pieprasīta pietiekoša
informācija no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja.
Atklāti balsojot: PAR – 1 deputāts (Z.G.Fīrers); PRET – nav; ATTURAS – 10 deputāti
S.Dūklava, Ā.Sproģis, I.Rulle, D.Frīdmane, J.Sergejenko, V.Sālava, I.Didrihsone, A.Ābuls,
R.Rullis, I.Tomanoviča); Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
Neatbalstīt priekšlikumu svītrot A.Rutku no Brocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
amatam izvirzīto kandidatūru saraksta.
Sēdes vadītāja ierosina vienoties par balsu skaitīšanas komisijas skaitlisko un vārdisko
sastāvu.
Balsu skaitīšanas komisijai tiek izvirzītas I.Didrihsones, V.Sālavas un D.Frīdmanes
kandidatūras.
Atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (S.Dūklava, Ā.Sproģis, I.Rulle, D.Frīdmane,
J.Sergejenko, V.Sālava, I.Didrihsone, A.Ābuls, Z.G.Fīrers, R.Rullis, I.Tomanoviča); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju sekojošā sastāvā: I.Didrihsone, V.Sālava un
D.Frīdmane.
Balsu skaitīšanas komisija sagatavo vēlēšanu zīmes un iepazīstina deputātus ar
balsošanas kārtību.
Notiek balsošanas procedūra. Balsu skaitīšanas komisija apkopo un paziņo balsošanas
rezultātus.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas
locekļus ievēlē pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Savukārt, atbilstoši Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesu darbības noteikumi” 4. un 5.punkta
noteiktajam, bāriņtiesas locekļu pilnvaras sākas pēc viņu ievēlēšanas, ja attiecīgās pašvaldības
dome nav noteikusi citu termiņu un izbeidzas kad stājas spēkā attiecīgās pašvaldības domes
lēmums par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa
atbrīvošanu, atcelšanu vai atstādināšanu no amata vai beidzoties Bāriņtiesu likumā paredzētajam
pilnvaru termiņam.
2016.gada 17.maijā tika saņemts Brocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Sanitas
Vanagas iesniegums (reģ.Nr.SANJ/2016/695). Iesniegumā Sanita Vanaga izteica lūgumu
atbrīvot no Brocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas ar 2016.gada
17.jūniju saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, pēc pašas vēlēšanās.
Brocēnu novada pašvaldības dome, 2016.gada 26.maija domes sēdē lēma atbrīvot no amata
Brocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Sanitu Vanagu, pieņemot Lēmumu Nr.10; 45& “Par
Brocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata” (turpmāk – Lēmums Nr.10
45&). Saskaņā ar Lēmumu Nr.10 45& Brocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Sanitas
Vanagas amata pienākumu izpildes termiņš izbeidzās 2016.gada 17.jūnijā.
Bāriņtiesu likuma 9.panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldība var izsludināt pretendentu
konkursu uz bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu. Ievērojot likumā noteikto, Brocēnu novada
pašvaldība izsludināja pretendentu konkursu.
Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmajā daļā pretendentiem noteiktas šādas prasības:
Par bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku var ievēlēt personu:
1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
2) kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
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3) kurām ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas,
medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga,
psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
5) kurai ir nevainojama reputācija.
Brocēnu novada pašvaldībā 2016.gada 31.maijā saņemts Antras Rutkas iesniegums
(reģ.nr. SANF/2016/656), kurā izteikts lūgums izskatīt kandidatūru Brocēnu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja amatam.
Brocēnu novada pašvaldībā 2016.gada 10.jūnijā saņemts Ingas Muraševas iesniegums
(reģ.nr. SANF/2016/722), kurā izteikts lūgums izskatīt kandidatūru Brocēnu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja amatam.
Brocēnu novada pašvaldībā 2016.gada 10.jūnijā saņemts Mairas Vimbas iesniegums
(reģ.nr. SANF/2016/726), kurā izteikts lūgums izskatīt kandidatūru Brocēnu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja amatam.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta ceturto daļu, organizējot bāriņtiesas priekšsēdētāja
amata vēlēšanas, attiecīgās pašvaldības dome izprasa no Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas atzinumu par bāriņtiesas darbību pēdējo triju gadu periodā. Saskaņā ar pieprasīto un
saņemto Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu (2016.gada 22.janvāra vēstule
Nr. 1-5/619), Brocēnu novada bāriņtiesa pēdējo triju gadu periodā ir kvalitatīvi nodrošinājusi
bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību. Lai arī atsevišķu lietu
kontekstā konstatējamas atsevišķas būtiskas nepilnības, bāriņtiesa to novēršanai ņēmusi vērā
inspekcijas sniegtos ieteikumus un veikusi darbības savas kompetences ietvaros bērnu tiesību un
tiesisko interešu nodrošināšanai.
Pretendentu iesniegto pieteikumu un dokumentu pārbaudes rezultātā konstatēts, ka:
1.A.Rutka, ir apguvusi normatīvos aktos noteikto obligāto apmācības programmu, atbilst
Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmajā daļā ietvertajām prasībām pretendentiem, un nepastāv
Bāriņtiesu likuma 11.pantā paredzētie apstākļi, pie kuriem šī persona nevarētu tikt ievēlēta
bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā.
2.I.Muraševa atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmajā daļā ietvertajām prasībām
pretendentiem un nepastāv Bāriņtiesu likuma 11.pantā paredzētie apstākļi, pie kuriem šī persona
nevarētu tikt ievēlēta bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā. Uz šo brīdi nav iesniegts apliecinājums
par obligātās apmācības programmas apguvi.
3.M.Vimba atbilst Bāriņtiesu likuma pirmajā daļā ietvertajām prasībām pretendentiem,
nepastāv Bāriņtiesu likuma 11.pantā paredzētie apstākļi, pie kuriem šī persona nevarētu tikt
ievēlēta bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā. Uz šo brīdi nav iesniegts apliecinājums par obligātās
apmācības programmas apguvi.
Cita starpā, Bāriņtiesu likuma 10.panta trešajā daļā noteikts, ka ja persona par bāriņtiesas
priekšsēdētāju tiek ievēlēta pirmo reizi, tā sešu mēnešu laikā pēc ievēlēšanas apgūst 2006.gada
5.decembra Ministru kabineta Nr.984 “Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību”
noteikto mācību programmu, līdz ar to fakts, ka nav iesniegts apliecinājums par obligātās
apmācības programmas apguvi, nav pamats, lai nevirzītu I.Muraševas un M.Vimbas
kandidatūras uz bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu izskatīšanai Brocēnu novada pašvaldības domes
sēdē.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (S.Dūklava, Ā.Sproģis, I.Rulle, D.Frīdmane, J.Sergejenko, V.Sālava, I.Didrihsone,
R.Rullis, I.Tomanoviča); PRET – nav; ATTURAS – 2 deputāti (A.Ābuls, Z.G.Fīrers); Brocēnu
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt balsu skaitīšanas protokolu Nr.1.
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2.

Ievēlēt Antru Rutku Brocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā uz laika periodu
no 2016.gada 12.jūlija līdz 2021.gada 11.jūlijam.

2.§
Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes
gabalam „Zuši”, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads
(S.Dūklava, Ā.Sproģis)
Brocēnu novada pašvaldības dome ir izskatījusi SIA ”Rāvas” 2016.gada 1.jūnija
iesniegumu.
Atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (S.Dūklava, Ā.Sproģis, I.Rulle, D.Frīdmane,
J.Sergejenko, V.Sālava, I.Didrihsone, A.Ābuls, Z.G.Fīrers, R.Rullis, I.Tomanoviča); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut uzsākt izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes gabalam “Zuši”, Blīdenes pagasts,
Brocēnu novads.
2. Apstiprināt izstrādājamā zemes ierīcības projekta darba uzdevumu.
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes vadītāju apstiprināt Ligitu Bergu.
Pielikumā: 1) pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas;
2) darba uzdevums uz 1 lapas.
3.§
Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes
gabalam „Aizgravas”, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads
(S.Dūklava, Ā.Sproģis)
Brocēnu novada pašvaldības dome ir izskatījusi Imants Tinte 2016.gada 18. maija
iesniegumu.
Atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (S.Dūklava, Ā.Sproģis, I.Rulle, D.Frīdmane,
J.Sergejenko, V.Sālava, I.Didrihsone, A.Ābuls, Z.G.Fīrers, R.Rullis, I.Tomanoviča); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut uzsākt izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes gabalam “Aizgravas”, Gaiķu
pagasts, Brocēnu novads.
2. Apstiprināt izstrādājamā zemes ierīcības projekta darba uzdevumu.
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes vadītāju apstiprināt Ingu Dreiju - Uzuli.
Pielikumā: 1) pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas;
2) darba uzdevums uz 1 lapas.
4.§
Par grozījumiem 2015.gada 18.marta lēmumā “Par “Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra” dalību projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā”
(S.Dūklava, Ā.Sproģis)
Pamatojoties uz Jaunatnes starptautiskās aģentūras informāciju par piešķirto kvotu
projekta “PROTI un DARI” īstenošanai, kas ir 21 (divdesmit viens) dalībnieki, nepieciešams
veikt grozījumus 2015.gada 18.marta Brocēnu novada pašvaldības domes lēmumā “Par
“Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” dalību projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā”,
jo ir mainījies kopējais projektam pieejamais finansējuma apmērs, kas iepriekš tika plānots 4
692,60 EUR apmērā un tagad projekta kopējais plānotais finansējuma apmērs ir noteikts
32 848,20 EUR.
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Atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (S.Dūklava, Ā.Sproģis, I.Rulle, D.Frīdmane,
J.Sergejenko, V.Sālava, I.Didrihsone, A.Ābuls, Z.G.Fīrers, R.Rullis, I.Tomanoviča); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdarīt šādus grozījumus Brocēnu novada pašvaldības domes 2015.gada 18.marta
lēmumā “Par “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” dalību projekta “PROTI un
DARI!” īstenošanā”:
1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: “Nodrošināt 20% no 30 935,52 EUR
līdzfinansējumu 2017.gadā 5 008,60 EUR un 2018.gadā 1 178,50 EUR apmērā
naudas plūsmas nodrošināšanai.”
2. Papildināt lēmumu ar 2¹.punktu šādā redakcijā: “Līdzekļus paredzēt no
pamatbudžeta EKK 08.234 -2800, kas pēc projekta realizēšanas tiks atmaksāti
pamatbudžetā.”
3. Lēmuma 3.punktā norādīto datumu 01.05.2015. aizstāt ar 06.07.2016.
5.§
Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu biedrībai “Laikavots” Blīdenes pagastā
(S.Dūklava, Ā.Sproģis, Z.G.Fīrers)
Brocēnu novada pašvaldības dome ir izskatījusi biedrības “Laikavots” valdes locekles
Agneses Dambes 2016.gada 28.jūnija iesniegumu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (S.Dūklava, Ā.Sproģis, I.Rulle, D.Frīdmane, J.Sergejenko, V.Sālava,
I.Didrihsone, Z.G.Fīrers, I.Tomanoviča); PRET – nav; ATTURAS – nav; deputāti A.Ābuls,
R.Rullis nebalso, Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
Slēgt nomas līgumu ar biedrību “Laikavots” par Brocēnu novada pašvaldībai piekrītošā
zemes gabala “Centra daudzdzīvokļu mājas” Blīdenes pagastā, daļas iznomāšanu uz 10 (desmit)
gadiem rotaļu laukuma ierīkošanai.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr. 1 uz 1 lapas.
6.§
Par konkursa “Sakoptākā sēta Brocēnu novadā 2016” nolikuma apstiprināšanu
(S.Dūklava, R.Rullis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (S.Dūklava, Ā.Sproģis, I.Rulle, D.Frīdmane, J.Sergejenko, V.Sālava,
I.Didrihsone, A.Ābuls, I.Tomanoviča); PRET – nav; ATTURAS – 2 deputāti (Z.G.Fīrers,
R.Rullis); Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt konkursa “Sakoptākā sēta Brocēnu novadā 2016” nolikumu.
2. Līdzekļus paredzēt no EKK 06.601-1; 2239.
Pielikumā: konkursa “Sakoptākā sēta Brocēnu novadā 2016” nolikums.
Sēdi slēdz plkst.16.30
Sēdes vadītāja

S.Dūklava (12.07.2016.)

Protokolētāja

A.Tuka (12.07.2016.)
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