Latvijas Republika

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOME
Reģ. Nr. 90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851
tālrunis 63807300, fakss 63807298, e-pasts: dome@broceni.lv
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Brocēnos

Nr.6

2016.gada 6.aprīlī

SĒDE SASAUKTA
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2016.gada 6.aprīlī plkst. 15.00
2016.gada 6.aprīlī plkst. 15.05

SĒDI VADA
Domes priekšsēdētāja

S.Dūklava

PROTOKOLĒ
Personāla nodaļas vadītāja

G.Aharkova

PIEDALĀS
Deputāti:
NEPIEDALĀS
Deputāti:

SĒDĒ PIEDALĀS:
Pašvaldības administrācijas juriste

Ā.Sproģis, Z.G.Fīrers, I.Birgersone, D.Frīdmane,
D.Gredzena, I.Barone, M.Golubeva, A.Ābuls,
R.Rullis, I.Didrihsone
I.Rulle – iemesls nav zināms
A.Mēters – aizņemts darbā
V.Sālava - iemesls nav zināms
J.Sergejenko - iemesls nav zināms

I.Kripševica

Sēdes vadītāja - domes priekšsēdētāja S.Dūklava atklāj ārkārtas domes sēdi ar sekojošu
izsludināto sēdes darba kārtību:
1. Par Brocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
2. Par Brocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
3. Par Brocēnu novada bāriņtiesas locekļa, Blīdenes pagastā, ievēlēšanu.
4. Par Brocēnu novada bāriņtiesas locekļa, Gaiķu un Remtes pagastos, ievēlēšanu.
Sēdes vadītāja ierosina pirms vēlēšanām veikt pārrunas ar visiem kandidātiem, kuri pieteikuši
savas kandidatūras un aicina uz pārrunām.
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Tiek uzklausīti un uzdoti jautājumi Ingai Muraševai, Antrai Rutkai, Sanitai Vanagai, Laimai Bulai,
Kristīnei Šampiņai.
Plkst 16.50. ierodas deputāte V.Sālava.
Pēc pārrunām, sēdes vadītāja S.Dūklava ierosina vienoties par balsu skaitīšanas komisijas
skaitlisko un vārdisko sastāvu.
Tiek izvirzītas trīs kandidatūras : I.Barone, I.Birgersone, I.Didrihsone.
Brocēnu novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (S.Dūklava,
Ā.Sproģis, Z.G.Fīrers, R.Rullis, A.Ābuls, I.Birgersone, D.Frīdmane, I.Didrihsone, D.Gredzena,
V.Sālava, I.Barone); PRET – nav; ATTURAS – 1 deputāts (M.Golubeva); nolemj:
Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju sekojošā sastāvā: I.Barone, I.Birgersone,
I.Didrihsone.
Tiek paziņots pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu sagatavot vēlēšanu zīmes.
Tiek dots vārds vēlēšanu komisijas loceklei I.Didrihsonei, kura izklāsta balsošanas kārtību un
izdala vēlēšanu zīmes.
Notiek balsošanas procedūra un balsu skaitīšanas komisija apkopo un paziņo balsošanas rezultātus.
1.§
Par Brocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu
(S.Dūklava, I.Muraševa, I.Birgersone, Z.G.Fīrers, R.Rullis, S.Vanaga, D.Frīdmane,
I.Kripševica)
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
nosacījumiem, 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. Ņemot vērā augstāk minēto izriet, ka Brocēnu novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas S.Vanagas pilnvaru termiņš beidzas 2016.gada 15.aprīlī.
Bāriņtiesu likuma 10.pantā noteiktas šādas prasības pretendentiem:
Par bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku var ievēlēt personu:
1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
2) kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
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 21.janvārī saņemts S.Kravzas iesniegums (reģ.nr.
SANF/2016/62), kurā izteikts lūgums par atkārtotu ievēlēšanu Brocēnu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja amatā. Brocēnu novada pašvaldībā 2016.gada 22.janvārī saņemts I.Muraševas
iesniegums (reģ.nr. SANF/2016/63), kurā norādīts, ka vēlas pieteikties uz bāriņtiesas sastāva
kandidāta vietu.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta ceturto daļu, organizējot bāriņtiesas priekšsēdētāja
amata vēlēšanas, attiecīgās pašvaldības dome izprasa no Valsts bērnu tiesību aizsardzības
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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.
Pārbaudes rezultātā konstatēts, ka S.Vanaga, ir apguvusi normatīvos aktos noteikto
obligāto apmācības programmu, atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmajā daļā ietvertajām
prasībām pretendentiem, un nepastāv šā likuma 11.pantā paredzētie apstākļi, pie kuriem šī persona
nevarētu tikt ievēlētas bāriņtiesas sastāvā. I.Muraševa atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmajā
daļā ietvertajām prasībām pretendentiem, uz šo brīdi nav iesniegts apliecinājums par obligātās
apmācības programmas apguvi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, 12.panta otro daļu,
Brocēnu novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (S.Dūklava,
Ā.Sproģis, I.Birgersone, D.Frīdmane, I.Didrihsone, D.Gredzena, V.Sālava, I.Barone); PRET –
nav; ATTURAS – 4 deputāti (Z.G.Fīrers, R.Rullis, A.Ābuls, M.Golubeva); nolemj:
1. Apstiprināt balsu skaitīšanas komisijas protokolu Nr.1.
2. Ievēlēt Sanitu Vanagu, personas kods 020782-12855, Brocēnu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja amatā uz laika periodu no 2016.gada 16.aprīļa līdz 2021.gada 15.aprīlim.
Pielikumā: Balsu skaitīšanas protokols Nr.1.
2.§
Par Brocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
(S.Dūklava, A.Rutka, I.Birgersone, Z.G.Fīrers, D.Frīdmane)
Deputāts Z.G.Fīrers ierosina iekļaut Ingas Muraševas kandidatūru vēlēšanām bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka amatam.
Brocēnu novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (S.Dūklava,
Z.G.Fīrers, D.Frīdmane, I.Didrihsone, D.Gredzena, R.Rullis, A.Ābuls, M.Golubeva, V.Sālava);
PRET – nav; ATTURAS – 3 deputāti (I.Barone, Ā.Sproģis, I.Birgersone); nolemj:
Iekļaut I.Muraševas kandidatūru vēlēšanām bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatam.
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
nosacījumiem, 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. Ņemot vērā augstāk minēto izriet, ka Brocēnu novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas un Brocēnu novada bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš beidzas 2016.gada
15.aprīlī.
Bāriņtiesu likuma 10.pantā noteiktas šādas prasības pretendentiem:
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 27.janvārī saņemts A.Rutkas iesniegums (reģ.nr.
SANF/2016/79), kurā izteikta vēlme kandidēt uz Brocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas
vietnieka amatu.
Pārbaudes rezultātā konstatēts, ka A.Rutka ir apguvusi normatīvos aktos noteikto obligāto
apmācības programmu, atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmajā daļā ietvertajām prasībām
pretendentiem, un nepastāv šā likuma 11.pantā paredzētie apstākļi, pie kuriem šī persona nevarētu
tikt ievēlēta bāriņtiesas sastāvā.
I.Muraševa atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmajā daļā ietvertajām prasībām
pretendentiem, uz šo brīdi nav iesniegts apliecinājums par obligātās apmācības programmas
apguvi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, 12.panta otro daļu,
Brocēnu novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (S.Dūklava,
Ā.Sproģis, Z.G.Fīrers, R.Rullis, I.Birgersone, D.Frīdmane, I.Didrihsone, D.Gredzena, V.Sālava,
I.Barone, M.Golubeva); PRET – nav; ATTURAS – 1 deputāts (A.Ābuls); nolemj:
1. Apstiprināt balsu skaitīšanas komisijas protokolu Nr.2.
2. Ievēlēt Antru Rutku, personas kods 051160-12859, Brocēnu novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietnieka amatā uz laika periodu no 2016.gada 16.aprīļa līdz 2021.gada
15.aprīlim.
Pielikumā: Balsu skaitīšanas protokols Nr.2.
3.§
Par Brocēnu novada bāriņtiesas locekļa, Blīdenes pagastā, ievēlēšanu
(S.Dūklava, L.Bula, D.Frīdmane, D.Gredzena, R.Rullis, I.Birgersone, Z.G.Fīrers)
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
nosacījumiem, 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. Ņemot vērā augstāk minēto izriet, ka Brocēnu novada bāriņtiesas locekļu –
L.Bulas, I.Prauliņas pilnvaru termiņš beidzas 2016.gada 15.aprīlī.
Bāriņtiesu likuma 10.pantā noteiktas šādas prasības pretendentiem:
(2) Par bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu:
1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
2) kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
3) kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība
pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē, vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā
līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta)
izglītība;
4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
5) kurai ir nevainojama reputācija.
_______________________________________________________________________
Brocēnu novada pašvaldības domes 06.04.2016. ārkārtas sēdes protokols Nr.6

5
Brocēnu novada pašvaldībā 2016.gada 22.janvārī saņemts L.Bulas iesniegums (reģ.nr.
SANF/2016/64), kurā izteikts lūgums par atkārtotu ievēlēšanu Brocēnu novada bāriņtiesas locekļa
amatā Blīdenes pagastā.
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.
Pārbaudes rezultātā konstatēts, ka L.Bula ir apguvusi normatīvos aktos noteikto obligāto
apmācības programmu, atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmajā daļā ietvertajām prasībām
pretendentiem, un nepastāv šā likuma 11.pantā paredzētie apstākļi, pie kuriem šī persona nevarētu
tikt ievēlēta bāriņtiesas sastāvā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, 12.panta otro daļu,
Brocēnu novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (S.Dūklava,
Ā.Sproģis, Z.G.Fīrers, R.Rullis, I.Birgersone, D.Frīdmane, I.Didrihsone, D.Gredzena, V.Sālava,
I.Barone, M.Golubeva, A.Ābuls); PRET – nav; ATTURAS – nav; nolemj:
1. Apstiprināt balsu skaitīšanas komisijas protokolu Nr.3.
2. Ievēlēt Laimu Bulu, personas kods 100554-12854, Brocēnu novada bāriņtiesas locekļa
amatā Blīdenes pagastā uz laika periodu no 2016.gada 16.aprīļa līdz 2021.gada 15.aprīlim.
Pielikumā: Balsu skaitīšanas protokols Nr.3.
4.§
Par Brocēnu novada bāriņtiesas locekļa, Gaiķu un Remtes pagastos, ievēlēšanu
(S.Dūklava, K.Šampiņa, D.Gredzena, R.Rullis, Z.G.Fīrers)
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
nosacījumiem, 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. Ņemot vērā augstāk minēto izriet, ka Brocēnu novada locekles K.Šampiņas
pilnvaru termiņš beidzas 18.05.2016.
Bāriņtiesu likuma 10.pantā noteiktas šādas prasības pretendentiem:
(2) Par bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu:
1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
2) kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
3) kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība
pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē, vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā
līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta)
izglītība;
4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
5) kurai ir nevainojama reputācija.
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Brocēnu novada pašvaldībā 2016.gada 22.janvārī saņemts K.Šampiņas iesniegums (reģ.nr.
SANF/2016/69), kurā izteikts lūgums par atkārtotu ievēlēšanu Brocēnu novada bāriņtiesas locekļa
amatā Remtes un Gaiķu pagastos.
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.
Pārbaudes rezultātā konstatēts, ka K.Šampiņa ir apguvusi normatīvos aktos noteikto
obligāto apmācības programmu, atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmajā daļā ietvertajām
prasībām pretendentiem, un nepastāv šā likuma 11.pantā paredzētie apstākļi, pie kuriem šī persona
nevarētu tikt ievēlēta bāriņtiesas sastāvā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, 12.panta otro daļu, Brocēnu novada
bāriņtiesas nolikuma 2.2.punktu,
Brocēnu novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (S.Dūklava,
Ā.Sproģis, Z.G.Fīrers, R.Rullis, I.Birgersone, D.Frīdmane, I.Didrihsone, D.Gredzena, V.Sālava,
I.Barone, M.Golubeva, A.Ābuls); PRET – nav; ATTURAS – nav; nolemj:
1. Apstiprināt balsu skaitīšanas komisijas protokolu Nr.4.
2. Ievēlēt Kristīni Šampiņu, personas kods 170984-12856, Brocēnu novada bāriņtiesas
locekļa amatā Gaiķu un Remtes pagastos uz laika periodu no 2016.gada 19.maija līdz
2021.gada 18.maijam.
Pielikumā: Balsu skaitīšanas protokols Nr.4.
Sēdi slēdz plkst.18.00
Sēdes vadītāja

S.Dūklava (08.04.2016.)

Protokolētāja

G.Aharkova (08.04.2016.)
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Brocēnu novada pašvaldības domes 06.04.2016. ārkārtas sēdes protokols Nr.6

