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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 29.jūnijā                                              Nr. 375 

                       (protokols Nr.9,  53.§.) 

 

Par Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas ievēlēšanu  

 

Smiltenes novada dome ar 2021.gada 31.marta lēmumu Nr.184 par Smiltenes novada 

bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju ir iecēlusi bāriņtiesas locekli Z. Balodi. Līdz 

ar to tika izsludināts konkurss uz Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu. Saskaņā 

ar Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pretendentu atlases komisijas 2021.gada 2.jūnija protokolu, 

tiek izskatīts komisijas priekšlikums amatam apstiprināt pretendenti S. Baueri. 

Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības 

dome uz pieciem gadiem. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 

„Bāriņtiesas darbības noteikumi” 4.punkts paredz, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš sākas pēc viņu ievēlēšanas, ja 

attiecīgās pašvaldības dome nav noteikusi citu termiņu. Savukārt 5.punktā noteikts, ka 

bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš izbeidzas, beidzoties Bāriņtiesu likumā noteiktajam 

pilnvaru termiņam.  

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta piekto daļu, ievēlot bāriņtiesas priekšsēdētāju, 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli, pašvaldības domes pienākums ir 

pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību šā likuma 11.panta 2., 

3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām. Saskaņā ar pieprasītajām un saņemtajām ziņām no 

Administratīvo sodu pārbaudes un nomaksas reģistra (22.06.2021. izziņa), S.Bauere atbilst 

Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām. 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta ceturto daļu, organizējot bāriņtiesas priekšsēdētāja 

amata vēlēšanas, attiecīgā pašvaldības dome izprasa no Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijas atzinumu par bāriņtiesas darbību pēdējo trīs gadu periodā. Saskaņā ar pieprasīto un 

saņemto Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu (reģ.Nr.), Smiltenes novada 

bāriņtiesa pēdējo trīs gadu periodā ir kvalitatīvi nodrošinājusi bērnu un aizgādnībā esošo 

personu tiesību un interešu aizsardzību.  

 Tāpat S.Bauere atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta prasībām, ir izgājusi apmācību 

procesu un personai ir darba pieredze bāriņtiesas darbā.  

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punkts nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un 

atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un 10.pantu, ņemot vērā Smiltenes novada 

domes Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūnija atzinumu (sēdes 

protokols Nr.7), atklāti balsojot ar 13 balsīm “Par” (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis 



Rozītis, Birute Mežale, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Pērle, Jānis 

Sīklēns, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), “Pret” - nav , “Atturas” - 

nav,  

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Par Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt S. Baueri, personas kods, 

dzīvesvietas adrese.  

2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.jūliju.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                           E. Avotiņš 

 

 

 

 
 


