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LĒMUMS 
Smiltenē 

2022. gada 30.martā                                                             Nr. 146 

 (protokols Nr. 8, 35.§) 

 

Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. augusta nolikumā 

Nr. 23.3/21 “Smiltenes novada bāriņtiesas nolikums” 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 

S.Baueres 2022.gada 16.marta iesniegumu par izmaiņām iestādes amata vienību sarakstā, 

pamatojoties uz esošo bāriņtiesas kapacitāti un amata pienākumu pārdali.  

2021. gada 25. augustā Smiltenes novada pašvaldības dome apstiprināja pašvaldības 

aizbildnības un aizgādnības iestādes “Smiltenes novada bāriņtiesa” nolikumu (Nr. 23.3/21; 

lēmums Nr. 119; sēdes protokols Nr. Nr.8,27.§.”), turpmāk – Nolikums, kas nosaka bāriņtiesas 

organizatorisko struktūru, apmeklētāju pieņemšanas laiku, kā arī kārtību, kādā administratīvā 

procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem. 

Grozījumi nolikumā nepieciešami: 

1) jo ir precizējams nolikuma 11.punkts, kas noteic bāriņtiesas sastāvu; 

2) jo ir precizējams nolikuma 25.11. punkts, kas noteic bāriņtiesu darbinieku 

pieņemšanas vietas adreses un pieņemšanas laikus Smiltenes pagasta administratīvajā 

teritorijā “Kalnamuiža 2”, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2022.gada 23. marta atzinumu (sēdes protokols Nr.5) un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Bāriņtiesu likuma 2. pantu, Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 

„Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. un 3.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainārs 

Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns 

Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis 

Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Grozīt 2021. gada 25. augusta nolikuma Nr. 23.3/21 “Smiltenes novada bāriņtiesas 

nolikums” 11. un 25.11. punktu. 

2. Apstiprināt Nolikuma Nr. 14/22 „Grozījumi 2021. gada 25. augusta nolikumā Nr. 

23.3/21 “Smiltenes novada bāriņtiesas nolikums”” projektu (pielikumā). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                           E. Avotiņš 
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