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                                                                                                                       (protokols Nr. 9, 13.§) 

Par Rugāju novada bāriņtiesas ievēlēšanu 

 

Rugāju novada dome 2019. gada 18. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 150 “Par Rugāju novada 

bāriņtiesas ievēlēšanu”, ar kuru no 02.09.2019. uz pieciem gadiem par bāriņtiesas locekļiem tika 

ievēlētas Jana Briede, Rasma Piliņa, Anita Stalidzāne un Evita Voika, kā arī par bāriņtiesas 

priekšsēdētāju tika ievēlēta Vija Aleksejeva. 

Rugāju novada dome 2019. gada 18. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 151 “Par tiesībām 

aizvietot bāriņtiesas priekšsēdētāju”, kurā tika noteikts, ka no 2019. gada 23. aprīļa līdz 2019. 

gada 31. augustam par bāriņtiesas locekli ar tiesībām aizvietot bāriņtiesas priekšsēdētāju tika 

izvēlēta Jana Briede. Ņemot vērā Janas Briedes veiksmīgo darbību attiecīgajā amatā, Rugāju 

novada domes priekšsēdētāja ierosina Janu Briedi ievēlēt par bāriņtiesas priekšsēdētāju. Par 

bāriņtiesas locekli ar tiesībām aizvietot bāriņtiesas priekšsēdētāju no 2. septembra atkārtoti 

ievēlēt Evitu Voiku. 

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

kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Līdz ar to 

attiecīgais jautājums ir Rugāju novada domes kompetencē. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 26. punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus 

un locekļus, Finanšu komitejas 2019. gada 8. augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 

deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, 

Andris Leons, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Ar 2019. gada 2. septembri uz pieciem gadiem, par Rugāju novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāju ievēlēt – Janu Briedi, personas kods [..]. 

2. Ar 2019. gada 2.septembri uz pieciem gadiem, par Rugāju novada bāriņtiesas locekli 

ievēlēt Viju Aleksejevu, personas kods [..], Rasmu Piliņu, personas kods [..], Anitu Stalidzāni, 

personas kods [..], Evitu Voiku, personas kods [..]. 

3. Ar 2019. gada 2.septembri uz pieciem gadiem par Rugāju novada bāriņtiesas locekli ar 

tiesībām aizvietot bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Evitu Voiku, personas kods [..]; 

4. Atcelt Rugāju novada domes 2019. gada 18.aprīļa lēmumu Nr. 150 “Par Rugāju 

novada bāriņtiesas ievēlēšanu”. 

5. Kontroli  par lēmuma izpildi uzdot veikt Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei 

Dainai Tutiņai. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

16.08.2019.  
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