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                                                                                                                     (protokols Nr. 1, 10.§) 

Par izmaiņām Rugāju novada bāriņtiesas sastāvā 

 

Rugāju novada domē 2018. gada 20. decembrī tika saņemts Rugāju novada bāriņtiesas 

locekles Ilutas Učelnieces, personas kods [..], iesniegums ar lūgumu atbrīvot no ieņemamā 

amata. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 12. panta pirmo daļu pēc bāriņtiesas locekļa izteiktās 

vēlēšanās, loceklis atbrīvojams no amata.  

2019. gada 17. janvārī Rugāju novada domes sēdē tika apstiprināti noteikumi Nr. 1/2019 

“Grozījumi Rugāju novada domes 2014. gada 17. aprīļa noteikumos “Rugāju novada bāriņtiesas 

nolikums””’. Saskaņā ar augstāk minētajiem noteikumiem tika likvidēta Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieka amata vienība. Tāpat 2019. gada 17. janvārī tika pieņemts Rugāju 

novada domes lēmums Nr. 9 ar kuru  tika veikti grozījumi Rugāju novada pašvaldības amata 

vienību un amatalgu sarakstā ar 2019. gada 31. janvāri, likvidējot amata vienību Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieks, Profesiju klasifikatora kods 1344 06. Līdz šim augstāk minēto amatu 

ieņēma Daiga Moroza.  

Bāriņtiesu likuma 7. panta pirmā daļa paredz, ka bāriņtiesas sastāvā jābūt 

priekšsēdētājam un vismaz trīs bāriņtiesas locekļiem. Līdz ar to, atbrīvojot kādu locekli no 

amata, nepieciešams ievēlēt jaunu. Pēc Rugāju novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētājas 

ierosinājuma, lietderīgi par bāriņtiesas locekli ievēlēt Daigu Morozu, kas līdz šim pildīja 

bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces funkcijas un par bāriņtiesas locekli ar tiesībām aizvietot 

bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Rasmu Piliņu. 

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 10. janvāra atzinumu, 

 

1. Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis 

Brūvers, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, Eduards Stalidzāns, PRET – 0, 

ATTURAS – 1 deputāts - Lauris Krēmers, Rugāju novada dome nolemj: 

 

Atbrīvot Rugāju novada bāriņtiesas locekli Ilutu Učelnieci, personas kods [..] ar 2019. 

gada 31. janvāri. 

 

2. Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis 

Brūvers, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, Eduards Stalidzāns, PRET – 0, 

ATTURAS – 1 deputāts - Lauris Krēmers, Rugāju novada dome nolemj: 

 

Ar 2019. gada 1. februāri līdz 2019. gada 31. augustam par Rugāju novada bāriņtiesas 

locekli ievēlēt Daigu Morozu, personas kods [..].  
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3. Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti: Sandra Kapteine, Kārlis Brūvers, Agris Kalnējs, 

Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, Eduards Stalidzāns, PRET – 0, ATTURAS – 2 deputāti: Iveta 

Arelkeviča, Lauris Krēmers, Rugāju novada dome nolemj: 

 

Ar 2019. gada 1. februāri līdz 2019. gada 31. augustam par Rugāju novada bāriņtiesas 

locekli ar tiesībām aizvietot bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Rasmu Piliņu, personas kods [..].  

 

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

Dainai Tutiņai. 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

21.01.2019.  


