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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 

21.01.2016.                                                                                                   Nr.1 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst. 10:00  

Sēde atklāta plkst. 10:05  

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

  

1. Par Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu 

2.  Par Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Edvīns Upītis, Normunds Namnieks, Inese Deņisova, Dzintra 

Sirsone, Linda Karloviča, Ieva Krūmiņa, Arvīds Bruss 

 

Sēdē nepiedalās: Sandris Laizāns 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: domes izpilddirektors Māris Berlands, Bukaišu 

pagasta pārvaldes vadītāja Sandra Latiša, Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja Dace Vācere 

 

Piedalās:  Baiba Opmane, Silvija Krūmiņa, Skaidrīte Urbāne, laikraksta „Zemgale” 

korespondente Edīte Bēvalde 

 

 

1. paragrāfs 

Par Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu 

                                            D.Reinika 

 

 

Ar 2016.gada 20.janvāri izbeidzās Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un 

bāriņtiesas locekļu pilnvaras.  

Tērvetes novada dome ir saņēmusi iesniegumus no Tērvetes novada bāriņtiesas 

priekšsēdētājas Baibas Benitas Opmanes un bāriņtiesas loceklēm Skaidrītes Urbānes un 

Silvijas Krūmiņas par vēlmi turpināt darbu Tērvetes novada bāriņtiesā.  



Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas 

locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem.  

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 06.janvāra vēstule Nr. 1-5/31), Tērvetes novada bāriņtiesa pēdējo triju gadu 

periodā ir kvalitatīvi nodrošinājusi bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu 

aizsardzību.  

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 Sodu reģistra (Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centra 2016.gada 13.janvāra vēstule Nr. 14-10/298), Baiba Benita Opmane, 

Skaidrīte Urbāne un Silvija Krūmiņa atbilst Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 

6.punktā minētajām prasībām.  

Tāpat minētās personas atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta un 11.panta 1., 7. un 8.punkta 

prasībām, ir izgājušas apmācību procesu un viņām ir darba pieredze bāriņtiesas darbā, 

kamdēļ Tērvetes novada domei nav iebildumu, ka šis bāriņtiesas sastāvs arī turpina darbu 

bāriņtiesā. 

Ievērojot minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 9.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī 

citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, atklāti vārdiski 

balsojot, : PAR - 8 (D.Reinika, I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, I.Deņisova , 

N.Namnieks, E.Upītis, A.Bruss), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Ievēlēt Baibu Benitu Opmani, /personas kods/, Tērvetes novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja amatā uz laika periodu no 2016.gada 21.janvāra līdz 2021.gada 20.janvārim; 

2. Ievēlēt Silviju Krūmiņu, /personas kods/, Tērvetes novada bāriņtiesas locekļa amatā 

uz laika periodu no 2016.gada 21.janvāra līdz 2021.gada 20.janvārim; 

3. Ievēlēt Skaidrīti Urbāni, /personas kods/, Tērvetes novada bāriņtiesas locekļa amatā 

uz laika periodu no 2016.gada 21.janvāra līdz 2021.gada 20.janvārim. 

 

.       

2.paragrāfs 

 Par Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju  

                                                                 D.Reinika 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot domes priekšsēdētājas Daces Reinikas iesniegto 

lēmuma projektu par Tērvetes novada domes 2015.gada 22.decembra sēdes Nr. 17, 

14.paragrāfa lēmuma „Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas iecelšanu” atcelšanu un 

Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu, ņemot 

vērā Tieslietu ministrijas atzinumu (vēstule Nr. 16.2-3/85 “Par dzimtsarakstu nodaļas 

amatpersonas saskaņošanu” no 13.01.2016.), pamatojoties uz Civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas likuma 12.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

http://likumi.lv/doc.php?id=139369#p11
http://likumi.lv/doc.php?id=139369#p11
http://likumi.lv/doc.php?id=139369#p11


9.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D.Reinika, E.Upītis, N.Namnieks, 

I.Deņisova, Dz.Sirsone, L.Karloviča, I.Krūmiņa, A.Bruss); PRET - nav; ATTURAS - 

nav, NOLEMJ : 

 

1. Atcelt Tērvetes novada domes 2015.gada 22.decembra sēdes Nr. 17., 14.paragrāfa 

lēmumu; 

2. Iecelt Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieci Inesi Meiju par 

Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata pienākumu izpildītāju uz noteiktu 

laiku – līdz brīdim, kad normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek iecelts amatā Tērvetes 

novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:25  

 

 

Sēdes vadītāja                                                                           D.Reinika 

 

Protokoliste                                                                            S.Hibšmane 

 

 

 

 

 

 


