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protokols Nr.7, 9.p.

LĒMUMS Nr.195
Par Aizkraukles novada Bāriņtiesas locekles Mārītes ZIRNES ievēlēšanu
Aizkraukles novada pašvaldībā ir saņemts Aizkraukles novada Bāriņtiesas locekles Mārītes
ZIRNES 2019.gada 10.jūlija iesniegums (pašvaldībā reģistrēts 11.07.2019. ar Nr.2.1-3/19/355) ar
lūgumu viņu ievēlēt par Aizkraukles novada Bāriņtiesas locekli uz pilnu darba laiku.
Mārīte ZIRNE, ar 2015.gada 25.februāra Aizkraukles novada domes lēmumu Nr.29
(protokols Nr.3.,5.§.) “Par Aizkraukles novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu”, ir ievēlēta par
Aizkraukles novada Bāriņtiesas locekli uz nepilnu darba laiku, ar pilnvaru termiņu no 2015.gada
25.februāra līdz 2020.gada 25.februārim.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta trešo daļu, pašvaldības dome ne vēlāk kā sešus mēnešus
pirms bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa
pilnvaru termiņa beigām ievēlē bāriņtiesas sastāvā personu, kura līdz šajā likumā noteikto
pienākumu pildīšanas uzsākšanai apgūst šā likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto mācību
programmu.
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 atbrīvo
(atcelt) bāriņtiesas priekšsēdētāju un locekļus.
Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmajai un ceturtajai daļai, Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 5.1 panta pirmās daļas 2.punktā minētajām prasībām, Mārītei ZIRNEI ir atbilstoša izglītība:
iegūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un piešķirta policijas vidējā komandējošā
sastāva darbinieka kvalifikācija kārtības policijas specializācijā, kas atbilst ceturtajam
profesionālās kvalifikācijas līmenim; profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguve
bērnu tiesību aizsardzības jomā; profesionālās pilnveides izglītības programma “Bāriņtiesas vadība
un organizācija”, profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas “Bāriņtiesas priekšsēdētāja,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa zināšanu pilnveides mācību
programma”.
Ņemot vērā Bāriņtiesu likuma 9.panta piektās daļas, domei ir pienākums pieprasīt ziņas no
Sodu reģistra. Saskaņā ar pieprasītajām un saņemtajām ziņām no Sodu reģistra (Iekšlietu
ministrijas Informācijas centra 16.07.2019. vēstule Nr.14-10/6285, pašvaldībā reģistrēta
16.07.2019. ar Nr.2.1-19/1/19/750), Mārīte ZIRNE atbilst Bāriņtiesu likuma 11.panta 2.,3., 4., 5.
un 6.punktā minētajām prasībām.
Tāpat Mārīte ZIRNE atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta un 11.panta 1., 7. un 8.punkta
prasībām, un viņai ir pieredze bāriņtiesas darbā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma
9.panta pirmo daļu un 10.pantu, ievērojot Aizkraukles novada domes Sociālo jautājumu komitejas
17.07.2019. ieteikumu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm "Par" (Anita BICKA, Edgars BRICIS,
Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis
PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Arvis
UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ:
1.

Ievēlēt Mārīti ZIRNI Aizkraukles novada Bāriņtiesas locekļa amatā uz pilnu darba laiku,
ar pilnvaru termiņu – 5 (pieci) gadi, no 2020.gada 25.februāra.

2.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

3.

Lēmumu nosūtīt Aizkraukles novada Bāriņtiesai un Mārītei ZIRNEI.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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