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Par Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelšanu amatā 
 
Ādažu novada pašvaldības dome ar savu 29.09.2021. lēmumu Nr. 136 „Par Ādažu novada bāriņtiesas 
izveidošanu” un 29.09.2021. lēmumu Nr.13 „Ādažu novada bāriņtiesas amatu konkursa nolikums” 
izveidotā Ādažu novada bāriņtiesas amatu pretendentu izvērtēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 
veica bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amatu 
konkursa pretendentu izvērtēšanu. 

Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus pieņem darbā pašvaldība. Pašvaldība var uzdot 
bāriņtiesas priekšsēdētājam pieņemt darbā bāriņtiesas locekļus. Uz bāriņtiesas priekšsēdētāja, 
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amata vietām izsludina atklātu pretendentu 
konkursu. Minētā panta ceturtajā daļā noteikts, ka organizējot bāriņtiesas priekšsēdētāja pretendentu 
konkursu, pašvaldība izprasa no kvalifikācijas komisijas atzinumu par tās bāriņtiesas priekšsēdētāja 
darbību, ja kāds no konkursa pretendentiem pēdējo triju gadu periodā pildījis bāriņtiesas 
priekšsēdētāja amatu. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma pārejas noteikumu 28.punktu, līdz kvalifikācijas 
komisijas izveidei šā likuma 9. panta ceturtajā daļā noteikto atzinumu par bāriņtiesas priekšsēdētāja 
darbību sniedz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – VBTAI). 

VBTAI savā 11.11.2021. vēstulē Nr.1-5/3847 (reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/21/2300) sniedza informāciju par 
Inetas Stasjules darbību Carnikavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā.  

Atbilstoši Komisijas 26.10.2021. lēmumam, Ineta Stasjule tiek izvirzīta apstiprināšanai Ādažu novada 
bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Bāriņtiesas likuma 9. 
panta pirmo un otro daļu, pārejas noteikumu 22. punkta pirmo daļu un 28.punktu, kā arī Komisijas 
26.10.2021. lēmumu (protokols Nr.2), Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2021. gada 1. decembri iecelt Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā Inetu 
STASJULI.  

2. Uzdot Inetai Stasjulei: 

2.1. koordinēt reorganizējamās Ādažu novada bāriņtiesas un Carnikavas novada bāriņtiesas 
iesākto lietu, dokumentācijas, saistītās mantas, saistību pārņemšanu bāriņtiesas rīcībā ar 
2021. gada 1. decembri; 

2.2. kā lietas pārņēmušās bāriņtiesas reģistros izdarīt atzīmes par nodevušo bāriņtiesu un 
nodevušās bāriņtiesas lietas uzskaites numuru. 

3. Pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba līgumu ar I.Stasjuli un veikt lēmuma izpildes kontroli. 
 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M.Sprindžuks  


