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Mērķis:

◼Prioritāri nodrošināt 
bērnu vai aizgādnībā 

esošo personu tiesību un 
tiesisko interešu 

aizsardzību.



visbiežāk ir salīdzināt nevis, kurš pārkāpj 
un kurš nepārkāpj bērna tiesības, bet gan, 

kā jūtas bērns un kurš no vecākiem spēj 
bērna tiesības labāk un pilnvērtīgāk 

nodrošināt.

Mērķis



Ādažu novada bāriņtiesas sastāvs: 

1. divi darbinieki uz pilna laika darba slodzi-
bāriņtiesas priekšsēdētājs un lietvedības
vadītājs;

2. trīs darbinieki uz nepilna laika darba slodzi –
bāriņtiesas locekļi;

3. visiem darbiniekiem ir augstākā izglītība,
bāriņtiesas locekļi un bāriņtiesas
priekšsēdētājs atbilst Bāriņtiesu likuma
10.pantā noteiktajām prasībām.



Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem 
aktiem un publisko tiesību principiem.

◼ Visi bāriņtiesā pieņemtie lēmumi ir administratīvie 
akti, kurus iespējams pārsūdzēt Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā Administratīvajā 
rajona tiesā.

◼ Administratīvajās tiesvedībās bāriņtiesa kā procesa 
dalībnieks ir vai nu prasītājs (lietās par aizgādības 
atņemšanu vecākam un lietās par pagaidu aizsardzību 
pret vardarbību), vai atbildētājs (visās lietās, kur tiek 
pārsūdzēts bāriņtiesas pieņemtais lēmums).

◼ Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli 
bāriņtiesas sēdē.



Bāriņtiesa pieņem lēmumus par:

 vecāku domstarpības bērna aprūpes un 
aizgādības jautājumos; 

 par bērna uzvārda, vārda vai tautības 
ierakstu, ja vecāki nevar vienoties un tam ir 
tiesisks pamats;

 lemj par bērna izglītības iestādes maiņu;

 lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 
18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju 
nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;

 izšķir bērna un vecāku domstarpības. 



 ar pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu 
vecuma; 

 par valsts sociālo pabalstu un nodokļu 
atvieglojumu izmaksu pārtraukšanu personai, 
kura neaudzina bērnu un izmaksāšanu 
personai, kura audzina bērnu;

 par piekrišanu paternitātes atzīšanai;

 par aizgādības tiesību 
pārtraukšanu/atjaunošanu vecākam;

 par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa 
iecelšanu;

 par audžuģimenes statusa piešķiršanu;



 par aizgādņa iecelšanu/atlaišanu personai ar 
rīcībspējas ierobežojumu; 

 par ārvalsts aizbildnības/aizgādnības lietu 
pārņemšanu;

 par atlīdzības izmaksu aizbildnim/aizgādnim 
par pienākumu pildīšanu;

 par adopcijas atbilstību bērna interesēm;

 par brāļu/māsu, pusbrāļu/pusmāsu šķiršanu 
Civillikumā noteiktajos gadījumos;

 par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; 



 ar atļauju pieņemt/atraidīt bērnam piekritušo 
mantojumu; 

 par bērnam piederošas mantas atsavināšanu, 
ieķīlāšanu, apgrūtināšanu;

 lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;

 lemj par mantojuma sadalīšanu bērna vārdā;

 par aizgādņa iecelšanu mantojumam vai 
pazudušas personas mantai;

 par sevišķā aizbildņa iecelšanu gadījumos, kad 
saduras vecāka un bērna intereses vai arī 
tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un 
vecāku



Bāriņtiesas kompetencē ietilpst 
situācijas izzināšana, lietu 
sagatavošana izskatīšanai 
bāriņtiesas sēdē, lēmuma 

pieņemšana, pārstāvība tiesvedības 
procesos, atzinumu sniegšana 

tiesā…



▪ par saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību;

▪ par viena vecāka atsevišķu aizgādību;

▪ par paternitātes atzīšanu vai apstrīdēšanu.

Minētajās lietās tiesvedība noris Civilprocesa
noteiktajā kārtībā. Bāriņtiesa kā procesa dalībnieks –
institūcija vai trešā persona.

Pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa 

pieņem lēmumus (atzinumi), kas nav 

administratīvie akti un nav 

pārsūdzami



▪ Civilprocesos par rīcībspējas ierobežošanu
personai un aizgādnības nodibināšanu;

▪ Kriminālprocesos par medicīniska rakstura
piespiedu līdzekļa piemērošanu personai;

▪ Kriminālprocesos, kur noziedzīgu nodarījumu
izdarījusi nepilngadīga vai aizgādnībā esoša
persona.

▪ Civilprocesos par bērnam piederošu mantu.

Bāriņtiesas piedalīšanās tiesā ir 

obligāta:



Bāriņtiesa, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 
VII nodaļā noteikto, veic visa veida 

notariālās darbības (izņemot mantojuma 
lietu vešanu) Ādažu novadā deklarētajām 

personām.

◼ Pilnvaras

◼ Testamenti

◼ Visa veida darījumu akti

◼ Piekrišanas robežas šķērsošanai

◼ Parakstu īstumu apliecinājumi

◼ Dokumentu kopiju apliecināšana



Bāriņtiesā veiktās darbības

◼ 2017.gadā

◼ Bāriņtiesas sēdes 28

◼ Tiesas 54

◼ Iesniegumi 32

◼ Notariālie 
apliecinājumi 145

◼ 2018.gadā

◼ Bāriņtiesas sēdes 48

◼ Tiesas 72

◼ Iesniegumi 64

◼ Notariālie 
apliecinājumi 329



▪ Nodrošināt bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības,
ģimenisku vidi,- pilnībā realizēts – no ģimenes izņemti
trīs bērni, divi ievietoti audžuģimenē, vienam –
atjaunotas aizgādības tiesības vecākiem.

▪ Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu ievade vienotajā NPAIS
sistēmā – lielā darba apjoma un darbinieku resursu
trūkuma dēļ, daļēji realizēts. Paredzēts pabeigt šajā
gadā.

▪ Bāriņtiesas funkciju kvalitatīvai izpildei, radīt bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka pilna laika darba vietu –
realizēts, bet, pagaidām, telpu trūkuma dēļ, vieta
neaizpildīta. Paredzēts vietu aizpildīt šajā gadā.

Bāriņtiesas galvenie uzdevumi 

2018.gadā



Būtiskākās problēmas bāriņtiesas 

darbā:

◼ Nepilnības un nemitīgie grozījumi likumdošanā;

◼ Strauji pieaugošais darba apjoms;

◼ Ierobežots darbinieku resurss;

◼ Neesošas sociālās garantijas (veselības 
apdrošināšana);

◼ Atbalsta sistēmas trūkums valsts līmenī.

Viss minētais veicina strauju esošo darbinieku

izdegšanu.



Paldies par veltīto laiku!


