
Bāriņtiesas darbība 

 

Ķeguma novada bāriņtiesa ir Ķeguma novada pašvaldības izveidota 

aizbildnības un aizgādnības iestāde. 

Kopš 2013.gada 20.maija Ķeguma novada bāriņtiesas darbības teritorija ir visa 

Ķeguma novada administratīvā teritorija - Rembates pagasts, Tomes pagasts, 

Birzgales pagasts un Ķeguma pilsēta. Iestāde nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem 

gan Ķegumā, Komunālā ielā 3, gan Birzgalē, Lindes ielā 2.  

Ķeguma novada bāriņtiesas darbinieki ir priekšsēdētāja Dace Skrīvele, 

priekšsēdētājas vietniece Vija Arāja un sekretāre Dace Skābene. Bāriņtiesas sēdēs un 

citu jautājumu risināšanā piedalās bāriņtiesas locekļi Ilze Skrīvere, Sanita Tošena, 

Artis Mundurs.  

 

Ķeguma novada bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem 

un publisko tiesību principiem.  

 

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un 

tiesisko interešu aizsardzību. 

  

Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros: 

 pārzina pašvaldības teritorijā aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas; 

 izskata sūdzības un  iesniegumus par vecāku, aizbildņu un aizgādņu rīcību; 

ieceļ un atceļ aizbildņus; 

 aizstāv bērnu personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un 

citām personām; 

 piedalās lietu izskatīšanā tiesā un dod savus atzinumus; 

 sadarbojas ar veselības aprūpes, izglītības, sociālās palīdzības un policijas 

iestādēm. 

Visos gadījumos, kur tiek izskatīts jautājums par bērna vai aizgādnībā esošas 

personas tiesību nodrošināšanu, bāriņtiesai ir jāuzklausa arī bērna vai aizgādnībā 

esošas personas viedoklis. 

 

Bāriņtiesai ir tiesības: 

 pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, 

komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā 

esošas personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas 

kompetencē esošus jautājumus; 

 pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas - 

mantojuma atstājēja kontu atlikumiem, kā arī ziņas par mantojuma masu, 

bērna vai aizgādnībā esošas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu 

atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto 

informāciju par bērna vai aizgādnībā esošas personas mantas pārvaldību vai ir 

pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas; 

 veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas 

aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu 

izlemšanai; 

 uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna 

vai aizgādnībā esošas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību; 

 iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai aizgādnībā esošas 

personas interesēs; 



 veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes; 

 lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt 

psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem; 

 pārbaudīt bērna vai aizgādnībā esošas personas dzīves apstākļus. 

  

 

Ķeguma novada bāriņtiesa sagatavo lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdē.  

 

Bāriņtiesas sēdē var piedalīties: 

- administratīvā procesa dalībnieki; 

- lietā pieaicināts tulks; 

- lietā pieaicināts psihologs vai cits speciālists; 

- institūcijas pārstāvis, lai atbilstoši kompetencei dotu atzinumu lietā; 

- inspekcijas inspektors vai cita inspekcijas direktora norīkota amatpersona. 

 

Administratīvā procesa dalībniekiem, tulkam, speciālistam un institūcijai, 

kuras kompetencē ir sniegt atzinumu izskatāmajā lietā, vismaz 10 darbdienas pirms 

bāriņtiesas sēdes nosūta uzaicinājumu. 

 

Lietas dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem. Bāriņtiesa 

nodrošina iespēju izrakstīt no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar 

tehniskiem līdzekļiem izgatavot nepieciešamo lietā esošo dokumentu kopijas, par to 

izdarot atzīmi lietas uzziņas lapā. Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas 

telpās bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, 

iepazīšanos ar lietas materiāliem var nenodrošināt. 

 

Pēc jautājuma izskatīšanas bāriņtiesas sēdē un lēmuma pieņemšanas, 

bāriņtiesa lēmumu rakstiski noformē un apzīmogo un tā norakstu nosūta 

administratīvā procesa dalībniekam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.  

 

Ķeguma novada bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā. 

 

  

 

 

 


