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Ķegumā 

APSTIPRINĀTS 

ar Ķeguma novada domes 

10.04.2013.lēmumu Nr.112 

                                                                                          (protokols Nr.7, 12.§) 

 

Ķeguma novada bāriņtiesas 

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 

 2006.gada 19.decembra 

 noteikumu Nr. 1037  

„Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2.punktu 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Ķeguma novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) ir Ķeguma novada domes 

(turpmāk tekstā – Dome) izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas veic Civillikumā, 

Bāriņtiesu likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Administratīvā procesa likumā, 

Ministru kabineta noteikumos Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi”, kā arī Konvencijās, 

kurām ir pievienojusies Latvijas Republika, Starpvalstu līgumos, kas ratificēti Saeimā, Domes 

saistošajos noteikumos, lēmumos, citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā 

nolikumā paredzētās funkcijas. Bāriņtiesas juridiskā adrese ir Komunālā iela 3, Ķegums, 

Ķeguma novads, LV-5020. 

1.2. Bāriņtiesas darbības teritorija ir Ķeguma novada administratīvā teritorija, kas 

sastāv no Ķeguma pilsētas, Birzgales pagasta, Rembates pagasta, Tomes pagasta. 

 1.3. Bāriņtiesas darbības uzraudzību savas kompetences ietvaros veic Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcija. 

1.4. Bāriņtiesas darbībai finanšu līdzekļus piešķir Dome. 

1.5. Bāriņtiesai ir šādi zīmogi: 

- ar mazā valsts ģerboņa attēlu un pilnu iestādes nosaukumu – Ķeguma novada 

bāriņtiesa; 

- ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un pilnu iestādes nosaukumu – Ķeguma 

novada bāriņtiesa, ko lieto, izdarot apliecinājumus. 

1.6. Bāriņtiesai var būt vairāki 1.5. punktā minētie zīmogi. 

1.7. Bāriņtiesa lieto veidlapu ar mazā valsts ģerboņa attēlu. 

 

2. Bāriņtiesas struktūra un darba organizācija 

2.1. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieks un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļi, kurus dome ievēl uz 5 gadiem. 
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2.2. Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas priekšsēdētājs, kuru prombūtnes laikā aizvieto 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai īpaši norīkots bāriņtiesas loceklis. 

2.3. Bāriņtiesas priekšsēdētājs pārstāv Bāriņtiesu valsts, pašvaldību, administratīvajās 

iestādēs, tiesās, komercsabiedrībās un kredītiestādēs, attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām 

personām, risinot aizbildnības, aizgādnības un adopcijas jautājumus, pilda Bāriņtiesu likumā 

noteiktos apliecinājumus un citus uzdevumus, organizē palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, 

veicot mantojuma apsardzību. 

 

2.4. Bāriņtiesas darbinieki pieņem apmeklētājus: 

2.4.1. bāriņtiesas priekšsēdētājs pieņem apmeklētājus Ķeguma novada 

bāriņtiesā  Komunālajā ielā 3, Ķegumā:  

- Pirmdienās 08.
00

 – 11.
00

; 13.
00

 – 16.
00

 ; 

- Ceturtdienās 13.
00

 – 18.
00 

 ;
 

 

2.4.2. bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks pieņem apmeklētājus Birzgales 

pagasta pārvaldē Lindes ielā 2, Birzgalē, Birzgales pagastā:  

- Pirmdienās 9.
00 

–  12.
00

; 13.
00

 –  15.
00

 ; 

- Piektdienās 10.
00

 – 12.
00

; 13.
00

 –  17.
00

  

 

2.5. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka pastāvīgās darba telpas atrodas Birzgales 

pagasta pārvaldes ēkā. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks Civillikumā noteiktajos gadījumos 

sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara 

apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā norādītos uzdevumus, kā tas noteikts 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata aprakstā.  

 

2.6. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks savās pastāvīgajās darba telpās pieņem 

apmeklētājus ne retāk kā divas reizes nedēļā šā nolikuma 2.4. punktā noteiktajos laikos, kā arī 

veic ar lietvedību un bāriņtiesas darba organizāciju saistītos pienākumus un uzdevumus. 

 

2.7. Bāriņtiesas darba laiks tiek noteikts, saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektori. 

2.8. Bāriņtiesas sēdes notiek pirmdienās. Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem 

koleģiāli bāriņtiesas sēdēs, kuras notiek Komunālā ielā 3, Ķegumā. Ja lietas dalībnieku vai 

citu apstākļu dēļ tas ir nepieciešami vai lietderīgi, bāriņtiesa organizē izbraukuma sēdes 

Birzgales pagasta pārvaldes ēkā. 

 

2.9. Ar Bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem ir tiesīgi iepazīties konkrētā 

administratīvā procesa dalībnieks, prokurors, Labklājības ministrijas ierēdnis (darbinieks) un 

Valsts bērna tiesību aizsardzības inspektors, kā arī tulks, kurš piedalās lietā. 

2.10. Bāriņtiesa nodrošina iespēju iepazīties ar lietas materiāliem, ja no tiesīgās 

personas ir saņemts attiecīgs iesniegums. 

2.11. Bāriņtiesa nodrošina personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, iespēju veikt 

izrakstus no lietas materiāliem vai ar tehniskiem līdzekļiem nokopēt nepieciešamos 

dokumentus, par to izdarot atzīmi uzziņas lapā. 

2.12. Ja nav iespējams nodrošināt iepazīšanos ar lietas materiāliem pieprasījuma dienā, 

Bāriņtiesa vienojas ar personu par laiku, ne garāku par trīs darba dienām, kad būs iespējams 

iepazīties ar lietas materiāliem. Minētā kārtība piemērojama arī attiecībā uz Bāriņtiesas rīcībā 

esošo dokumentu vai lēmuma norakstu, izrakstu vai kopiju izgatavošanu un izsniegšanu. 
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2.13. Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek Bāriņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka 

klātbūtnē. Dienā, kad lietu izskata Bāriņtiesas sēdē, iepazīšanos ar lietas materiāliem var 

nenodrošināt.  

2.14. Bāriņtiesas dokumentus kārto un par lietvedību ir atbildīgs bāriņtiesas sekretārs. 

2.15. Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas 

sekretārs saņem atalgojumu saskaņā ar domes apstiprināto amatu vietu sarakstu un amatu 

atalgojumu. Bāriņtiesas locekļiem atalgojums tiek maksāts par nostrādāto laiku saskaņā ar 

domes noteikto samaksas kārtību. 

 

3. Nobeiguma noteikumi 

3.1. Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi tās 

kompetences jautājumos ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām. 

3.2. Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību. 

3.3. Ja ieinteresētā persona uzskata bāriņtiesas rīcību apliecinājumu izdarīšanā par 

nepamatotu, tā var mēneša laikā iesniegt attiecīgu pieteikumu tiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā. 

3.4. Bāriņtiesas atteikumu izdarīt apliecinājumu vai pildīt citas likumā noteiktās 

darbības ieinteresētā persona mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

3.5. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ķeguma novada bāriņtiesas nolikums, 

apstiprināts ar Ķeguma novada domes 17.10.2012. sēdes lēmumu Nr.428 (protokols 

Nr.23,14§). 

 

Ķeguma novada 

bāriņtiesas priekšsēdētāja       D.Skrīvele 

 

 


