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LATVIJAS  REPUBLIKA    

INČUKALNA  NOVADA  DOME 

Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,   LV-2141 

Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv  

    

 

INČUKALNA NOVADA BĀRIŅTIESAS 

NOLIKUMS 
Inčukalnā 

 

2014.gada 22.janvārī                                      (protokols Nr. 2- 34.§.) 

 

   Izdoti saskaņā ar Bāriņtiesu likumu un 

2006.gada 19.decembra 

 Ministru kabineta noteikumiem Nr.1037 

„Bāriņtiesas darbības noteikumi”  

 

1.Vispārīgie noteikumi 
 

1.1 Inčukalna novada bāriņtiesa (turpmāk bāriņtiesa) ir Inčukalna novada domes 

(turpmāk – Dome) izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde; 

1.2 Inčukalna novada teritorijā ir viena bāriņtiesa, ar pakalpojumu pieejamību Inčukalnā 

(Atmodas ielā 2A) un Vangažos (Meža ielā 1); 

1.3 Bāriņtiesas juridiskā adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna 

novads, LV – 2141; 

1.3 Bāriņtiesa Inčukalna novada administratīvajā teritorijā - Vangažu pilsētā un Inčukalna 

pagastā (Inčukalns, Gauja, Egļupe, Kļavas, Kārļzemnieki, Griķi, Meža miers) veic 

Latvijas Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un 

Ministru kabineta noteikumos paredzētās funkcijas un uzdevumus; 

1.4 Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu 

kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus, kas juridiskā 

spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem; 

1.5 Bāriņtiesas darbību mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā, kā arī 

notariālo apliecinājumu izdarīšanu metodiski vada un  uzrauga Tieslietu ministrija; 

1.6 Bāriņtiesas darbību bērna un aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu 

aizsardzības uzrauga  Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija; 

1.7 Bāriņtiesas darbības uzraudzību finansiālajos jautājumos veic  Dome; 

1.8 Dome nodrošina bāriņtiesai darbam piemērotas telpas un nepieciešamo aprīkojumu; 

1.9 Dome bāriņtiesas darbiniekiem, uzsākot darbu, izgatavo un izsniedz darba apliecības; 

1.10 Pēc Domes pieprasījuma, Bāriņtiesa sniedz tai pārskatu par savu darbību; 

http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=karogi&f=7&s=mazie&k=pilsetas/
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1.11.Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un 

tiesisko interešu aizsardzību.  

 

2.Bāriņtiesas struktūra un darba organizācija 
2.1 Bāriņtiesas struktūru veido:  

2.1.1 ar domes noteiktu mēnešalgu vienas slodzes amata vienība “bāriņtiesas 

priekšsēdētājs”; 

2.1.2  ar domes noteiktu mēnešalgu vienas slodzes amata vienība “bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieks”;  

2.1.4 pēc pašvaldības domes noteiktas stundu tarifa likmes divi bāriņtiesas locekļi 

darbam Inčukalnā un divi bāriņtiesas locekļi darbam Vangažos; 

2.2 Bāriņtiesas  lietvedību kārto sekretārs vai Domes norīkots darbinieks; 

2.3 Bāriņtiesas darbinieku galvenie uzdevumi, tiesības un atbildība sīkāk atrunāti amatu 

aprakstos; 

2.4 Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas priekšsēdētājs. Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai ar 

priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēts bāriņtiesas loceklis; 

2.5 Bāriņtiesa lieto veidlapu ar mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un bāriņtiesas 

nosaukumu; 

2.6 Bāriņtiesai ir divi zīmogi Inčukalnā un Vangažos ar mazā valsts ģerboņa attēlu un 

bāriņtiesas nosaukumu  un divi zīmogi Inčukalnā un Vangažos ar papildināta mazā valsts 

ģerboņa attēlu un bāriņtiesas nosaukumu, kuru lieto, veicot apliecinājumus; 

2.7 Bāriņtiesa ved Inčukalnā un Vangažos atsevišķus apliecinājumu  reģistrus, kuros tiek 

reģistrēti attiecīgajā  administratīvajā  teritorijā veiktie apliecinājumi un citas darbības; 

2.8 Bāriņtiesa ved Inčukalnā un Vangažos atsevišķas testamentu grāmatas; 

2.9 Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus Inčukalnā (Atmodas ielā 2A) un Vangažos 

(Meža ielā 1) divas reizes nedēļā–pirmdienās no 9.00 līdz 19.00 un ceturtdienās no 

8.00 līdz 18.00 (ar pusdienas pārtraukumu no 12.00 līdz 13.00); 

2.10 Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē. Sēdi vada 

bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un tajā piedalās vismaz 

divi bāriņtiesas locekļi; 

2.11 Lietas var tikt skatītas gan Inčukalnā, gan Vangažos,- to nosaka vadoties pēc tā, 

kuras teritorijas iedzīvotāji ir konkrētā administratīvā procesa dalībnieki; 

2.12 Ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem dokumentiem var iepazīties konkrētā 

administratīvā procesa dalībnieki (Inčukalnā vai Vangažos), to pilnvarotās personas  un 

lietā pieaicinātais tulks, pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas no lietas dalībniekiem; 

2.13 Ja nav iespējams iepazīties ar lietas materiāliem pieprasījuma saņemšanas dienā, 

bāriņtiesa vienojas ar personu par laiku, bet ne vēlāk par trim darbadienām, kad būs 

iespējams iepazīties ar lietas materiāliem; 

2.14 Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas telpās (Inčukalnā vai Vangažos) 

bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanos ar 

lietas materiāliem var nenodrošināt; 

2.15 Personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, bāriņtiesa nodrošina iespēju izrakstīt 

no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem līdzekļiem izgatavot 

nepieciešamo lietā esošo dokumentu kopijas; 
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2.16 Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 60. pantu, apliecinājumus un citus uzdevumus pilda 

bāriņtiesas priekšsēdētājs un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, vai ar priekšsēdētāja 

rīkojumu nozīmēts loceklis; 

2.17 Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. 

2.18 Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā. 

 

3.Bāriņtiesas kompetence 

 
3.1. Bāriņtiesas tiesības: 

3.1.1.pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, 

komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai 

citas rīcībnespējīgas personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas 

kompetencē esošos jautājumus; 

3.1.2. pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas – 

mantojuma atstājēja – kontu atlikumiem, lai sastādītu mantu sarakstu (mantojuma 

inventāra sarakstu), kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas 

personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai 

aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai citas rīcībnespējīgas 

personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas; 

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

aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai; 

3.1.4. uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai 

citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību; 

3.1.5. iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai citas rīcībnespējīgas 

personas interesēs; 

3.1.6. veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes; 

3.1.7. lūgt psihologu  veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa 

atzinumu par izpētes rezultātiem; 

3.1.8. pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus. 

 

3.2. Bāriņtiesas pienākumi:  
Bāriņtiesa: 

3.2.1 aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un 

tiesības; 

3.2.2 izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, 

aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību; 

3.2.3 piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst 

bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu; 

3.2.4 sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas 

ierobežošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma 

pārskatīšanu; 

3.2.5 sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem 

dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai 

nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību; 
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3.2.6 informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, 

kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām 

nepieciešama palīdzība; 

3.2.7 neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai aizgādnībā 

esošajai personai; 

3.2.8 sniedz palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības 

vērsusies bāriņtiesā; 

3.2.9 uzklausa aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas 

intereses; 

3.2.10 kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošo 

personu kriminālprocesā; 

3.2.11 informē vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo 

apdraudējumu bērnam un par personas sodāmības faktu Bāriņtiesu likuma 44.
1
 pantā 

noteiktajos gadījumos; 

3.3 Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem 

un citām personām: 

3.3.1 lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu 

atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis; 

3.3.2 lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas; 

3.3.3 nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita 

speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis 

nepiekrīt konsultācijas saņemšanai; 

3.3.4 lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar 

celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu 

personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu; 

3.3.5 lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar 

celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu 

personai, kura faktiski bērnu neaudzina, un izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš 

sasniedzis 15 gadu vecumu; 

3.3.6 veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības 

pasākumus; 

3.4 Bāriņtiesa: 

3.4.1 lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties; 

3.4.2 izšķir vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot 

domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu; 

3.4.3  izšķir bērna un vecāku domstarpības; 

3.4.4 izšķir bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku 

domstarpības; 

3.4.5 ja bērns ir nepilngadīgs un viņam nav nodibināta aizbildnība, bāriņtiesa lemj par 

piekrišanu paternitātes atzīšanai. 

3.4.6  Civillikumā paredzētajos gadījumos aizstāv bērna mantiskās intereses; 

3.4.7 lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un aizgādības tiesību atjaunošanu 

vecākam, vai prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai; 

3.4.8 lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai, 

audžuģimenes statusa piešķiršanu, bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās 

izbeigšanu tajā; 

http://likumi.lv/doc.php?id=139369#p44.1
http://likumi.lv/doc.php?id=225418
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3.4.9 lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, kā arī aizbildņa 

atlaišanu; 

3.4.10 lemj jautājumus par adopciju; 

3.4.11 lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja ārpusģimenes aprūpi bērnam nav 

iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa; 

3.4.12 saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni un 

atbrīvo to no pienākumu pildīšanas. 

3.5 Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma VII nodaļas 61. un 79. pantu, par  izdarītajiem 

apliecinājumiem un  citiem uzdevumiem, pakalpojuma pieprasītājs iemaksā valsts 

nodevu domes kasē Inčukalnā vai Vangažos (bāriņtiesā uzrādot maksājuma čeku); 

3.5.1 Bāriņtiesa veic sekojošas darbības: 

3.5.1.1.  sagatavo darījuma akta projektu, ja to slēdz Inčukalna novada iedzīvotāji 

savstarpēji vai ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz  Euro 8537,00 (valsts 

nodeva – Euro 11.38 ); 

3.5.1.2.  apliecina darījuma aktu, ja darījuma summa nepārsniedz Euro 8537,00 

(valsts nodeva Euro 7.11); 

3.5.1.3.  sastāda vai atsauc testamentu ( valsts nodeva Euro 18.50); 

3.5.1.4.  pieņem glabāšanā testamentu (valsts nodeva Euro 34.15); 

3.5.1.5.   sagatavo pilnvaru (izņemot universālpilnvaru) vai pilnvaras atsaukumu  

(valsts nodeva Euro 4.27); 
3.5.1.6.  apliecina pilnvaru (valsts nodeva Euro 2.85); 

3.5.1.7.  apliecina paraksta īstumu uz dokumenta (valsts nodeva Euro 2.85); 

3.5.1.8.  apliecina dokumentu kopijas (valsts nodeva Euro 0.43 par katru 

lappusi); 
3.5.1.9.  sastāda nostiprinājuma lūgumu Zemesgrāmatai (valsts nodeva Euro 

7.11); 
3.5.1.10. apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma (valsts nodeva Euro 

4.27); 
3.5.1.11. sastāda mantojuma sarakstu pēc tiesas vai notāra pieprasījuma 

(valsts nodeva Euro 48.38). 

3.5.2 1.grupas invalīdiem, maznodrošinātām un trūcīgām personām/ģimenēm, uzrādot 

attiecīgu dokumentu, valsts nodevu par notariālām darbībām iekasē 50 % apmērā; 

3.5.3 Personas, kuras griežas bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem 

pakalpojumiem, uzrāda pasi un nepieciešamos dokumentus; 

3.5.4 Atkarībā no noslogotības,  dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt 

pieprasījuma izdarīšanas dienā. 

 

 

 
 

 Inčukalna novada domes priekšsēdētājs:                                                   A. NALIVAIKO 

 

 

 

 


