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   Apstiprināts 

                                                                                              Zilupes novada pašvaldības domes                                                                                                                                

29.09.2009. sēd. prot.Nr.7&20 

                         

Ar grozījumiem, kas apstiprināti Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 29.12.2015. 

(prot.Nr.12, 21.§) 

 

ZILUPES NOVADA BĀRIŅTIESAS 

NOLIKUMS 

                                                                     Zilupē 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

 

        Zilupes novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā - bāriņtiesa) ir Zilupes novada pašvaldības 

domes (turpmāk tekstā - dome) izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas veic Latvijas 

Republikas Civillikumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Administratīvā procesa likumā, LR 

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 LR likumdošanā paredzētajos aktos un šajā nolikumā 

paredzētās funkcijas. 

      Bāriņtiesas darbības teritorija ir Zilupes novada pašvaldības administratīvā teritorija, kurā 

ietilpst Zilupes pilsēta, Zaļesjes pagasts, Lauderu pagasts un Pasienes pagasts. 

      Bāriņtiesas funkcionālo pārraudzību aizbildnības un aizgādnības lietu kārtošanā veic 

Labklājības ministrijas Bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās vadības departaments. Tieslietu 

ministrija sniedz bāriņtiesai metodisko palīdzību „Bāriņtiesu likuma” VII. un VIII.nodaļā 

noteikto uzdevumu izpildē. Bāriņtiesas darbības uzraudzību finansiālajos jautājumos veic 

pašvaldība. 

     Bāriņtiesai ir šādi zīmogi: 

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

Zilupes novada bāriņtiesa, ko lieto, izdarot apliecinājumu; 

- ar Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu iestādes nosaukumu  Zilupes 

novada bāriņtiesa. 

2. Bāriņtiesas struktūra un darba organizācija 

     Bāriņtiesa ne retāk kā divas reizes nedēļā pieņem apmeklētājus šī nolikumā noteiktajā 

kārtībā.  

     Bāriņtiesas darbību regulē Civillikums, Bāriņtiesu likums, un Ministru kabineta noteikumi, 

novada pašvaldības lēmumi, rīkojumi.      

     Bāriņtiesu finansē un tās darbības uzraudzību veic Zilupes novada pašvaldības dome. Pēc 

novada pašvaldības domes pieprasījuma bāriņtiesa sniedz tai pārskatu par savu darbību. 

     Bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētājs un pieci tiesas locekļi. Bāriņtiesas priekšsēdētāju un 

tiesas locekļus ievel novada pašvaldības dome uz pieciem gadiem. 
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     Bāriņtiesas darbu vada tās priekšsēdētājs, kuru prombūtnes laikā aizvieto viņa norīkots 

tiesas loceklis. Priekšsēdētājs pārstāv bāriņtiesu administratīvajās iestādēs un tiesā, kā arī 

attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām. 

 

   Bāriņtiesas dokumentus kārto bāriņtiesas darbiniece - sekretāre. 

 

3. Bāriņtiesas kompetence 

 

     Bāriņtiesa aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās 

intereses un tiesības;      

   -  izskata iesniegumus un sūdzības; 

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

bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu; 

   - sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas 

iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību; 

   -  sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu, 

pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu (piemēram, 

dokumentus par personas viedokli attiecībā uz rīcībspējas ierobežošanu, par dzīves apstākļu 

pārbaudi, par citu personu viedokli, par ziņām no sociālā dienesta, ārstējošā ārsta, ārstniecības, 

sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, par kredītiestādē veiktajiem darījumiem un kontu 

atlikumiem); (Ar grozījumiem, kas apstiprināti Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 29.12.2015. (prot.Nr.12, 21.§), 

spēkā no 01.01.2016.) 
    - informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās 

netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība; 

   - neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai 

personai;  

   - sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies 

bāriņtiesā; 

   -  uzklausa aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses; (Ar 

grozījumiem, kas apstiprināti Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 29.12.2015. (prot.Nr.12, 21.§), spēkā no 01.01.2016.) 
     Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu 

kriminālprocesā; 

   -informē vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo apdraudējumu bērnam 

un par personas sodāmības faktu Bāriņtiesu likuma 44.1 pantā noteiktajos gadījumos, kā arī 

informē pašvaldības sociālo dienestu par vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm vai 

viesģimenēm, kuras ir informētas Bāriņtiesu likuma 44.1 pantā noteiktajā kārtībā; (Ar grozījumiem, 

kas apstiprināti Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 29.12.2015. (prot.Nr.12, 21.§), spēkā no 01.01.2016.) 

 - pārstāv audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības; (Ar 

grozījumiem, kas apstiprināti Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 29.12.2015. (prot.Nr.12, 21.§), spēkā no 01.01.2016.) 

 - izvērtē, vai vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, kā arī informē tiesu izpildītāju par 

izvērtējuma rezultātiem vai pieņemtajiem lēmumiem, ja saņemts no tiesu izpildītāja akts par to, 

ka lietā, kas izriet no aizgādības tiesībām, tiesu izpildītāja noteiktajā laikā un vietā bērns nav 

sastapts, vai arī saņemts akts par nolēmuma nepildīšanu lietā, kas izriet no saskarsmes 

tiesībām. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 29.12.2015. (prot.Nr.12, 21.§), spēkā no 

01.01.2016.) 

     Bāriņtiesai ir tiesības: 

1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldības iestādēm, komercsabiedrībām 

un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas 

personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos 

jautājumus; 

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 aizgādnībā esošās 

personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai 
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aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai aizgādnībā esošās 

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

grozījumiem, kas apstiprināti Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 29.12.2015. (prot.Nr.12, 21.§), spēkā no 

01.01.2016.) 

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

aizbildnības, aizgādnības, adopcijas un aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;     

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

rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību; 

5. iesniegt tiesā prasības pieteikumus bērna vai citas rīcībnespējīgas personas interesēs; 

6. veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes; 

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

atzinumu par izpētes rezultātiem; 

8. pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus; 

9. fotografēt, filmēt un iegūt skaņu ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē atklājas, 

ka bērns atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti 

Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 29.12.2015. (prot.Nr.12, 21.§), spēkā no 01.01.2016.) 

      Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli, vismaz triju tiesas locekļu sastāvā, 

ieskaitot bāriņtiesas priekšsēdētāju. 

     Bāriņtiesas lēmumi, kas pieņemti tās kompetences ietvaros, ir obligāti visām fiziskajām un 

juridiskajām personām. 

Bāriņtiesa savas darbības teritorijā veic šādus uzdevumus: 

- apliecina darījumu, ja to slēdz iedzīvotāji, kuru dzīvesvieta deklarēta Zilupes novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa 

nepārsniedz 8537 euro (Ar grozījumiem, kas apstiprināti Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 29.12.2015. 

(prot.Nr.12, 21.§), spēkā no 01.01.2016.): 
- apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali 

(neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas 

darbības teritorijā; 

- ieraksta testamentu grāmatā iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Zilupes novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no 

novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus 

(neatkarīgi no testatora dzīvesvietas); 

- apliecina iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Zilupes novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukums; 

- apliecina iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Zilupes novada pašvaldības teritorijā, 

paraksta īstumu uz dokumentiem; 

- apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz  konkrēto 

personu; 

- pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu 

līdzēju pretējām pusēm, ja to dzīvesvieta deklarēta Zilupes novada pašvaldības teritorijā; 

- apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no līdzējiem deklarējis 

dzīvesvietu Zilupes novada pašvaldības teritorijā; 

- sagatavo dokumentu projektus. 

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. 

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē 

šādas valsts nodevas: 

- par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro; 

- par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro; 

- par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro; 

- par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro; 

- par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro; 

- par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro; 

- par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro; 

- par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 

1,42 euro(par katru lappusi); 



- par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi); 

- par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi); 

- par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro; 

- par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro; 

- par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro; 

- par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro; 

- par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro; 

- par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi). 
(Ar grozījumiem, kas apstiprināti Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 29.12.2015. (prot.Nr.12, 21.§), spēkā no 

01.01.2016.) 

       Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par ceļa izdevumiem, kas saistīti ar mantojuma saraksta 

sastādīšanu, testamenta sastādīšanu vai apliecinājuma izdarīšanu ārpus bāriņtiesas telpām, kā 

arī iekasēt maksu par pasta un citiem faktiskajiem izdevumiem, kas saistīti ar apliecinājumu 

izdarīšanu un citu funkciju veikšanu. 

 

4. Bāriņtiesas darbinieku pienākumi un tiesības 

 

4.1. Bāriņtiesas priekšsēdētājs: 

 vada un organizē bāriņtiesas darbu; 

 pieņem apmeklētājus Zilupes pilsētā piecas reizes nedēļā:  

pirmdien no 9.00 līdz 13.00 un no 13.00 līdz 14.00 

otrdien no 9.00 līdz 13.00 un no 13.00 līdz 14.00 

trešdien no 9.00 līdz 13.00 un no 13.00 līdz 14.00 

ceturtdien no 9.00 līdz 13.00 un no 13.00 līdz 14.00 

piektdien no 9.00 līdz 13.00 un no 13.00 līdz 14.00 
(Ar grozījumiem, kas apstiprināti Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 29.12.2015. (prot.Nr.12, 21.§), spēkā no 

01.01.2016.) 

 nozīmē lietas izskatīšanas sēdes sastāvu; 

 vada bāriņtiesas sēdes; 

 pieņem lēmumu par administratīvās lietas ierosināšanu vai izbeigšanu; 

 bāriņtiesas priekšsēdētājam ir tiesības uzdot bāriņtiesas locekļiem 

individuālus pienākumus (veikt ģimenes pārbaudi, nepieciešamības 

gadījumā veikt aptaujas un sniegt konsultācijas); 

 pārstāv bāriņtiesu administratīvajās iestādēs un tiesā; 

 gadījumos, kas atklājas, ka bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos 

apstākļos, bāriņtiesas priekšsēdētājs vienpersoniski pieņem lēmumu par 

aprūpes tiesību atņemšanu un bērna ievietošanu veselības aprūpes vai 

audzināšanas iestādē; 

 sagatavo bāriņtiesas finansiālo jautājumu izskatīšanu Sociālo lietu komitejas 

sēdē; 

 vismaz reizi gadā pārliecinās par aizgādnībā vai ārpusģimenes aprūpē esošās 

personas mantas sastāvu un stāvokli, par ko sastāda mantas apskates aktu; 

 organizē mantas pārdošanu izsolē. 

 

4.2. Bāriņtiesas locekļi: 

 ne retāk kā reizi gadā pārbauda aizbildnībā, aizgādnībā vai ārpusģimenes aprūpes      

iestādē esošās personas dzīves apstākļus un sastāda attiecīgu aktu, kā arī pieņem 

ikgadējos aizbildņu norēķinus bāriņtiesai; 

 bāriņtiesas locekļu, kuriem ir pilnvaras, pienākums ir ierasties uz bāriņtiesas sēdēm 

un piedalīties bāriņtiesas lēmumu pieņemšanā; 

 pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevuma izpilda individuālus pienākumus (veic 

ģimenes pārbaudi, nepieciešamības gadījumā veic aptaujas un sniedz konsultācijas); 

 pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja pilnvaras pārstāv bāriņtiesu administratīvajās iestādēs 

un tiesā; 



 gadījumos, kas atklājas, ka bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos 

apstākļos, bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par aprūpes tiesību 

atņemšanu un bērna ievietošanu veselības aprūpes vai audzināšanas iestādē 

 pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevuma vismaz reizi gadā pārliecinās par 

aizgādnībā vai ārpusģimenes aprūpē esošās personas mantas sastāvu un stāvokli, 

par ko sastāda mantas apskates aktu. 

 

4.3. Bāriņtiesas sekretārs:  

 ir atbildīgs par lietvedību un dokumentu apriti bāriņtiesā (saņemto iesniegumu, sūdzību 

vai priekšlikumu iereģistrē un nodod bāriņtiesas priekšsēdētājam, kurš nosaka to tālāko 

virzību); 

 organizē administratīvo lietu nodošanu izskatīšanai, kā arī plāno sēdes norises datumu 

un laiku; 

 piedalās bāriņtiesās sēdēs;  

 sagatavo un noformē bāriņtiesas sēžu lēmumus; 

 raksta tiesas sēžu protokolus; 

 iekārto lietu reģistrus; 

 kārto bāriņtiesas arhīvu. 

5. Nobeiguma noteikumi 

      Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti 

visām fiziskajām un juridiskajām personām. 

      Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību. 

      Ja ieinteresētā persona uzskata bāriņtiesas rīcību apliecinājumu izdarīšanā par nepamatotu, 

tā var mēneša laikā iesniegt attiecīgu pieteikumu tiesā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

     Bāriņtiesas atteikumu izdarīt apliecinājumu vai pildīt citas likumā noteiktās darbības 

ieinteresētā persona mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā  noteiktajā 

kārtībā. 

     Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Zilupes novada bāriņtiesas nolikums, 

apstiprināts Zilupes novada domes 2007.gada 25.janvāra sēdē (protokols Nr.1.&2). 

Zilupes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                                       O.Agafonovs 

 

 

 

 

 

 

  


