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VENTSPILS NOVADA BĀRIŅTIESAS NOLIKUMS 

 
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

28.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

8.punktu un Bāriņtiesu likuma 2.panta pirmo daļu,  

19.12.2006. MK noteikumi  „Bāriņtiesas darbības 

noteikumi” 2.un 3.punktu 

 
 I  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Šis nolikums nosaka Ventspils novada bāriņtiesas (turpmāk tekstā- Bāriņtiesa) 

izveidošanas kārtību, struktūru, uzdevumus, pienākumus, darbību, tiesības un atbildību. 

 

2. Bāriņtiesa ir Ventspils novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas 

Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic tai ar likumu uzliktās 

funkcijas. Bāriņtiesas juridiskā adrese ir Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 

 

3. Bāriņtiesas darbu- funkcijas, uzdevumus un kompetences reglamentē Civillikums, 

Bāriņtiesu likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, 19.12.2006. Ministru kabineta 

noteikumi Nr.1037  “Bāriņtiesu darbības noteikumi”, kā arī Konvencijas, kurām ir 

pievienojusies Latvijas Republika, Starpvalstu līgumi, kas ratificēti Saeimā un citi 

normatīvie akti, Valsts bērnu tiesību aizsardzības izdotie rīkojumi un citi akti. 

 

4. Bāriņtiesas darbu aizgādības, aizbildnības, adopcijas, aizgādnības, bērnu personisko, 

bērnu un aizgādnībā esošo personu mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumos 

uzrauga un metodisko palīdzību sniedz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. 

 

5. Bāriņtiesas darbu attiecībā uz mantojuma lietu kārtošanu metodiski vada Tieslietu 

ministrija. 

 

6. Bāriņtiesas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms, kārtība kādā var pārsūdzēt 

bāriņtiesas izdotos administratīvos aktus vai bāriņtiesas faktisko rīcību, ir paredzēta 

Bāriņtiesu likumā. 

 

7. Bāriņtiesai ir šādi zīmogi: zīmogs ar mazā valsts ģērboņa attēlu un bāriņtiesas 

nosaukumu un zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģērboņa attēlu un bāriņtiesas 

nosaukumu, kuru lieto izdarot apliecinājumus. 

 

8. Finanšu līdzekļus Bāriņtiesas darbībai piešķir ar Ventspils novada domes (turpmāk 

tekstā- Dome) lēmumu. 

9. Bāriņtiesas darbības teritorija ir Latvijas Republikas Ventspils novada administratīvā 

teritorija. 

 

mailto:info@ventspilsnd.lv


 2 

 

II  BĀRIŅTIESAS IZVEIDE UN STRUKTŪRA 

 

10. Bāriņtiesu izveido, reorganizē un likvidē ar Domes lēmumu. 

 

11. Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprinājusi Dome. 

 

12. Bāriņtiesas sastāvā ir Bāriņtiesas priekšsēdētājs un seši Bāriņtiesas locekļi, no kuriem 

viens pilda Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Bāriņtiesas sastāvu ievēl 

ar Domes lēmumu uz pieciem gadiem. 

 

13. Bāriņtiesas organizatorisko struktūru, darbinieku  skaita  sarakstu  apstiprina ar Domes 

lēmumu  pēc Bāriņtiesas priekšsēdētāja ieteikuma. 

 

III  BĀRIŅTIESAS DARBA ORGANIZĀCIJA 

 

14. Bāriņtiesas darbu vada Bāriņtiesas priekšsēdētājs, kuru prombūtnes  laikā aizvieto 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks. 

 

15. Bāriņtiesas priekšsēdētājs:  

15.1.nodrošina Bāriņtiesas darbību atbilstoši Latvijas normatīvo aktu   prasībām un 

bāriņtiesas nolikumam; 

15.2.nodrošina Bāriņtiesas darbības tiesiskumu un sniedz pārskatu par Bāriņtiesas darbu 

Domei ne retāk kā reizi gadā vai pēc tās pieprasījuma; 

15.3.pārstāv Bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām 

un juridiskajām personām; 

15.4.pilnvaro Bāriņtiesas locekļus un citus darbiniekus pārstāvībai administratīvajās 

iestādēs un tiesā; 

15.5.izstrādā un apstiprina Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un Bāriņtiesas locekļu 

amatu aprakstus; 

15.6.rūpējas par personāla sagatavošanu, kā arī kvalifikācijas un profesionālā līmeņa 

paaugstināšanu, vada Bāriņtiesas sēdes un rīcības sēdes organizatorisku jautājumu 

apspriešanai, uzdod ar rīkojumu Bāriņtiesas vietniekam vadīt Bāriņtiesas sēdes; 

15.7.uzdod ar rīkojumu Bāriņtiesas vietniekam un Bāriņtiesas locekļiem izdarīt  

apliecinājumus un pildīt citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā minētos uzdevumus 

Ventspils novada administratīvās teritorijas robežās; 

15.8.atbild par bāriņtiesas darbības nodrošināšanai piešķirto Domes budžeta finanšu 

racionālu izlietošanu, atbilstoši apstiprinātajam budžetam. 

 

16. Bāriņtiesa savas funkcijas veic sadarbībā ar citām Ventspils novada pašvaldības 

struktūrvienībām, iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, biedrībām,    

nodibinājumiem, citām juridiskajām un fiziskajām personām. 

 

17. Bāriņtiesas priekšsēdētājs un Bāriņtiesas locekļi nedrīkst izpaust trešajām personām 

viņiem uzticētās ziņas, kuras tiem kļuvušas zināmas, pildot amata pienākumus. Noteikums 

ir spēkā arī pēc tam, kad minētās personas atstājušas savu amatu. Izņēmumi pieļaujami 

attiecībā uz tiesu, prokuratūras un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu amatpersonām to 

amatu pienākumu pildīšanas laikā. 

 

18. Valsts nodevas par Bāriņtiesas pakalpojumiem noteiktas Bāriņtiesu likumā (79.pants) un 

tās tiek ieskaitītas Ventspils novada domes budžetā. 

 

19. Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai piešķirto finanšu līdzekļu uzskaiti kārto Ventspils 

novada pašvaldības Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību. 

 

20. Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiālā Bāriņtiesas sēdē. 
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IV  APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA 

 

21. Organizējot apmeklētāju pieņemšanu,  Bāriņtiesa  prioritāri  nodrošina  bērna  vai   citas 

personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. 

 

22. Bāriņtiesas priekšsēdētājs apmeklētājus pieņem Skolas ielā 4, Ventspilī: 

Pirmdienās: 13.00- 18.00 

Piektdienās: 8.00-12.00. 

 

23. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks apmeklētājus pieņem „Ugāles pagasta namā”, Ugāles 

ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā:  

                Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-17.00 

                Trešdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00 

 

24. Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem Skolas ielā 1, Ventavā, Vārves pagastā, Ventspils novadā: 

                  Pirmdienās:8.00- 12.00  un 13.00-16.00 

                  Ceturtdienās: 8.00-12.00 un 13.00-16.00 

 

25. Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem „Valdē”, Blāzmā, Puzes pagastā, Ventspils novadā:  

             Pirmdienās: 13.00- 17.00 

             Ceturtdienās: 8.00-12.00. 

 

26. Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem „Avotos”, Užavas ciemā, Užavas pagastā, Ventspils 

novadā: 

                  Pirmdienās: 13.00- 18.00 

             Ceturtdienās: 8.00-12.00. 

 

27. Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem „Pagastmājā”, Popes pagastā, Ventspils novadā: 

              Otrdienās: 9.00-13.00 

              Trešdienās: 9.00-13.00. 

 

28. Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem „Auseklīšos”, Usmas ciemā, Usmas pagastā, Ventspils 

novadā: otrajā un ceturtajā mēneša ceturtdienā: 9.00-12.00 

               

29. Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem „Ausmās”, Ancē, Ances pagastā, Ventspils novadā: 

                Pirmdienās: 8.00-12.00  un  13.00-17.00 

                Ceturtdienās: 8.00-12.00 un  13.00-17.00 

 

30.  Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem „Pūcītēs”, Zlēku ciemā, Zlēku pagastā, Ventspils novadā: 

otrajā  un ceturtajā mēneša trešdienā: 8.00-12.00 

              

31. .Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem Lielā iela 28, Piltenē, Ventspils novadā: 

                 Pirmdienās: 8.00-12.00 

                 Ceturtdienās: 13.00-17.00. 

 

32. Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem „Saulgriežos”, Ziru ciemā, Ziru pagastā, Ventspils 

novadā:   pirmajā un trešajā  mēneša trešdienā : 9.00-12.00. 

 

33. Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem “Dzintarkalnos”, Tārgalē, Tārgales pagastā, Ventspils 

novadā:              

                                 Trešdienās: 13.00-16.30 

                         Ceturtdienās: 9.00-12.00 un 13.00-17.30 
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34. Bāriņtiesas sēdes notiek Bāriņtiesas telpās Skolas ielā 4, Ventspilī. Nepieciešamības 

gadījumā Bāriņtiesa nodrošina izbraukuma sēdes Ventspils novada pagastu pārvaldēs. 

 

35. Informācija par apmeklētāju pieņemšanas laikiem ir izvietota Bāriņtiesas telpās un 

ievietota pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv. 

  

36. Bērnus un aizgādnībā esošas personas Bāriņtiesa pieņem Bāriņtiesas darba laikā, 

neatkarīgi no apmeklētāju pieņemšanas laika. 

 

V IEPAZĪŠANĀS AR LIETAS MATERIĀLIEM 

 

37. Ar Bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem var iepazīties: 

37.1.ar konkrētas lietas materiāliem - konkrētā administratīvā procesa dalībnieki un lietā 

pieaicināts tulks, ja no administratīvās lietas dalībnieka saņemts attiecīgs 

iesniegums; 

37.2. ar visu Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu materiāliem - prokurors, inspekcijas 

inspektors vai cita inspekcijas direktora norīkota amatpersona. 

37.3.  Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek Bāriņtiesas telpās Bāriņtiesas darbinieka 

klātbūtnē. 

37.4. Iepazīšanos ar lietas materiāliem Bāriņtiesa nodrošina dienā, kad saņemts attiecīgs 

personas pieprasījums, vai, ja tas nav iespējams, vienojoties ar personu par konkrētu 

laiku, bet ne vēlāk par trim darbdienām pēc pieprasījuma saņemšanas. 

37.5.Pirms iepazīšanās ar lietas materiāliem lietas dalībnieks uzrāda bāriņtiesas 

darbiniekam personu apliecinošu dokumentu. 

37.6.  Personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, Bāriņtiesa nodrošina tiesības 

izrakstīt no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem 

līdzekļiem izgatavot attiecīgo dokumentu kopijas. 

37.7.  Lēmuma norakstu, izrakstu vai kopiju administratīvā procesa dalībniekiem 

Bāriņtiesā izsniedz pret parakstu vai nosūta elektroniski vai pa pastu. 

37.8.Bāriņtiesai ir tiesības ievietot ar Bāriņtiesas zīmogu aizzīmogotā aploksnē 

informāciju, kuras izpaušana var kaitēt turpmākajai bērna attīstībai vai bērna, vai 

aizgādnībā esošas personas psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai. Bāriņtiesas lietas 

dalībniekiem nav tiesību iepazīties ar aploksnē ievietotu informāciju. 

 

VI  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

38. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 25.jūnija Ventspils 

novada bāriņtiesas  nolikumu Nr.5. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                         A.MUCENIEKS 

http://www.ventspilsnovads.lv/

