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Pakalpojuma saņemšanai 
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saņemša
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saistītie 

maksāju

mi 

 

Pakalpo-

juma 

pieprasī-

šanas 

veidi 

 

Pakalpoju

ma saņem-

šanas veidi 

 

1.Adopcija  Aknīstes 
novada 
pašvaldība- 
Bāriņtiesa, 
Skolas iela 7, 
Aknīstes 
pilsēta, 
Aknīstes 

novads, LV-
5208 
 
e-pasts: 
barintiesa@a
kniste.lv 
 
T: 65237761, 

28685433 

Bāriņtiesa lemj par:  
1. personas atzīšanu par 
adoptētāju;  
2. vai iespējams nodrošināt 
bērna audzināšanu ģimenē vai 
pienācīgu aprūpi;  
3. bērna nodošanu adoptētāja 
aprūpē un uzraudzībā līdz 

adopcijas apstiprināšanai 
4. pirmsadopcijas aprūpes 
izbeigšanu bērnam;  
5. adopcijas atbilstību bērna 
interesēm.  

Adopcijas procesā laulātie 
vai persona gūst iespēju 
adoptēt vienu vai vairākus 
likumīgi brīvus bērnus, kuri 
pēc adopcijas 
apstiprināšanas tiesā kļūs 
par adoptētāju likumīgu 
bērnu.  

 

Fiziska 
persona 

28.01.1937. likums 
"Civillikums. 
Pirmā daļa. 
ĢIMENES 
TIESĪBAS"  
11.03.2003. MK 
noteikumi Nr.111 
"Adopcijas 

kārtība"  
 
 

Persona vai abi laulātie, kuri 
vēlas adoptēt bērnu, 
dzīvesvietas bāriņtiesā 
iesniedz:  
1.Pieteikumu, kurā norādīti 
adopcijas motīvi, vēlamais 
adoptējamo skaits, dzimums 
un vecums, kā arī adoptētāja 

reliģiskā pārliecība, ja tāda 
ir;  
2. Laulības apliecības kopiju, 
uzrādot oriģinālu, ja 
adoptētājs ir laulībā;  
3. Dokumentu, kas apliecina 
laulības šķiršanu, ja laulība 
šķirta;  

4. Izziņu par nodrošinājumu 
ar dzīvojamo platību;  
5. Dzīves aprakstu;  
6. Izziņu par adoptētāja 
veselības stāvokli, kurā 
norādītas adoptētāja 
iedzimtās un iegūtās 
slimības, ja tādas ir.  

 
Ja bērns dzīvo adoptētāja 
ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju 
var atbrīvot no 
nepieciešamības iesniegt:  
1. izziņu par nodrošinājumu 
ar dzīvojamo platību;  
2. dzīves aprakstu;  
3. izziņu par adoptētāja 

veselības stāvokli, kurā 
norādītas adoptētāja 
iedzimtās un iegūtās 
slimības, ja tādas ir.  
 
Ja adoptētājs ir viens no 
laulātajiem un otrs laulātais 
ir atzīts par rīcības nespējīgu 

vai pazudušu (bezvēsts 
promesošu), tad papildus 
minētajiem dokumentiem 
bāriņtiesā iesniedz tiesas 
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sprieduma izrakstu vai 
noraksta kopiju (uzrādot 

oriģinālu) par otra laulātā 
atzīšanu par rīcības nespējīgu 
vai pazudušu.  
Adoptētājs pieteikumam 
pievieno adoptējamā 
dzimšanas apliecības kopiju 
(uzrādot oriģinālu), izziņu 
par adoptējamā veselības 

stāvokli, bērna bioloģisko 
vecāku piekrišanu adopcijai 
vai dokumentu, kas 
apliecina, ka pastāv kāds no 
šādiem apstākļiem: otrs 
vecāks ir miris; otra vecāka 
dzīvesvieta nav zināma; 
otram vecākam likumā 

noteiktajā kārtībā ir atņemtas 
aizgādības tiesības.  
Vecāks piekrišanu adopcijai 
var parakstīt bāriņtiesā, kā 
arī pie notāra. Māte 
piekrišanu sava bērna 
adopcijai nevar dot ātrāk kā 
sešas nedēļas pēc 

dzemdībām.  

2.Adopcija  

(brāļu un 

māsu 

šķiršana) 

 - // -  Nodrošināt bez vecāku 
gādības palikušam bērnam 
iespēju augt ģimenē.  
 

Bāriņtiesa lemj brāļu un 
māsu, pusbrāļu un pusmāsu 
šķiršanu adopcijas 
gadījumā, ja kādam no 
bērniem ir neārstējama 

slimība, vai ir šķērslis, kas 
traucē viņus adoptēt kopā.  
 

Fiziska 
persona 

28.01.1937. likums 
"Civillikums. 
Pirmā daļa. 
ĢIMENES 
TIESĪBAS"  

11.03.2003. MK 
noteikumi Nr.111 
"Adopcijas 
kārtība"  
Aknīstes novada 
bāriņtiesas 
nolikums  

Administratīvo lietu par 
brāļu un māsu šķiršanu 
adopcijas gadījumā 
bāriņtiesa ierosina:  
1. Uz iesnieguma pamata.  

2. Iestādes iniciatīvas 
pamata.  
3. Uz augstākas iestādes 
rīkojuma vai citas institūcijas 
ziņojuma pamata.  
 

Nav 22 
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3.Aizgādnīb

a/rīcībnespē

-jīgo 

personu 

interešu 

aizstāvība  

-//- Rīcībnespējīgo personu 
interešu aizstāvība.  
 

Bāriņtiesa, aizstāvot 
rīcībnespējīgo personu 
intereses:  
1. Lemj par aizgādņa 
iecelšanu rīcībnespējīgai 
personai.  
2. Lemj par pieteikuma 
sniegšanu tiesā par personas 

atzīšanu par rīcības spējīgu, 
ja persona ir izveseļojusies.  
 

Fiziska 
persona 

28.01.1937. likums 
"Civillikums. 
Pirmā daļa. 
ĢIMENES 
TIESĪBAS"  
Bāriņtiesu likums 

1. Personu apliecinošs 
dokuments (uzrāda 
oriģinālu);  
2. Iesniegums ar izteikto 
lūgumu un lūguma 
pamatojumu;  
3. Lietas izskatīšanai 
nepieciešamo un iesniegumā 

norādītās informācijas 
apliecinošu dokumentu 
kopijas (uzrādot oriģinālus);  
4. Tiesas nolēmums par 
personas atzīšanu par 
rīcībnespējīgu un 
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aizgādnības nodibināšanu.  

4.Apliecību 

sociālo 

garantiju 

nodrošinā-

šanai 

izsniegšana 

-//- Nodrošināt bāreni un bez 
vecāku gādības palikušu 
bērnu ar sociālajām 
garantijām.  

Nodrošināt bāreni un bez 
vecāku gādības palikušu 
bērnu vecumā no septiņiem 
gadiem, kā arī bērnu pēc 
pilngadības sasniegšanas 
līdz 24 gadu vecumam, kurš 
atrodas ārpusģimenes 

aprūpē ar sociālajām 
garantijām, t.i., ar tiesībām 
izmantot braukšanas maksas 
atvieglojumus sabiedriskajā 
transportā visā Latvijas 
teritorijā.  
Pakalpojums nepieciešams 
gadījumā, ja bērns paliek 

bez vecāku aprūpes, kā arī 
pilngadību sasniegušajam 
bērnam, kurš atradās 
ārpusģimenes aprūpē līdz 
pilngadībai.  

Fiziska 
persona 

MK noteikumi 
Bāriņtiesu likums 
 

Bērnam vecumā no 
septiņiem gadiem - bērna 
fotogrāfija (3x4cm), bet 
pilngadību sasniegušajam 
bērnam līdz 24 gadu 
vecumam arī izglītības 
iestādes izziņa.  

Nav 22 Nav Klātienē Klātienē 

5.Apliecinā-

juma 

izdarīšana  

un citu 

uzdevumu 

pildīšana 

-//- Apliecinājuma izdarīšana un 

citu uzdevumu pildīšana 
bāriņtiesas darbības teritorijā, 
kurš juridiskā spēka ziņā 
pielīdzināms notariālajam 
apliecinājumam.  

Bāriņtiesa savā darbības 

teritorijā veic šādus 
uzdevumus:  
1. Apliecina darījumu, ja to 
slēdz bāriņtiesas darbības 
teritorijas iedzīvotāji 
savstarpēji un ar citām 
personām un darījuma 
summa nepārsniedz 6000 

latu.  
2. Apliecina līdzmantinieku 
un kopīpašnieku vienošanos 
par mantojuma vai 
kopīpašuma sadali 
(neatkarīgi no īpašuma 
vērtības), ja sadalāmā manta 
vai tās daļa atrodas 
bāriņtiesas darbības 

teritorijā.  
3. Ieraksta testamentu 
grāmatā bāriņtiesas darbības 
teritorijas iedzīvotāju 
testamentus, pieņem 
glabāšanā to privātos 
testamentus (neatkarīgi no 
novēlētās mantas vērtības), 

kā arī pieņem bāriņtiesai 
glabāšanā nodoto 
testamentu atsaukumus 
(neatkarīgi no testatora 
dzīvesvietas).  
4. Apliecina bāriņtiesas 

Fiziska 

persona 
Bāriņtiesu likums 1. Personu apliecinošs 

dokuments (personas PASE) 
2. citi dokumenti atkarībā no 
pakalpojuma veida, 
nepieciešamās informācijas 
daudzuma un specifikas.  
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darbības teritorijas 
iedzīvotāju pilnvaras 

(izņemot 
universālpilnvaras) un 
pieņem pilnvaru 
atsaukumus.  
5. Apliecina bāriņtiesas 
darbības teritorijas 
iedzīvotāju paraksta īstumu 
uz dokumentiem.  

6. Apliecina tāda 
dokumenta noraksta, 
kopijas vai izraksta 
pareizību, kurš attiecas uz 
konkrēto personu.  
7. Pēc līdzēju iesnieguma 
saņemšanas izsniedz 
paziņojumu par līguma 

grozīšanu vai uzteikšanu 
līdzēju pretējām pusēm, ja 
tās dzīvo bāriņtiesas 
darbības teritorijā.  
8. Apliecina parakstu uz 
nostiprinājuma lūguma 
zemesgrāmatai 
(Zemesgrāmatu likuma 

60.pants), ja viens no 
līdzējiem dzīvo attiecīgās 
bāriņtiesas darbības 
teritorijā.  
9. Sagatavo dokumentu 
projektus.  

 

6.Ārpus-

ģimenes 

aprūpe 
(audžuģimene)  

-//- 1. Bāriņtiesa lemj par 
ģimenes vai personas 
piemērotību audžuģimenes 
pienākumu veikšanai.  
2. Bāriņtiesa lemj par 
audžuģimenes statusa 
piešķiršanu un par 
audžuģimenes statusa 
atņemšanu, ja bāriņtiesa 

konstatē, ka audžuģimene 
nepilda audžuģimenes 
pienākumus atbilstoši bērna 
interesēm vai atsakās no 
audžuģimenes pienākumu 
pildīšanas.  
3. Bāriņtiesa lemj par bērna 
ievietošanu audžuģimenē vai 

uzturēšanās izbeigšanu tajā.  

Audžuģimene ir ģimene, 
kas bārenim vai bez vecāku 
gādības palikušam bērnam 
nodrošina aprūpi un 
audzināšanu uz laiku, kamēr 
bērns var atgriezties savā 
ģimenē vai, ja tas nav 
iespējams, līdz bērna 
adopcijai vai aizbildnības 

nodibināšanai.  
1. Bāriņtiesa izvērtē 
ģimenes iesniegtos 
dokumentus un sniedz 
atzinumu par ģimenes vai 
personas piemērotību 
audžuģimenes pienākumu 
veikšanai.  

2. Bāriņtiesa, piesaistot 
speciālistus, mēneša laikā 
pēc ģimenes vai personas 
audžuģimenes mācību 

Fiziska 
persona 

 1. Par ģimenes vai personas 
piemērotību audžuģimenes 
pienākumu veikšanai:  
1.1. Personu apliecinošs 
dokuments (jāuzrāda 
oriģināls).  
1.2. Iesniegums atzīšanai par 
piemērotiem audžuģimenes 
pienākumu veikšanai 

(oriģināls).  
1.3. Ģimenes ārsta, kura 
aprūpē klients atrodas 
vismaz sešus mēnešus, izziņu 
par veselības stāvokli 
(oriģināls).  
1.4. Narkologa atzinums 
(oriģināls).  

1.5. Psihiatra atzinums 
(oriģināls).  
2. Par audžuģimenes statusa 
piešķiršanu:  

Nav 22 Nav Klātienē Klātienē 
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beigām un apliecības 
izsniegšanas par 

audžuģimenes mācību 
programmas apguvi veic 
pārrunas ar ģimeni vai 
personu, lai konstatētu 
ģimenes vai personas gribu 
un gatavību iegūt 
audžuģimenes statusu, un 
pieņem lēmumu par 

audžuģimenes statusa 
piešķiršanu ģimenei vai 
personai vai atteikumu 
piešķirt audžuģimenes 
statusu. Ja bāriņtiesa 
konstatē, ka audžuģimene 
nepilda audžuģimenes 
pienākumus atbilstoši bērna 

interesēm vai atsakās no 
audžuģimenes pienākumu 
pildīšanas, tad bāriņtiesa 
lemj par audžuģimenes 
statusa atņemšanu.  
3. Pieņemot lēmumu par 
bērna ievietošanu 
audžuģimenē, bāriņtiesa 

norāda laiku, uz kādu bērns 
ievietojams audžuģimenē. 
Bāriņtiesa bērna interesēs 
var pagarināt bērna aprūpes 
laiku audžuģimenē, 
pieņemot jaunu lēmumu.  
4. Bērna uzturēšanos 
audžuģimenē pirms termiņa 

izbeidz: saskaņā ar 
bāriņtiesas un 
audžuģimenes vienošanos, 
vai, ja bāriņtiesa pieņēmusi 
lēmumu par bērna 
uzturēšanās izbeigšanu 
audžuģimenē (šādu iemeslu 
dēļ: bērna atgriešanās 
ģimenē, bērna adopcija; 

aizbildņa iecelšana bērnam; 
konfliktsituācijas 
izveidošanās starp bērnu un 
audžuģimeni; 
audžuģimenes nespēja pildīt 
pienākumus; audžuģimenes 
statusa atņemšana).  
 

2.1. Personu apliecinošs 
dokuments (jāuzrāda 

oriģināls).  
2.2. Bāriņtiesas atzinums par 
piemērotību audžuģimenes 
pienākumu veikšanai 
(kopija)  
2.3. Apliecība par 
audžuģimenes mācību 
programmas apguvi 

(oriģināls).  
3. Par bērna ievietošanu 
audžuģimenē vai uzturēšanās 
izbeigšanu tajā:  
3.1. Iesniegums no 
audžuģimenes ar lūgumu 
ievietot audžuģimenē 
konkrētu bērnu vai izbeigt 

bērna uzturēšanos 
audžuģimenē minot 
pamatotu iemeslu (oriģināls).  
3.2. Ievietošanas gadījumā - 
bāriņtiesas lēmuma par 
audžuģimenes statusa 
piešķiršanu noraksts 
(oriģināls vai apstiprināta 

kopija).  
3.3. Ievietošanas gadījumā - 
citas pašvaldības teritorijā 
dzīvojošām audžuģimenēm - 
dzīvesvietas bāriņtiesas 
sastādīts audžuģimenes 
sadzīves apstākļu pārbaudes 
akts (oriģināls vai 

apstiprināta kopija).  
 

 

7.Ārpusģi-

-//- Bāriņtiesa lemj par 
aizbildnības nodibināšanu un 

1. Bāriņtiesa lemj par 
aizbildnības nodibināšanu 

Fiziska 
persona 

 1. Personu apliecinošs 
dokuments (orģināls).  
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menes 

aprūpe 
(aizbildnība)  

aizbildņa iecelšanu bērnam.  
 

un aizbildņa iecelšanu 
bērnam, ja bērna vecāki ir 

miruši vai izsludināti par 
mirušiem, ja bērna 
vecākiem ir atņemtas bērna 
aprūpes vai aizgādības 
tiesības, ja bērna vecāki ir 
atzīti par rīcībnespējīgiem, 
ja bērna vecāki ir pazuduši 
un izsludināti meklēšanā, ja 

bērna vecāki slimības dēļ 
nespēj pienācīgi aprūpēt un 
uzraudzīt bērnu, ja abi 
bērna vecāki ir 
nepilngadīgi, ja radušās 
būtiskas domstarpības bērna 
un vecāku attiecībās, ja 
radušies citi neatliekami 

gadījumi. 
2. Bāriņtiesa raugās, lai par 
aizbildni ieceļamajai 
personai būtu aizbildņa 
pienākumu pildīšanai 
nepieciešamās spējas un 
īpašības un izvērtē personas 
motivāciju kļūt par 

aizbildni, ģimenes locekļu 
savstarpējās attiecības, 
nodarbinātību, dzīves 
apstākļus, spēju pārstāvēt 
bērnu personiskajās un 
mantiskajās attiecībās.  
3. Īpaši grūtos un sarežģītos 
aizbildnības gadījumos 

bāriņtiesa var iecelt 
vairākus aizbildņus, bet ne 
vairāk par trim.  
 

2. Iesniegums ar lūgumu 
iecelt personu par bērna 

aizbildni (iesniegumā 
jānorāda personas motivāciju 
kļūt par aizbildni).  
3. Atzinums par personas 
veselības stāvokli, ko sniedz 
ģimenes ārsts, kura veselības 
aprūpē persona atradusies 
vismaz sešus mēnešus, kā arī 

psihiatrs un narkologs.  
 

 

8.Ārpusģim

enes aprūpe 

(Ilgstošas 

sociālās 

aprūpes un 

sociālās 

rehabilitā-

cijas 

institūcijā)  

-//- 1. Bāriņtiesa lemj par bāreņa 
vai bez vecāku gādības 
palikuša bērna ievietošanu 

ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas 
institūcijā.  
2. Bāriņtiesa lemj par bērna 
aprūpes izbeigšanu ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā  
3. Bāriņtiesa lemj par bērna 

ārpusģimenes aprūpi pēc 
vecāku lūguma.  
 

1. Ārpusģimenes aprūpi 
ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā ir iespējams 
saņemt, ja: 1.1. bērna 
vecāki miruši; 1.2. 
vecākiem atņemtas bērna 
aprūpes tiesības; 1.3. vecāki 
sava veselības stāvokļa dēļ 
lūguši bērnam nodrošināt 
ārpusģimenes aprūpi; 1.4. 

ārpusģimenes aprūpi nav 
iespējams nodrošināt 
audžuģimenē vai pie 
aizbildņa. 2. Ārpusģimenes 

Fiziska 
persona 

 Bāriņtiesa pēc savas 
iniciatīvas pieprasa un 
apkopo lietā nepieciešamos 

dokumetnus (kuros ir 
informācija par bērna 
vecākiem, ziņas par tuvāko 
radinieku viedokli par 
iespējām uzņemties bērna 
audzināšanu, ziņas par 
iespēju bērnu ievietot 
audžuģimenē vai pie 

aizbildņa, bērna viedoklis par 
iespējamo ārpusģimenes 
aprūpes veidu, vecāku 
iesniegums par bērna 
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aprūpi ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā 
izbeidz, ja: 2.1. bērna 
vecākiem ir atjaunotas 
aprūpes vai aizgādības 
tiesības; 2.2. bērnam ir 
nodibināta aizbildnība; 2.3. 
bērns tiek nodots 
audžuģimenei; 2.4. 

likumīgā spēkā stājies tiesas 
spriedums par bērna 
adopcijas apstiprināšanu.   
 

ievietošanu vecāku veselības 
stāvokļa dēļ).  

 

 

9.Atzinuma 

sniegšana 

pēc tiesas 

piepra-

sījuma  

-//- Atzinuma sniegšana pēc 
tiesas pieprasījuma  

Bāriņtiesa pēc tiesas 
pieprasījuma sniedz 

atzinumus, kas 
nepieciešami šādos 
gadījumos:  
1. Saskarsmes tiesības 
izmantošanas kārtības 
noteikšanai.  
2. Viena vecāka atsevišķas 
aizgādības noteikšanai.  

3. Aizgādības tiesību 
atņemšanai un atjaunošanai.  
4. Paternitātes atzīšanai vai 
apstrīdēšanai.  
5. Citos Civilprocesa 
likumā paredzētajos 
gadījumos.   

Fiziska 
persona 

28.01.1937. likums 
"Civillikums. 

Pirmā daļa. 
ĢIMENES 
TIESĪBAS"  
Bāriņtiesu likums  

Personu apliecinošs 
dokuments (kopija, uzrādot 

oriģinālu), prasības 
pieteikuma iesniedzēja un 
atbildētāja ieskatā lietas 
izskatīšanai nepieciešamo un 
iesniegumā norādītās 
informācijas apliecinošu 
dokumentu kopijas (uzrādot 
oriģinālu).   

Nav 22 Nav Klātienē Klātienē 

 

10.Bērna 

aprūpes 

tiesību 

atņemšana 

un 

atjaunošan

a, prasības 

sniegšana 

tiesā bērna 

aizgādības 

tiesību 

atņemšanai 

vecākiem 

-//- Bērna tiesību un likumisko 
interešu aizsardzība.  

1. Bāriņtiesa lemj par bērna 
aprūpes tiesību atņemšanu 
vecākam, ja:  
1.1. ir faktiski šķēršļi, kas 
liedz iespēju aprūpēt bērnu;  
1.2. bērns vecāka vainas dēļ 
atrodas veselībai vai 
dzīvībai bīstamos apstākļos;  

1.3. vecāks ļaunprātīgi 
izmanto savas tiesības vai 
nenodrošina bērna aprūpi 
un uzraudzību;  
1.4. vecāks ir devis 
piekrišanu bērna adopcijai;  
1.5. konstatēta vecāka 
vardarbība pret bērnu vai ir 

pamatotas aizdomas par 
vardarbību pret bērnu.  
2. Bāriņtiesa lemj par bērna 
aprūpes tiesību atjaunošanu 
vecākam, ja ir atkrituši 
aprūpes tiesību atņemšanas 

Fiziska 
persona 

28.01.1937. likums 
"Civillikums. 
Pirmā daļa. 
ĢIMENES 
TIESĪBAS"  
Bāriņtiesu likums  
Bērnu tiesību 
aizsardzības 

likums 
 

1. Administratīvo lietu par 
aprūpes tiesību atņemšanu 
vai atjaunošanu vecākam 
bāriņtiesa ierosina:  
1.1. uz viena vecāka 
iesnieguma pamata;  
1.2. iestādes iniciatīvas 
pamata;  

1.3. uz augstākas iestādes 
rīkojuma vai citas institūcijas 
ziņojuma pamata.  
2. Lietu par prasības 
sniegšanu tiesā bērna 
aizgādības tiesību 
atņemšanai vecākiem 
bāriņtiesa ierosina:  

2.1. uz bērna likumiskā 
pārstāvja iesnieguma pamata;  
2.2. iestādes iniciatīvas 
pamata;  
2.3. uz augstākas iestādes 
rīkojuma vai citas institūcijas 
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iemesli.  
3. Bāriņtiesa lemj par 

prasības iesniegšanu tiesā 
aizgādības tiesību 
atņemšanai, ja:  
3.1. vecāks ar bērnu apietas 
sevišķi slikti (piem. 
konstatēta vardarbība pret 
bērnu);  
3.2. vecāks nenodrošina 

bērna aprūpi un uzraudzību 
un tas var apdraudēt bērna 
fizisko, garīgo vai 
tikumisko attīstību;  
3.3. vecāks ir devis 
piekrišanu bērna adopcijai.  

ziņojuma pamata.  
 

 

11.Bērna 

personisko 

interešu 

aizstāvība 

attiecībās 

ar 

vecākiem, 

aizbildņiem  

un citām 

personām 

-//- Bērna personisko un mantisko 
interešu un tiesību 
aizsardzība.  

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna 
personiskās intereses 
attiecībās ar vecākiem, 
aizbildņiem un citām 
personām:  
1. Lemj par atļaujas došanu 
stāties laulībā pirms 18 
gadu vecuma sasniegšanas, 

ja šādu atļauju nav devis 
neviens no vecākiem vai 
aizbildnis (izņēmuma 
gadījumā ar vecāku vai 
aizbildņu piekrišanu laulībā 
var doties persona, kas 
sasniegusi 16 gadu vecumu, 
ja laulība tiek noslēgta ar 

pilngadīgu personu. Ja 
vecāki vai aizbildņi bez 
svarīga iemesla liedzas dot 
atļauju, tad atļauju var dot 
bāriņtiesa pēc tās vietas, kur 
dzīvo vecāki vai iecelti 
aizbildņi. Jautājumu par 
atļaujas došanu stāties 
laulībā pirms pilngadības 

sasniegšanas bāriņtiesa 
izskata bāriņtiesas sēdē un 
pieņem attiecīgo lēmumu).  
2. Lemj par pilngadības 
piešķiršanu pirms 18 gadu 
vecuma sasniegšanas 
(Izņēmuma gadījumos un 
sevišķi svarīgu iemeslu dēļ, 

kad nepilngadīgais ir 
sasniedzis 16 gadu vecumu 
un viņa aizbildņi, un 
tuvākie radinieki apliecina, 

Fiziska 
persona 

28.01.1937. likums 
"Civillikums. 
Pirmā daļa. 
ĢIMENES 
TIESĪBAS"  
Bāriņtiesu likums  
Bērnu tiesību 
aizsardzības 

likums 

1. Personu apliecinošs 
dokuments (uzrāda 
oriģinālu).  
2. Iesniegums ar izteikto 
lūgumu un lūguma 
pamatojumu.  
3. Iesniedzēja ieskatā lietas 
izskatīšanai nepieciešamo un 

iesniegumā norādītās 
informācijas apliecinošu 
dokumentu kopijas (uzrādot 
oriģinālu).  
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ka viņš uzvedas 
nevainojami un spēj 

patstāvīgi aizsargāt un 
aizstāvēt savas tiesības un 
izpildīt savus pienākumus, 
nepilngadīgo var izsludināt 
par pilngadīgu. Bāriņtiesa 
sēdē pieņem lēmumu par 
pilngadības piešķiršanu 
pirms 18 gadu vecuma 

sasniegšanas un iesniedz to 
apstiprināšanai tiesā).  
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.  
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 vai pašam 
bērnam, ja viņš sasniedzis 
15 gadu vecumu.  

12.Mantisk

o interešu 

aizsardzība  

-//- Bērnu un rīcībnespējīgo 
mantisko interešu un tiesību 
aizsardzība.   

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna 
vai citas rīcībnespējīgas 
personas mantiskās 
intereses lemj par: 1. 
Atļauju pieņemt vai atraidīt 
bērna/rīcībnespējīgas 
personas vārdā viņam 
piekritušo mantojumu. 2. 

Par 
bērnam/rīcībnespējīgajai 
personai piederošas mantas 
pārdošanu par tirgus vērtību 
vai izsolē. 3. Par mantojuma 
sadalīšanu, 
bērna/rīcībnespējīgas 
personas mantas (ja tās 

vērtība nepārsniedz 10000 
latu) atsavināšanu, 
ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu 
ar citām lietu tiesībām. 4. 

Fiziska 
persona 

28.01.1937. likums 
"Civillikums. 
Pirmā daļa. 
ĢIMENES 
TIESĪBAS"  
Bāriņtiesu likums  
Bērnu tiesību 
aizsardzības 

likums 

Atkarībā no izskatāmā 
jautājuma, par ko 
informāciju sniedz 
konsultants vai Mantisko un 
aizgādnības lietu nodaļas 
darbinieks:  
1. Aizbildņa (vecāku), 
aizgādņa iesniegums - 

oriģināls.  
2. Bērna dzimšanas apliecība 
- kopija.  
3. Miršanas apliecība - 
kopija. 4. Mantojuma 
saraksts - kopija. 5. 
Mantojuma apliecība - 
kopija.  

6. Īpašuma tiesību 
apliecinošs dokuments - 
kopija.  
7. Izziņa par nekustamā 
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Īpašuma iegūšanu 
bērnam/rīcībnespējīgajai 

personai. 5. 
Bērnam/rīcībnespējīgajai 
personai piederošā 
nekustamā īpašuma (ja tā 
vērtība pārsniedz 10000 
latu) atsavināšanas, 
ieķīlāšanas vai 
apgrūtināšanas ar lietu 

tiesībām lietderīgumu. 6. 
Ieceļ aizbildni tiesisku 
darījumu noslēgšanai starp 
bērnu un vecākiem. 7. Lemj 
par mantojuma 
pārvaldīšanas un lietošanas 
tiesību atņemšanu, ja 
pārdzīvojušais laulātais 

bērnam piekritušo 
mantojumu pārvalda vai 
lieto nekārtīgi. 8. Par 
vecāka atstādināšanu no 
bērna mantas pārvaldības, ja 
vecāks pārvalda bērna 
mantu neatbilstoši bērna 
interesēm un veic citus 

mantisko interešu 
aizsardzības pasākumus.    
 

īpašuma apsaimniekošanas 
izdevumu apmaksu - kopija.  

8. Izziņa par nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksu - 
kopija.  
9. Darījuma līguma projekts. 
10. Nekustamā īpašuma 
novērtējums - kopija.  
11. Kredītiestādes izziņa - 
kopija u.c.  

 

13.Vecāku 

domstarpīb

u izšķiršana 

 

-//- Vecāku domstarpību 
izšķiršana, aizstāvot bērna 
personiskās intereses.  

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna 
personiskās intereses, izšķir 
vecāku domstarpības:  

1. Bērna aprūpes un 
aizgādības jautājumos 
(izņemot domstarpības par 
bērna dzīvesvietas 
noteikšanu) un, ja 
nepieciešams, pieņem 
lēmumu.  
2. Bērna un vecāku 
domstarpības.  

3. Lemj par bērna uzvārda, 
vārda un tautības ierakstu, 
ja vecāki par to nevar 
vienoties.  
 

Fiziska 
persona 

28.01.1937. likums 
"Civillikums. 
Pirmā daļa. 

ĢIMENES 
TIESĪBAS"  
Bāriņtiesu likums  
Bērnu tiesību 
aizsardzības 
likums 
 

1. Personu apliecinošs 
dokuments (uzrāda 
oriģinālu);  

2. Iesniegums ar izteikto 
lūgumu un lūguma 
pamatojumu;  
3. Iesniedzēja ieskatā lietas 
izskatīšanai nepieciešamo un 
iesniegumā norādītās 
informācijas apliecinošu 
dokumentu kopijas (uzrādot 
oriģinālu).  

 

     

14.Viesģime

nes statuss 

-//- Viesģimenes statusus 

piešķiršana laulātajam vai 
personai 

Viesģimene ir laulātie vai 

persona, kas: 
- uz laiku uzņem savā 
dzīvesvietā bērnu aprūpes 
iestādē ievietotu bērnu;  
- kontaktējas ar bērnu 
ārpusģimenes aprūpes 

Fiziska 

persona 

Bērnu tiesību 

aizsardzības 
likums 

1. Personu apliecinošs 

dokuments – pase; 
2. kandidāta motivēts 
iesniegums pieteikums; 
3. Medicīniskais slēdziens 
par kandidāta veselības 
stāvokli (narkologs, psihiatrs 
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iestādē ievietotu bērnu.  
Pirms lēmuma pieņemšanas 

bāriņtiesa izvērtē 
iespējamās viesģimenes 
piemērotību viesģimenes 
statusa iegūšanai, tajā 
skaitā:  
1) izvērtē laulāto vai 
personas motivāciju kļūt par 
viesģimeni, savstarpējās 

attiecības ģimenē un spējas 
aprūpēt bērnu;  
2) pārbauda un izvērtē 
laulāto vai personas 
sadzīves un materiālos 
apstākļus;  
3) pieprasa ģimenes ārsta 
atzinumu par laulāto vai 

personas veselības stāvokli;  
4) nosūta laulātos vai 
personu pie psihologa, lai 
saņemtu atzinumu par 
piemērotību viesģimenes 
statusa iegūšanai;  
5) pieprasa informāciju par 
Sodu reģistrā iekļautajām 

ziņām par laulātajiem vai 
personu. 
 

un ģimenes ārsts); 
4. Izziņa no darba vietas par 

vidējo izpeļņu/ izziņa par 
pensijas lielumu; 
5. izziņa par kandidāta 
deklarēto dzīvesvietu; 
6. Izziņa par ģimenes sastāvu 
un apdzīvojamo platību; 
7. laulātā piekrišana (ja ir); 
8. laulības apliecības kopija 

(ja ir); 
9. psihologa atzinums. 
 

 


