LATVIJAS REPUBLIKA

PRIEKULES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000031601, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālr. 63461006,
fakss: 63497937
e-pasts: dome@priekulesnovads.lv

APSTIPRINĀTS
ar Priekules novada domes
17.07.2009. lēmumu (prot.
3;7.§);
Ar grozījumiem:
24.03.2011. (protokols Nr.5, 4.§)
18.07.2019. (protokols Nr.11, 18.punkts, lēmums Nr.378)
19.12.2019. (protokols Nr.16, 13.punkts, lēmums Nr.704)
PRIEKULES NOVADA BĀRIŅTIESAS
NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Priekules novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā - Bāriņtiesa) ir Priekules novada
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.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 24.03.2011.)
1.2. Bāriņtiesu finansē un tās darbības uzraudzību finansiālajos jautājumos veic Dome.
1.3. Bāriņtiesu izveido, reorganizē un likvidē Dome.
1.4. Bāriņtiesu finansē un tās darbības uzraudzību finansiālajos jautājumos veic Dome.
1.5. Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprinājusi Dome.
1.6.Bāriņtiesas darbības teritorija ir Priekules novada administratīvajā teritorijā –
Priekules pilsētā, Priekules pagastā, Bunkas pagastā, Kalētu pagastā, Virgas pagastā,
Gramzdas pagastā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 24.03.2011.)
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1.7.Bāriņtiesas adrese: Saules iela 1, Priekule, LV – 3434.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 24.03.2011.)
1.8.Bāriņtiesai ir šādi zīmogi:
1.8.1. zīmogs ar Latvijas Republikas papildinātā mazā valsts ģerboņa un Bāriņtiesas
pilnu nosaukumu, kuru bāriņtiesa lieto izdarot apliecinājumus;
1.8.2. zīmogs ar Latvijas Republikas mazā ģerboņa attēlu un Bāriņtiesas pilnu
nosaukumu, kuru bāriņtiesa lieto neizdarot apliecinājumus.
2. Bāriņtiesas struktūra un darba organizācija
2.1. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un četri bāriņtiesas locekļi, kurus
Dome ievēlē uz pieciem gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 18.07.2019.)
2.2. Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas priekšsēdētājs, kuru prombūtnes laikā aizvieto
bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 18.07.2019.)
2.3.BĀRIŅTIESA pieņem apmeklētājus:
2.3.1. Priekulē: pirmdienās no plkst.8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.30, otrdienās no plkst.
13.00-14.00 un ceturtdienās no plkst.8.00 – 12.00.
Bunkas pagastā (Bunkas kultūras namā): trešdienās no plkst. 8.00-12.00.
Gramzdas pagastā (Skolas ielā 3/5, Gramzdā): pirmdienās no plkst. 8.00-12.00.
Virgas pagastā (Virgas pagasta pārvaldē - Pagastmāja): pirmdienās no plkst.8.00-9.30.
Kalētu pagastā (Liepu alejā 6, Kalētu pagastā): ceturtdienās no plkst.8.00-11.00.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 19.12.2019.)
2.4. Bāriņtiesas tiesas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības koleģiāla lēmuma
pieņemšanai, kad ir saņemts personas iesniegums un iesniegti nepieciešamie
dokumenti. Nepieciešamības gadījumā tiek noteiktas ārkārtas sēdes, par kurām tiek
paziņots iepriekš. Visus pieņemtos bāriņtiesas lēmumus izšķir ar vienkāršu balsu
vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir Bāriņtiesas priekšsēdētāja balss.
2.5. Administratīvā procesa dalībnieki ar lietas materiāliem var iepazīties apmeklētāju
pieņemšanas laikos, ja no administratīvās lietas dalībnieka saņemts attiecīgs
iesniegums.
2.6. Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek Bāriņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka
klātbūtnē. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanos ar lietas materiāliem
var nenodrošināt.
3. Bāriņtiesas kompetence un sadarbība ar citām institūcijām
3.1. Bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem
dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērnu vai citas rīcībnespējīgas
personas tiesību un interešu aizstāvību.
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3.2. Bāriņtiesa informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par
ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām
nepieciešama palīdzība.
3.3. Bāriņtiesa neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai
rīcībnespējīgai personai.
3.4. Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros sadarbojas ar Domes amatpersonām,
darbiniekiem, komisijām un citām valsts un pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem,
komercsabiedrībām un organizācijām.
3.5. Bāriņtiesa aizstāv un kārto bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar
vecākiem un citām personām, kā arī izšķir vecāku un bērnu domstarpības viņu
personiskajās attiecībās.
3.6. Bāriņtiesa izskata iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai
audžuģimenes rīcību un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.
3.7.Bāriņtiesai ir tiesības:
3.7.1. veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas
aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādnību saistīto jautājumu izlemšanai;
3.7.2. uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai
citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
3.7.3. veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;
3.7.4. pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.

4. Bāriņtiesas lēmumu pārsūdzēšanas kārtība
4.1. Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi
ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.
4.2. Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma
darbību.
4.3.
Priekules novada domes bāriņtiesa ir Priekules pilsētas, Bunkas pagasta,
Gramzdas pagasta, Kalētu pagasta, Priekules pagasta un Virgas pagasta bāriņtiesu
tiesību un saistību pārņēmēja.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 24.03.2011.)

Priekules novada domes priekšsēdētāja

V.Jablonska
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