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„Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saulkrastu novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Saulkrastu novada domes izveidota
aizbildnības un aizgādnības iestāde.
2. Bāriņtiesas funkcijas, uzdevumi un kompetence ir paredzēta Bāriņtiesu likumā un citos
normatīvajos aktos. Bāriņtiesa īsteno bērnu tiesību aizsardzību Saulkrastu novada
administratīvajā teritorijā, analizē stāvokli bērna tiesību ievērošanas jomā, izstrādā un
atbilstoši savai kompetencei īsteno bērna tiesību aizsardzības programmu Saulkrastu
novada administratīvajā teritorijā.
3. Bāriņtiesas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms, pārskatu sniegšanas kārtība
un kārtība, kādā var pārsūdzēt bāriņtiesas izdotos administratīvos aktus vai bāriņtiesas
faktisko rīcību, ir paredzēta Bāriņtiesu likumā.
4. Bāriņtiesas darbu aizgādības, aizbildnības, adopcijas, aizgādnības, bērnu un citu rīcības
nespējīgo personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumos funkcionāli
pārrauga Labklājības ministrija.
5. Bāriņtiesas darbu attiecībā uz mantojuma lietu kārtošanu metodiski vada Tieslietu
ministrija.
6. Bāriņtiesas darbība tiek finansēta no Saulkrastu novada domes budžeta.
II. Bāriņtiesas organizatoriskā struktūra
7. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un trīs
bāriņtiesas locekļi.
8. Bāriņtiesas lietvedību kārto bāriņtiesas sekretārs.
9. Bāriņtiesas priekšsēdētājs nosaka bāriņtiesas organizatorisko struktūru, veic Bāriņtiesu
likumā paredzētos pienākumus un uzdevumus, kā arī īsteno citos normatīvajos aktos
noteiktās pilnvaras. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks veic bāriņtiesas priekšsēdētāja
pienākumus viņa prombūtnes laikā, saskaņā ar bāriņtiesas priekšsēdētāja norādījumiem
pilda citus Bāriņtiesu likumā un amata aprakstā noteiktos pienākumus.
10. Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē.
III. Apmeklētāju pieņemšanas laiks un kārtība
11. Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem divas reizes nedēļā:
Pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 12.00; no plkst. 13.00 līdz 18.00;
Ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz 12.00; no plkst. 13.00 līdz 18.00.

12. Bāriņtiesas sekretārs reģistrē bāriņtiesā saņemtos iesniegumus un nodod tos bāriņtiesas
priekšsēdētājam vai bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam.
IV. Kārtība, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem
13. Administratīvā procesa dalībnieks var iepazīties ar lietas materiāliem, iesniedzot attiecīgu
rakstveida iesniegumu bāriņtiesas sekretariātā.
14. Administratīvā procesa dalībnieks var iepazīties ar lietas materiāliem pieprasījuma
saņemšanas dienā. Ja šajā dienā nav iespējams nodrošināt iepazīšanos ar lietas
materiāliem, bāriņtiesa vienojas ar personu par laiku, bet ne vēlāk par trim darba dienām,
kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem.
15. Iespēju iepazīties ar lietas materiāliem nodrošina bāriņtiesas sekretārs vai bāriņtiesas
priekšsēdētāja norīkots loceklis.
16. Persona, kura vēlas iepazīties ar lietas materiāliem, uzrāda personu apliecinošu
dokumentu.
17. Iepazīšanās ar lietu notiek bāriņtiesas telpās, bāriņtiesas sekretāra vai bāriņtiesas locekļa
klātbūtnē.
18. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek
nodrošināta.
19. 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, par to izdarot atzīmi lietas uzziņas lapā.
V. Noslēguma jautājumi
20. Atzīt par spēku zaudējušu no 2014.gada 1.janvāra Saulkrastu novada bāriņtiesas
nolikumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada
29.aprīļa lēmumu (domes sēdes protokols Nr. 6 §71).
21. Nolikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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