Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un
atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna
aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem
Pakalpojuma apraksts
Bāriņtiesa lemj, par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:
●
●

●

●

●

ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;
bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāka
apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ)
vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un
uzraudzību;
vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir
devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais;
konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību
pret bērnu.

Ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai
dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās ģimenē var
apdraudēt bērna dzīvību vai veselību, bāriņtiesas priekšsēdētājas, priekšsēdētāja
vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna aizgādības
tiesību pārtraukšanu vecākiem.
Ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par bērna
pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu.
Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam,
ja:
●

●

viņa vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ) ir apdraudēta bērna
veselība vai dzīvība;
vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un
uzraudzību un tas var apdraudēt bērna garīgo vai tikumisko attīstību.
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Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts
• Fiziska persona.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas
Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda,
Skrundas novads, LV – 3326;
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās : 9:00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,
Ceturtdienās : 9:00 – 12.00.
Skrundas novada bāriņtiesas locekle Rudbāržu
pagasta pārvaldē, Centra iela 4, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV – 3324
Pieņemšanas laiks:
Trešdienās : 9.00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,
Ceturtdienās : 14.00 – 17.00.
Pieprasīt klātienē

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Raņķu pagasta
pārvaldē, “Sākumskola”, Raņķu pagasts, Skrundas
novads, LV – 3323;
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās : 14.00 – 18.00,
Piektdienās : 9.00 – 12.00.
Skrundas novada bāriņtiesas locekle Nīkrāces
pagasta pārvaldē,
Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320;
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās : 14.00 – 18.00,
Ceturtdienās : 9.00 – 12.00.

Pieprasīt elektroniski

barintiesa@skrunda.lv
Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda,
Skrundas novads, LV – 3326.

Pakalpojuma
saņemšana klātienē

Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās : 9:00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,
Ceturtdienās : 9:00 – 12.00.

Nepieciešamie dokumenti

Administratīvo lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanu
vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina:
• uz iesnieguma pamata;
• uz iestādes iniciatīvas pamata;
• uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas
ziņojuma pamata.
Nepieciešamie dokumenti
Lietu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības
tiesību atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina:
• uz iesnieguma pamata;
• uz iestādes iniciatīvas pamata;
• uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas
ziņojuma pamata.

Pakalpojumu maksa
EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā.
• Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var
pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne
ilgāku par 4 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas).

Administratīvais process
Administratīvais akts ir bāriņtiesas lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai
pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu.
Lēmums par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam nav
administratīvais akts un nav pārsūdzams.

Pārsūdzības iespējas
Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas
Tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.
Lēmums par prasības sniegšanu tiesā bērnu aizgādības tiesību atņemšanai
vecākiem nav pārsūdzams.

Reglamentējošie normatīvie akti
• Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
• Bāriņtiesu likums
• Bērnu tiesību aizsardzības likums
• Administratīvā procesa likums
• 19.12.2006. MK noteikumi Nr.1037 „ Bāriņtiesas darbības noteikumi”
• Skrundas novada bāriņtiesas nolikums

Uzziņas, informācija, konsultācijas
• Tālr. 63331298; 28306821
• Fakss: 63331298
• E-pasts: barintiesa@skrunda.lv

