
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana, 
prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību 

atņemšanai vai atjaunošanai vecākiem 
 

1. Pakalpojuma nosaukums 
 

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana, prasības 
sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem 

2. Pakalpojuma turētājs SALACGRĪVAS NOVADA DOME 
Salacgrīvas novada bāriņtiesa 
Apkalpojamā teritorija: Salacgrīvas pilsēta, Salacgrīvas pagasts, 
Ainažu pilsēta, Ainažu pagasts, Liepupes pagasts. 
tālrunis: 64071990; mob.25436459 (darba laikā), fakss: 64071983 
e-pasts: barintiesa@salacgriva.lv 
Pieņemšanas laiki: 
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., LV- 4033 

pirmdiena 800-1300    1400-1800 
otrdiena     800-900 

Parka ielā 16, Ainažos, Salacgrīvas nov., LV- 4035 (tālr.64071313, 
28007713), Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas pārvaldē 

ceturtdiena  830-1230     
„Mežgravas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas nov., LV- 4023 (tālr. 
64023933, 28007713), Liepupes pagasta pārvaldē 

pirmdiena   800-1300    1400-1800 
trešdiena    800-1300      

3. Pakalpojuma funkcija/uzdevums Bērna tiesību un likumisko interešu aizsardzība 
4. Pakalpojuma būtības īss apraksts 

 
1. Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu 

vecākam, ja: 
1.1. ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;  
1.2. bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos 

vecāka vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai 
nolaidības dēļ);  

1.3. vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai 
nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;  

1.4. vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot 
gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, 
ka bērnu adoptē otrs laulātais;  

1.5. konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas 
aizdomas par vardarbību pret bērnu.  

2. Bāriņtiesa lemj par bērna pārtraukto aizgādības tiesību 
atjaunošanu vecākam, ja ir zuduši iemesli, kuru dēļ vecākam 
tika pārtrauktas bērna aizgādības tiesības.  

3. Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības 
tiesību atņemšanai, ja:  
3.1. viņa vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības 

dēļ) ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība;  
3.2. vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai 

nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var 
apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību.  

5. Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas personas 
6. Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja 

pakalpojuma saņēmējam ir speciāli 
definēti kritēriji) 

Vecāki 

7. Normatīvie akti, kas reglamentē 
pakalpojuma sniegšanu 

Civillikums, Bāriņtiesu likums, Bērnu tiesību aizsardzības 
likums 

8. Pakalpojuma saņemšanai 
nepieciešamie dokumenti 

1. Administratīvo lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanu 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 
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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 
ziņojuma pamata. 

9. Pakalpojuma pieprasīšanai 
nepieciešamās veidlapas 

Iesniegums 

10. Pakalpojuma saņemšanas termiņš  30 dienas (Iesniegumu likums) 
11. Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie 

maksājumi 
Nav 

12. Piezīmes (par pakalpojuma 
saņemšanas termiņu un maksājumiem, 
kuri saistīti ar termiņu) 

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 četriem mēnešiem no iesnieguma 
iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas 
nepieciešamības gadījumā - līdz gadam). 

13. Administratīvais process Ir  
14. Pārsūdzības iespējas 

 
Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot 
pieteikumu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā 
(Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201). Persona, kura 
atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc 
ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses 
Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona 
tiesas Rīgas tiesu namā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010. Lēmums 
par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību 
atņemšanai vecākiem nav pārsūdzams. 

15. Atgādinājums 
 

1. Lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai 
atjaunošanu vecākiem un lēmumu par prasības sniegšanu 
tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem pieņem 
bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta bērna 
vecāku dzīvesvieta. Ja bērna vecākiem nav deklarētas 
dzīvesvietas, lēmumu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības 
teritorijā bērna vecāki faktiski dzīvo. 

2. Pārtrauktās aizgādības tiesības vecākam atjauno, ja bērna 
aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši.  

3. Ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas nav 
iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par nepieciešamību 
sniegt prasību tiesā aizgādības tiesību atņemšanu vecākam, 
izņemot gadījumus, kad aprūpes tiesības nav iespējams 
atjaunot no vecāka neatkarīgu apstākļu dēļ. Sagatavojot 
lietu par bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu 
vai par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību 
atņemšanai vecākam, bāriņtiesa:  
3.1. noskaidro, vai ir zuduši iemesli, kuru dēļ vecākam tika 

pārtrauktas bērna aizgādības tiesības;  
3.2. pieprasa vecāka dzīvesvietas sociālajam dienestam 

atzinumu par iespējām bērnam atgriezties vecāka 
aizgādībā;  

3.3. ieprasa no audžuģimenes, aizbildņa vai ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 
informāciju par bērna un vecāka saskarsmi, garīgo un 
materiālo atbalstu bērna audzināšanā ārpusģimenes 
aprūpes laikā.  

4. Bāriņtiesas lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu un 
atjaunošanu stājas spēkā un izpildāms nekavējoties. 

16. Brīdinājums 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 viņa veselību 
vai dzīvību, bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis 
vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna aizgādības tiesību 
pārtraukšanu vecākiem vai bērna izņemšanu no aizbildņa vai 
audžuģimenes. 



17. Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Klātiene 
18. Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene 

 


