Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi ir noteikti Latvijas Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu
likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Bāriņtiesas galvenā
prioritāte – nodrošināt aizstāvību bērna vai aizgādnībā esošas personas personiskajās un
mantiskajās interesēs un tiesībās.
Bāriņtiesa aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem
un citām personām, tai skaitā lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu,
aizbildnības nodibināšanu. Lēmumus pieņem koleģiāli, taču īpašos gadījumos, ja bērna veselība
un dzīvība ir apdraudēta, bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas locekļi
var pieņemt vienpersoniskus lēmumus.
Stopiņu novada Bāriņtiesas funkcijas un pakalpojumi:
Adopcija - Adoptētāja statusa iegūšana un bērna adopcija vai Pieteikuma iesniegšana adoptētāja
statusa iegūšanai un iespējamai bērna adopcijai.
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana - Bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša
bērna apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai.
Bāriņtiesā jāiesniedz:
 iesniegums par apliecības izgatavošanu;
 bērna fotogrāfija;
 pilngadību sasniegušajiem bērniem- izglītības iestādes izziņa par to, ka ir sekmīgs
audzēknis.
Bērnu aizgādību tiesību pārtraukšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības
tiesību atņemšanai vecākiem.
Pašvaldības sociālais dienests bērna ārpusģimenes aprūpes laikā sniedz palīdzību bērna vecākiem,
sadarbojas, lai radītu apstākļus bērna pārtraukto aizgādības tiesu atjaunošanai ģimenē. Atbilstoši
Latvijas Republikas Civillikuma 203.panta trešajā daļā noteiktajam, ja gada laikā no aizgādības
tiesību pārtraukšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par prasības celšanu tiesā
aizgādības tiesību atņemšanai.
Aizgādnība:

pār personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kuru rīcībspēju
ierobežojusi tiesa;

pār personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem steidzamos
gadījumos bez rīcībspējas ierobežošanas;

pār personām izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ vai pār personām, kuras alkohola vai
citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ draud novest sevi vai savu ģimeni
trūkumā vai nabadzībā un kuru rīcībspēju ierobežojusi tiesa;

pār promesošu un pazudušu personas mantu;

pār mantojuma masu;

pār konkursa masu.
Bāriņtiesa aizgādņus pirmām kārtām izvēlas no Latvijas Republikas Civillikuma 355. vai 661.pantā
minētajām personām un pārliecinās, vai izraudzītajai personai ir nepieciešamās spējas un īpašības.

Aizbildnība:

Aizbildņa statusa iegūšana.

vai Pieteikuma iesniegšana personas atzīšanai par piemērotu aizbildņa pienākumu
pildīšanai.

Aizbildnības nodibināšana bērnam.

Aizbildņa atlaišana.
Audžuģimene:
• Audžuģimenes statusa iegūšana.
•Bērna ievietošana audžuģimenē.
Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma:
•Pēc vecāku lūguma bērna ievietošana aizbildņa ģimenē, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.
Bērna nodošana citas personas aprūpē:
•Vecāks var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku, kas ilgāks par trim
mēnešiem.
•Aizbildnis un audžuģimene var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku no
viena mēneša līdz trim mēnešiem.
Viesģimene:

Viesģimenes statusa iegūšana.


Atteikšanās no viesģimenes statusa.

Vecāku domstarpību izšķiršana
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses, izšķir vecāku domstarpības:

Bērna aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu)
un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu;

Bērna un vecāku domstarpības;

Par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;

Bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.
Bērna personisko interešu aizstāvība:
•Atļaujas saņemšana stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
•Pilngadības piešķiršana pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
•Valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem
izmaksa personai, kura faktiski audzina bērnu.
•Valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem
izmaksa pašam bērnam, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu.
•Citi normatīvajos aktos noteiktie bērna personisko interešu aizsardzības pasākumi.
Mantisko interešu aizsardzība
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai citas personas ar ierobežotu personas mantiskās intereses lemj par:

Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;

Par bērnam piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;









Par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro)
atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
Īpašuma iegūšanu bērnam;
Bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro)
atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar lietu tiesībām lietderīgumu;
Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
Par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais
laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu
neatbilstoši bērna interesēm
veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.

Piekrišana paternitātes atzīšanai:
•Piekrišana paternitātes atzīšanai, ja bērna māte ir mirusi vai nav zināma viņas atrašanās vieta.

