
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, atņemšana un 
atjaunošana 
 

Pakalpojuma nosaukums  
Bērna aizgādības  tiesību pārtraukšana, atņemšana un 
atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību 
atņemšanai vecākiem (Riebiņu novada dome)   

Pakalpojuma funkcija Bērna tiesību un likumisko interešu aizsardzība 

Pakalpojuma īss apraksts  

Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību atņemšanu 
vecākam, ja ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu; 
bērns vecāka vainas dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos 
apstākļos; vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai 
nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību; vecāks ir devis 
piekrišanu bērna adopcijai; konstatēta vecāka vardarbība pret 
bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu. 
  
Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu 
vecākam, ja ir atkrituši aizgādības tiesību atņemšanas iemesli. 
  
Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību 
atņemšanai, ja vecāks ar bērnu apietas sevišķi slikti (konstatēta 
vardarbība pret bērnu u.tml.); vecāks nenodrošina bērna aprūpi 
un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai 
tikumisko attīstību; vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai. 

Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas personas, juridiskas personas 

Normatīvie akti, kas 
reglamentē pakalpojuma 
sniegšanu 

 28.01.1937. likums "Civillikums. Pirmā daļa. ĢIMENES 
TIESĪBAS" 

 22.06.2006. likums "Bāriņtiesu likums" 
 19.06.1998. likums "Bērnu tiesību aizsardzības likums" 

Pakalpojuma saņemšanai 
nepieciešamie dokumenti  

Administratīvo lietu par aizgādības tiesību atņemšanu vai 
atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina: 
1.      uz viena vecāka iesnieguma pamata; 
2.      iestādes iniciatīvas pamata; 
3.      uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas 
ziņojuma pamata. 
  
Lietu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību 
atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina: 
1.      uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata; 
2.      iestādes iniciatīvas pamata; 
uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma 
pamata. 

Pakalpojuma saņemšanas 
termiņš  

 22 darba dienas 

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). 

Pārsūdzības iespējas 
 Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot 
pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā. 

Atgādinājums 

Lēmumu par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vai 
atjaunošanu vecākiem pieņem bāriņtiesa, kuras darbības 
teritorijā ir deklarēta bērna vecāku dzīvesvieta. Ja bērna 
vecākiem nav deklarētas dzīvesvietas, lēmumu par bērna 
aizgādības  tiesību atņemšanu vai atjaunošanu pieņem 
bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā bērna vecāki faktiski dzīvo. 
 Bāriņtiesa, ierosinot lietu par bērna aizgādības tiesību 
pārtraukšanu vecākam, veic riska novērtēšanu (vecāka 
līdzatkarība, problēmas neatzīšana u.tml.), informē vecāku par 
sekām un uzdod viņam sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktā 
termiņā novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Ja 
vecāks šajā termiņā kavējas novērst bērna attīstībai 
nelabvēlīgos apstākļus un bērna palikšana ģimenē var radīt 
draudus bērna dzīvībai un veselībai, bāriņtiesa lemj par 
aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam un bērna šķiršanu no 
ģimenes. 
 
Bāriņtiesa, pieņemot lēmumu par bērna aizgādības tiesību 
pārtraukšanu vecākam, rakstveidā informē viņu par pienākumu 
sadarboties ar savas dzīvesvietas pašvaldības sociālo dienestu 
un citām institūcijām un personām, lai sekmētu bērna 
atgriešanos ģimene; par pienākumu maksāt par bērnam sniegto 
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu; par tiesībām saņemt 
valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ja vecāks atbilst 
normatīvajos aktos noteiktajiem šīs palīdzības saņemšanas 
nosacījumiem. 
 
Ja bērna aizgādības tiesību atņemšanas iemesli ir zuduši, 
bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu. 
  
Ja gada laikā no aizgādības tiesību atņemšanas nav iespējams 
tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par nepieciešamību sniegt prasību 
tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, izņemot 
gadījumus, kad aizgādības tiesības nav iespējams atjaunot no 
vecāka neatkarīgu apstākļu dēļ. Sagatavojot lietu par bērna 
aizgādības tiesību atjaunošanu vai par prasības iesniegšanu 
tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, bāriņtiesa 
noskaidro, vai ir zuduši iemesli, kuru dēļ vecākam tika atņemtas 
aizgādības tiesības; pieprasa vecāka dzīvesvietas sociālajam 
dienestam atzinumu par iespējām bērnam atgriezties vecāka 
aprūpē; pieprasa 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. 
  
Bāriņtiesas lēmums par aizgādības tiesību atņemšanu un 
atjaunošanu stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. 



  
Bāriņtiesas lēmums par prasības sniegšanu tiesā aizgādības 
tiesību atņemšanai nav pārsūdzams. 

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 
pilnvērtīgu attīstību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski 
pieņem lēmumu par bērna aizgādības tiesību atņemšanu 
vecākam un nogādā bērnu audžuģimenē, ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, slimnīcā vai citos 
drošos apstākļos. 

Pakalpojuma pieprasīšanas 
un saņemšanas veidi  

 Klātiene  

 


