MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA
__________________________________________________________________________________________________________

Reģistrācijas Nr.90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215,
tālrunis 64251908, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

APSTIPRINĀTS
ar 17.04.2019. Mazsalacas novada pašvaldības
domes lēmumu Nr.4.21

MAZSALACAS NOVADA BĀRIŅTIESAS
NOLIKUMS
Mazsalacā
17.04.2019.

Nr.17/2019
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1037
„Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. un 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Mazsalacas novada bāriņtiesa (turpmāk - bāriņtiesa) ir Mazsalacas novada pašvaldības
domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kurai saskaņā ar likumu ir noteikta īpaša
kompetence īstenot bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību Mazsalacas
novada administratīvajā teritorijā.
2. Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību
principiem, ievēro Mazsalacas novada pašvaldības domes lēmumus, rīkojumus.
3. Bāriņtiesa izveidota saskaņā ar Mazsalacas novada pašvaldības domes (turpmākpašvaldības dome) lēmumu un ir tieši pakļauta Pašvaldības domes izpilddirektoram.
4. Bāriņtiesas funkcijas, uzdevumi un kompetence ir noteikta Bāriņtiesu likumā un citos
normatīvajos aktos.
5. Bāriņtiesas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms, kārtība, kādā var pārsūdzēt
bāriņtiesas izdotos administratīvos aktus vai bāriņtiesas faktisko rīcību, ir paredzēta Bāriņtiesu
likumā.
6. Bāriņtiesu finansē un tās darbības uzraudzību finansiālos jautājumos veic pašvaldības
dome.
7. Bāriņtiesas juridiskā adrese ir Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215.
II. Bāriņtiesas organizatoriskā struktūra
8. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un pieci bāriņtiesas locekļi.
9. Bāriņtiesas priekšsēdētāja tiesības, pienākumi un uzdevumi ir noteikti Bāriņtiesu likumā
un Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi”.
10. Amata pienākumus bāriņtiesas locekļiem nosaka bāriņtiesas priekšsēdētājs attiecīgajos
amata aprakstos.
11. Bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis kārto bāriņtiesas lietvedības
dokumentāciju un veic arhivāra pienākumus.

12. Bāriņtiesas priekšsēdētājs nosaka organizatorisko struktūru, veic Bāriņtiesu likumā
paredzētos pienākumus un uzdevumus, kā arī īsteno citos normatīvajos aktos noteiktās pilnvaras.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā, saskaņā ar bāriņtiesas
priekšsēdētāja rīkojumu, veic norīkotais bāriņtiesas loceklis.
13. Bāriņtiesas sēdes notiek bāriņtiesas telpās Parka ielā 31, Mazsalacā, Mazsalacas
novadā.
14. Bāriņtiesa iesaka Mazsalacas novada pašvaldībai slēgt līgumus ar fiziskām un
juridiskām personām psihologa un citu ekspertu pakalpojumu nodrošināšanai bāriņtiesā.
III. Apmeklētāju pieņemšanas laiks
15. Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem:
Mazsalacas novada bāriņtiesas telpās Parka ielā 31, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV4215, telefona Nr. 25616064,
pirmdienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 12:00 un no plkst. 13:00 līdz plkst. 18:00;
trešdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00;
Ramatas pagasta pārvaldes telpās “Ķīšos”, Ramatā, Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā,
LV-4216, telefona Nr. 20268513, piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 12:00.
16. Citā laikā persona savu ierašanos bāriņtiesā var saskaņot telefoniski, zvanot pa telefona
Nr.25616064 bāriņtiesas priekšsēdētājam vai telefona Nr. 20268513 bāriņtiesas loceklim.
17. Bāriņtiesa pieņem bērnus, aizgādnībā esošas personas un citas personas bāriņtiesas
darba laikā bez iepriekšēja pieraksta.
IV. Kārtība, kādā administratīvā procesa dalībnieki un normatīvajos
aktos noteiktās amatpersonas var iepazīties ar lietas materiāliem
18. Pēc konkrētas administratīvās lietas dalībnieka, viņa pilnvarotā pārstāvja, advokāta vai
normatīvajos aktos noteiktās amatpersonas iesnieguma ar lūgumu nodrošināt iepazīšanos ar
konkrētas bāriņtiesas lietas materiāliem, personai tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar lietas
materiāliem.
19. Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas darba laikā, bāriņtiesas telpās, Parka
ielā 31, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, bāriņtiesas priekšsēdētāja vai bāriņtiesas locekļa
klātbūtnē.
20. Pieņemot lietas dalībnieka iesniegumu par iepazīšanos ar konkrētas lietas materiāliem
vai rīkojumu, ar kuru normatīvajos aktos noteiktā amatpersona norīkota veikt iepazīšanos ar
bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu materiāliem, bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis
pārbauda attiecīgās personas pilnvarojumu (normatīvajos aktos noteiktajām amatpersonām) un
identitāti pēc personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības).
21. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek
nodrošināta.
22. Gadījumos, ja iepazīšanos ar lietas dokumentiem nav iespējams nodrošināt iesnieguma
saņemšanas dienā (bāriņtiesas sēdes dienā, konkrētas lietas izskatīšana tiesas sēdē u.c. gadījumos),
bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis mutiski vienojas par dienu un laiku, kad būs
iespējams iepazīties ar bāriņtiesas lietas materiāliem.
23. Dokumentu vai lēmumu norakstu, izrakstu vai kopiju izgatavošana un izsniegšana
notiek pēc administratīvā procesa dalībnieka mutiska vai rakstiska iesnieguma.
24. Bāriņtiesai ir tiesības ievietot ar bāriņtiesas zīmogu aizzīmogotā aploksnē informāciju,
kuras izpaušana var kaitēt turpmākajai bērna attīstībai vai bērna vai aizgādnībā esošas personas
psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai. Administratīvās lietas dalībniekiem nav tiesību iepazīties ar
aploksnē ievietotu informāciju.
25. Bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis nodrošina iespēju izrakstīt no lietas
materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar tehniskajiem līdzekļiem izgatavot pieprasīto
dokumentu kopijas.

26. Par iepazīšanos ar bāriņtiesas lietas materiāliem tiek izdarīta atzīme lietas uzziņas
lapā.
V. Noslēguma jautājumi
28. Noteikt, ka spēku zaudē Mazsalacas novada pašvaldības 2016.gada 19.oktobra domes
sēdē apstiprinātais Mazsalacas novada bāriņtiesas nolikums (lēmums Nr.20.11).
Mazsalacas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

