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Par atzinuma pārbaudes lietā nosūtīšanu 

           Tiesībsargs nosūta informācijai anonimizētu atzinumu pārbaudes lietā Nr. 2021 – 

22 – 5G “Par labas pārvaldības principa un tiesību uz taisnīgu tiesu ievērošanu civillietā 

Nr. C33479320”.  
           Vēršu uzmanību, ka no 2020. gada 25. septembra Ministru kabineta 2006. gada 

19. decembra noteikumos Nr. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr. 1037) ir iekļauta IX1. nodaļa “Bāriņtiesas atzinuma sniegšana pēc tiesas 

pieprasījuma” ar mērķi uzlabot bāriņtiesas darba efektivitāti bērna tiesisko interešu 

aizsardzībā. MK noteikumu Nr. 1037 98.2 punktā noteikts: “Pēc tiesas pieprasījuma 

saņemšanas bāriņtiesa informē tiesu par termiņu, kādā tiks sagatavots atzinums tiesai, un 

nosūta minēto informāciju konkrētās lietas dalībniekam […]”. 

 Darba sanāksmēs Labklājības ministrijā par plānotajiem grozījumiem MK 

noteikumos Nr. 1037  Tiesībsarga biroja pārstāvji vērsa sanāksmes dalībnieku uzmanību, 

ka plānotā tiesību norma nav pietiekami skaidra un var radīt neizpratni tās piemērošanā. 

Tiesībsarga ieskatā MK noteikumu Nr. 1037 98.2 punktā noteiktais rada maldīgu 

priekšstatu, ka bāriņtiesa nosaka termiņu atzinuma sniegšanai tiesā, nevis tiesa vai 

tiesnesis nosaka civillietas izskatīšanas gaitu, nosakot bāriņtiesai saprātīgu termiņu 

atzinuma sniegšanai.  

 Lai uzlabotu bērnu tiesību nodrošināšanu un personu tiesību uz taisnīgu tiesu 

ievērošanu, aicinu Tieslietu ministriju, veicot rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu 

organizatorisko vadību, vērst tiesu uzmanību uz pienākumu lietas, kas saistītas ar bērna 

tiesību un interešu nodrošināšanu, izskatīt ārpus kārtas, ievērojot Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 20. panta trešajā daļā noteikto, un saprātīgos termiņos. Aicinu 
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iepriekš minētajam pievērst uzmanību arī  izskatot ministrijai adresētus dokumentus, kuri 

satur lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu, ja tas skar bērna tiesības. 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju aicinu vērst bāriņtiesu uzmanību uz 

pienākumu ievērot tiesas noteikto termiņu atzinuma sniegšanai civillietās, nepieļaujot, ka 

atzinums netiek sniegts nesamērīgi ilgi, tā kavējot tiesas darbu. Uzraugot bāriņtiesu 

darbu, tai skaitā, izskatot personu iesniegumus, aicinu izvērtēt tiesas noteikto termiņu 

ievērošanu bāriņtiesās lietās, kurās jāsniedz atzinums tiesai. 

 

           Pielikumā: Anonimizēts atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021 – 22 – 5G “Par labas 

pārvaldības principa un tiesību uz taisnīgu tiesu ievērošanu civillietā Nr. C33479320” uz 

8 lapām. 
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