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ATZINUMS 

pārbaudes lietā Nr. 2022-37-5G 
Rīgā 

 

15.08.2022. Nr. 6-6/28 

 

[persona A] 

[e-pasta adrese] 

 

Siguldas novada bāriņtiesai  

barintiesa@sigulda.lv 

 

Limbažu novada bāriņtiesai 

 barintiesa@limbazi.lv 

 

Informācijai: Siguldas novada pašvaldības  

Sociālajam dienestam 

socialais.dienests@sigulda.lv 

 

Par saskarsmes tiesības īstenošanu 

Tiesībsargs ir izskatījis Jūsu iesniegumu (reģistrēts 13.07.2022. ar Nr. 911), kurā 

lūdzat iesaistīties Jūsu un bērnu saskarsmes tiesības īstenošanas nodrošināšanā. Bērniem 

nodibināta aizbildnība, bet aizbildne liedz Jums tikties ar bērniem. 

Katrai iestādei ir savas likumā noteiktas funkcijas. Tiesībsarga funkcija ir veicināt 

privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību, sekmēt vienlīdzīgas attieksmes principa 

ievērošanu un jebkāda veida diskriminācijas novēršanu un sekmēt, lai valsts vara tiktu 

īstenota tiesiski, lietderīgi un atbilstoši labas pārvaldības principam. Tiesībsarga 

kompetencē ir pārliecināties, vai valstī ir izveidots tiesību aizsardzības mehānisms un vai 

tas darbojas efektīvi.1 

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 65.2 panta 2. un 3. punktā noteikto 

tiesībsargs izskata sūdzības par bērna tiesību pārkāpumiem, īpašu uzmanību pievēršot 

valsts vai pašvaldību iestāžu un to darbinieku izdarītajiem pārkāpumiem un iesniedz 

priekšlikumus, kas veicina bērna tiesību ievērošanu. 

 
1 Tiesībsarga likuma 11. pants. 
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Vispusīgai situācijas izpratnei tiesībsargs ierosināja pārbaudes lietu un tās ietvaros 

lūdza informāciju Siguldas novada bāriņtiesai (turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) un Siguldas 

novada pašvaldības Sociālajam dienestam (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). 

[1] Ar Bāriņtiesas priekšsēdētājas 2021. gada 4. oktobra vienpersonisku lēmumu 

Nr. 1-6/84 Jums un bērnu tēvam tika pārtrauktas [personas B], dzimuša 2017. gadā, un 

[personas C], dzimuša 2018. gadā, aizgādības tiesības. Vienpersoniskā lēmuma darbības 

laikā Bāriņtiesa ir noteikusi aizliegumu bērnu tēvam jebkādā veidā sazināties ar bērniem. 

Ar Bāriņtiesas priekšsēdētājas 2021. gada 6. oktobra vienpersonisku lēmumu Nr. 1-6/86 

Jums un bērna tēvam tika pārtrauktas [personas D], dzimušas 2019. gadā, aizgādības 

tiesības. Vienpersoniskā lēmuma darbības laikā Bāriņtiesa ir noteikusi aizliegumu Jums un 

bērnu tēvam jebkādā veidā sazināties ar bērniem. Ar Bāriņtiesas 2021. gada 5. oktobra 

lēmumu Nr. 1-6/85 [personai B] un [personai C] tika nodibināta aizbildnība un iecelta 

aizbildne. Savukārt ar Bāriņtiesas 2021. gada 6. oktobra lēmumu Nr. 1-6/87 [personai D] 

tika nodibināta aizbildnība un iecelta tā pati aizbildne, kas brāļiem. Ar Bāriņtiesas 2021. 

gada 18. oktobra lēmumu Nr. 1-6/94 nolemts Jums un bērnu tēvam neatjaunot pārtrauktās 

aizgādības tiesības.  

Iesniegumā norādāt, ka Jums līdz iesnieguma iesniegšanas brīdim nav bijis 

iespējams satikt savus bērnus. Norādāt, ka ar Jums komunicē aizbildnes meita, jo aizbildne 

atteikusies ar Jums komunicēt. Jūs esat lūgusi Bāriņtiesu iesaistīties saskarsmes jautājumu 

risināšanā, bet situācija nav mainījusies. 

[2] Bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar jebkuru 

no vecākiem (saskarsmes tiesība).2 Katram vecākam ir pienākums un tiesības uzturēt 

personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu. Šis noteikums piemērojams arī tad, ja 

bērns ir šķirts no ģimenes.3 Turklāt viens no nosacījumiem pārtraukto aizgādības tiesību 

atjaunošanai vecākam ir intereses izrādīšana un attiecību uzturēšana ar ārpusģimenes 

aprūpē esošu bērnu.4 

Bērnam, kas nodots aizbildnībā, ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus 

kontaktus ar vecākiem, izņemot gadījumus, kad tas:1) kaitē bērna veselībai, attīstībai un 

drošībai; 2) rada draudus aizbildņiem vai citiem bērniem.5 

Aizbildnis var atļaut bērnam uzturēties pie vecākiem, kuriem ir pārtrauktas vai 

atņemtas aizgādības tiesības, ja bāriņtiesa pieņēmusi par to lēmumu.6 

Saskarsmes tiesību īstenošana ir gan bērnu uzturēšanās vecāka dzīvesvietā, gan 

tikšanās un saziņa ar bērniem. Bērna un vecāka tikšanās var notikt, savstarpēji vienojoties 

vecākam ar aizbildni par bērna interesēm atbilstošu laiku, vietu un kārtību. Likumdevējs ir 

paredzējis, ka bāriņtiesai attiecībā uz ārpusģimenes aprūpē esoša bērna saskarsmi ar 

vecākiem lēmums ir jāpieņem divos gadījumos: 1) par personisku attiecību un tiešu 

kontaktu uzturēšanas tiesību ierobežošanu; 2) par atļauju bērnam uzturēties pie vecākiem, 

kuriem ir pārtrauktas aizgādības tiesības. 

Ja nepieciešams aizsargāt bērna intereses, bāriņtiesa ar lēmumu var noteikt vecāka 

un bērna saskarsmes ierobežojumus. Piemēram, noteikt konkrētu laiku un vietu, noteikt, 

ka tikšanās notiek trešās personas (psihologs, cits speciālists, audžuģimene u.c.) klātbūtnē. 

Bāriņtiesas lēmums saskarsmes kārtības noteikšanai ir jāpieņem, lai ierobežotu saskarsmi, 

un gadījumā, ja iesaistītās puses nespēj vienoties par bērnam atbilstošu tikšanās kārtību. 

 
2 Civillikuma 181. panta pirmā daļa. 
3 Civillikuma 181. panta otrā daļa. 
4 Bāriņtiesu likuma 22. panta piektās daļas 3. punkts. 
5 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 33. panta pirmā daļa. 
6 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 33. panta ceturtā daļa. 
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Savukārt, uzturēties (ciemoties) vecāku dzīvesvietā bērni var tikai tad, ja bāriņtiesa ir 

pieņēmusi lēmumu.  

Aizbildnis informē vecākus par bērna attīstību un veicina ģimenes saišu 

atjaunošanos.7 Bāriņtiesa seko, lai aizbildnis veicinātu bērna un vecāka saskarsmi.8 

Bāriņtiesa izšķir aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.9 Bērna ārpusģimenes 

aprūpes laikā pašvaldība sniedz izglītojošu, sociālu un citu palīdzību bērna vecākiem, lai 

sekmētu bērna atgriešanos ģimenē.10 

Bērna un vecāka saskarsmes tiesība jeb personisku attiecību un tiešu kontaktu 

uzturēšana ir ierobežota ar nosacījumu, ka saskarsmei ir jāatbilst bērna vislabākajām 

interesēm.11 

[3] No Jūsu un Bāriņtiesas sniegtās informācijas ir secināms, ka Bāriņtiesa nav 

lēmusi par saskarsmes tiesības ierobežošanu Jums un bērnu tēvam pēc vienpersonisko 

lēmumu darbības beigām. 

  [3.1] Bāriņtiesa informējusi,12 ka  jautājuma risināšanā par Jūsu un bērnu tēva 

saskarsmes tiesību īstenošanu ir iesaistījusies jau no 2021. gada 24. novembra, kad 

saņēmusi aizbildnes un Jūsu iesniegumus ar lūgumu palīdzēt veidot bērnu saskarsmi ar 

vecākiem. Aizbildne minētajā iesniegumā ir lūgusi Bāriņtiesu nodrošināt bērnu un vecāku 

saskarsmi drošā vidē un Limbažu novada sociālā dienesta sociālā darbinieka vai psihologa 

klātbūtnē. Aizbildne lūgumu pamatojusi ar Bāriņtiesas 2021. gada 18. oktobra lēmumā Nr. 

1-6/94 norādīto par vecāku iespējamo vardarbību un Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta 

centra sniegtajām rekomendācijām. Arī Jūs savā iesniegumā Bāriņtiesai esat lūgusi sniegt 

palīdzību saskarsmes veidošanā ar bērniem ārpus aizbildnes dzīvesvietas, ja iespējams, 

sociālā darbinieka klātbūtnē. 

 Tātad aizbildne ir lūgusi noteikt vecākiem ierobežojumus saskarsmē ar bērniem un 

arī Jūs, lūdzot palīdzību saskarsmes ar bērniem nodrošināšanā, paudāt, ka lūdzat to 

nodrošināt sociālā darbinieka klātbūtnē – faktiski ierobežojot Jūsu un bērnu saskarsmi. 

 Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei lemt par saskarsmes tiesību 

ierobežošanu ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam ar vecākiem Bāriņtiesai 

administratīvās lietas ietvaros bija jāpieņem administratīvs akts - lēmums, tā vienlaikus 

novēršot aizbildnes un vecāku domstarpības par vajadzību bērniem nodrošināt saskarsmi 

ar vecākiem noteiktā vietā un kārtībā. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmajā daļā noteiktajam, ja 

administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde pieņem lēmumu par 

administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja 

likumā nav noteikts cits termiņš administratīvā akta izdošanai. Savukārt minētā likuma 64. 

panta otrajā daļā paredzēts, ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu 

nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem 

no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam 

Lēmuma pieņemšanai administratīvajā lietā ir jāiegūst vispusīga informācija 

situācijas izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai bērnu labākajās interesēs. Ja Bāriņtiesai 

bija objektīvi apstākļi, kuru dēļ nebija iespējams izskatīt Jūsu un aizbildnes iesniegumu 

 
7 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 44. panta pirmā daļa. 
8 Bāriņtiesu likuma 39.panta otrā daļa. 
9 Bāriņtiesu likuma 19. panta ceturtā daļa. 
10 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 44. panta pirmā daļa. 
11 Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2020. gada 17. februāra spriedums lietā Nr. 

A420207818, SKA-700/2020. 
12 Siguldas novada bāriņtiesas 2022. gada 28. jūlija vēstule Nr. 102-1.11/1354. 
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mēneša laikā, Bāriņtiesai bija jāpaziņo Jums un aizbildnei par administratīvā akta 

izdošanas termiņa pagarināšanu. 

2021. gada 2. decembrī Bāriņtiesa pārsūtījusi aizbildnes un Jūsu iesniegumus Sociālā 

dienesta Ģimenes atbalsta nodaļai, Limbažu novada bāriņtiesai un Limbažu novada 

pašvaldības Sociālajam un veselības dienestam pakalpojumu nodrošināšanai. Ņemot vērā, 

ka gan aizbildne, gan Jūs lūdzāt Bāriņtiesu noteikt saskarsmes tiesības īstenošanu vecākiem 

ar bērniem, nav skaidrs, kādus pakalpojumus, Bāriņtiesas ieskatā Limbažu novada 

bāriņtiesai un Limbažu novada pašvaldības Sociālajam un veselības dienestam bija 

jānodrošina. Minētā vēstule Jums un aizbildnei nosūtīta zināšanai. 

No Bāriņtiesas sniegtās informācijas un tai pievienotajiem dokumentiem nav 

konstatējams, ka Bāriņtiesa Jūs un aizbildni būtu informējusi par administratīvā akta 

izdošanas termiņa pagarināšanu. Nav konstatējams, ka Bāriņtiesa būtu sniegusi atbildi uz 

Jūsu 2021. gada 24. novembra iesniegumu. 2021. gada 2. decembra vēstules nosūtīšana 

Jums zināšanai nav uzskatāma par iestādes atbildes sniegšanu pēc būtības. 

[3.2] 2021. gada 20. decembrī Bāriņtiesa ir saņēmusi Limbažu novada bāriņtiesas 

vēstuli par bērnu saskarsmi ar vecākiem, aizbildnes paskaidrojumu par situāciju. Vēstulē 

norādīts, ka sarunas ar aizbildni rezultātā pieņemts lēmums līdz rekomendāciju saņemšanai 

no psihiatra nodrošināt bērniem stabilu un drošu dzīves vidi aizbildnes ģimenē. Pēc 

psihiatra atzinuma un rekomendāciju saņemšanas veidot bērnu saskarsmi ar vecākiem, 

ievērojot bērnu labākās intereses. 

Jāatzīst, ka Limbažu novada bāriņtiesas norādītais attiecībā par lēmuma pieņemšanu 

sarunā ar aizbildni uzskatāms par nekorektu. Par bāriņtiesu lēmumiem ir uzskatāmi vienīgi 

administratīvie akti, kas pieņemti Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā vai 

atzinumi, kuri pieņemti lēmuma veidā atbilstoši Bāriņtiesu likumā noteiktajam. Attiecībā 

uz Jūsu un bērnu saskarsmi Limbažu novada bāriņtiesas un aizbildnes vienošanās sarunā  

nav uzskatāma par lēmumu, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt Jūsu un bērnu saskarsmi. 

Minētais norāda uz aizbildes pausto attieksmi vecāku un bērnu saskarsmes jautājumā, kuru 

ir akceptējusi Limbažu novada bāriņtiesa, informējot par to Bāriņtiesu. 

[3.3] Sociālais dienests sniedzis inormāciju13, ka Jūs 2022. gada janvārī esat lūgusi 

Sociālā dienesta iesaistīšanos saskarsmes jautājumu risināšanā ar bērniem, jo Jums un 

bērnu tēvam dažādu iemeslu dēļ aizbildne liegusi satikties ar  bērniem – Covid - 19 

izplatība, bērnu ilgstoša slimošana, saskarsmes nodrošināšanas nepieciešamība trešās 

personas klātbūtnē. 

2022. gada 7. janvārī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa 

Kārtības policijas inspektore pieņēmusi lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu 

par Jūsu un bērnu tēva iespējamu fizisku un emocionālu vardarbību pret bērniem. 

2022. gada 10. janvārī Bāriņtiesa saņēmusi aizbildnes 2022. gada 7. janvāra 

iesniegumu ar lūgumu atlikt saskarsmes tiesību nodrošināšanu bērnu vecākiem līdz brīdim, 

kad mediķi sniegs slēdzienu un rekomendācijas šajā jautājumā. Vienlaikus aizbildne lūgusi 

Bāriņtiesai izstrādāt grafiku vecāku saskarsmes tiesību izmantošanas kārtībai ar bērniem, 

ievērojot bērnu dienas režīmu. 

Tātad aizbildne atkārtoti ir vērsusies Bāriņtiesā ar lūgumu ierobežot vecāku un 

bērnu saskarsmes tiesības. Ja Bāriņtiesai bija objektīvi apstākļi, kuru dēļ nebija iespējams 

izskatīt aizbildnes iesniegumu un mēneša laikā pieņemt administratīvo aktu – lēmumu par 

saskarsmes tiesības ierobežošanu, Bāriņtiesai bija jāpaziņo aizbildnei par administratīvā 

akta izdošanas termiņa pagarināšanu. (skatīt atzinuma 3.1. apakšpunktu) No Bāriņtiesas 

 
13 Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienesta 2022. gada 20. jūlija vēstule Nr.103-21-14/669. 
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sniegtās informācijas un pievienotajiem dokumentiem nav konstatējams, ka Bāriņtiesa 

būtu paziņojusi aizbildnei par administratīvā akta termiņa pagarināšanu. 

2022. gada 13. janvārī Bāriņtiesa ir lūgusi aizbildnei sniegt informāciju par 

speciālistiem, kurus apmeklē bērni un par bērnu izglītības iestādi. Tāpat Bāriņtiesa lūgusi 

aizbildnei rast iespēju pieslēgties ZOOM sanāksmei 2022. gada 25. janvārī, lai pārrunātu 

jautājumus, kas skar Jūsu bērnu tiesības un intereses.   

2022. gada 19. janvārī Pierīgas prokuratūras prokurore pieņēmusi lēmumu atcelt  

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas inspektores 

2022. gada 7. janvārī pieņemto lēmumu un uzsākt kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 

174. panta “Cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo” otrās daļas.  

2022. gada 25. janvārī starpinsitucionālā sanāksmē, kurā piedalījās Sociālā dienesta 

Ģimenes atbalsta nodaļas un Limbažu novada pašvaldības Sociālā dienesta speciālisti, 

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece un aizbildne, panākta vienošanās, ka bērnu saskarsme 

ar vecākiem tiks nodrošināta katra mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā no 

plkst.16.00/16.10 Limbažu Bērnu konsultatīvajā centrā Limbažu Sociālā dienesta 

psihologa klātbūtnē. Norunāts, ka pirmā tikšanās plānota 2022. gada 10. februārī, bērniem 

tiekoties ar Jums. Visas iesaistītas puses 2022. gada 25. janvārī rakstiski informētas par 

panākto vienošanos par bērnu saskarsmi ar vecākiem, kā arī lūgts Limbažu novada 

bāriņtiesai un Limbažu novada pašvaldības Sociālajam un veselības dienestam iesaistīties 

un veikt nepieciešamās darbības saskarsmes nodrošināšanai un ilgtermiņā, vēstulē 

norādītajā laikā un kārtībā.  

Iepazīstoties ar 2022. gada 25. janvāra starpinsitucionālās sanāksmes protokolu, ir 

secināms, ka aizbildne paudusi bažas par savām spējām tikt galā ar bērnu emocijām pēc 

tikšanās ar vecākiem, norādījusi, ka vajadzīgas telpas, kur vecāku un bērnu tikšanās varētu 

notikt un nepieciešama trešās personas – psihologa klātbūtne. Aizbildne sanāksmē paudusi 

neapmierinātību par ilgstošu Bāriņtiesas neizlēmību, nešķirot bērnus no vecākiem. No 

Bāriņtiesas pārstāves teiktā sanāksmē ir saprotams, ka starpinsitucionālā sanāksme par 

Jūsu un bērnu saskarsmes organizēšanu speciālistiem (bez aizbildnes un Jūsu līdzdalības) 

notikusi arī iepriekš, pirms 2021. gada 25. janvāra, kurā jau bijusi institūciju pārstāvju 

vienošanās par telpām, kurās saskarsmei jānotiek, pieaicinot psihologu, taču aizbildne 

iepriekšējo vienošanos nav pildījusi. No Bāriņtiesas 2022. gada 25. janvāra vēstules satura 

secināms, ka sanāksme notikusi 2022. gada 6. janvārī.14 Protokolā norādīts, ka iepriekš 

institūciju pārstāvju panāktā vienošanās palikusi nākotnē, tātad neizpildīta.  

No Bāriņtiesas sniegtās informācijas un pievienotajiem dokumentiem nav izsekojama 

Bāriņtiesas rīcība, informējot Jūs un aizbildni par 2022. gada 6. janvāra starpinstitūciju 

sanāksmē noslēgto vienošanos. Tomēr no aizbildnes 2022. gada 7. janvāra iesnieguma 

satura ir saprotams, ka viņa ir bijusi par to informēta, jo lūgusi atlikt saskarsmes īstenošanu 

vecākiem ar bērniem. 

2022. gada 25. janvārī starpinsitucionālajā sanāksmē institūciju pārstāvji, klātesot 

aizbildnei un viņu uzklausot, vienojušies par saskarsmes īstenošanas kārtību Jums ar 

bērniem. Jūs uz minēto sanāksmi neesat aicināta. Bāriņtiesa atbildē tiesībsargam nav 

pievienojusi Jūsu viedokli par saskarsmes tiesības īstenošanas iespējām, ko Bāriņtiesa 

iepriekš būtu noskaidrojusi. Minētais nav konstatējams arī no sanāksmes protokola. 

Bāriņtiesa turpmākajā darbībā attiecībā uz Jūsu un bērnu saskarsmi ir norādījusi uz 2022. 

gada 25. janvārī starpinsitucionālajā sanāksmē panākto vienošanos kā uz pieņemtu 

lēmumu.  

 
14 Siguldas novada bāriņtiesas 2022. gada 25. janvāra vēstule Nr.1.11/199. 
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Atzinīgi novērtējama situācijā iesaistīto institūciju sadarbība un Bāriņtiesas iniciatīva 

to veicinot, tomēr prakse, ka starpinstitūciju sanāksmē panāktā vienošanās tiek uzskatīta 

par pieņemtu lēmumu saskarsmes tiesības kārtības noteikšanai, kura jāpilda vecākiem un 

aizbildnei, nav pieļaujama. Minētā vienošanās uzskatāma par procesuālu vienošanos starp 

institūcijām, jo no aizbildnes rīcības ir secināms, ka saskarsme vecākiem ar bērniem nav 

pieļaujama un neatbilda bērnu interesēm. 

Likumdevējs ir noteicis, ka bāriņtiesa var ierobežot vecāku saskarsmi ar bērniem, kas 

nodoti ārpusģimenes aprūpē, pieņemot lēmumu. Bāriņtiesa normatīvajos aktos noteiktos 

uzdevumus un pienākumus nevar deleģēt pieņemt starpinstitūciju sanāksmē vai kā citādi. 

Bāriņtiesas kompetencē esošo jautājumu izlemšanai ir noteikts, ka bāriņtiesa lietas izskata 

un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē.15 Bāriņtiesas sēdē piedalās sēdes vadītājs 

un vismaz divi bāriņtiesas locekļi.16 Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas sēdē var pieaicināt arī 

citus speciālistus. 

Bāriņtiesai nepieņemot lēmumu - administratīvo aktu, bet par vecāku un bērnu 

noteiktu saskarsmes tiesības īstenošanas kārtību uzskatot starpinstitūciju sanāksmē 

pieņemtu vienošanos, tika liegtas vecāku un aizbildnes tiesības īstenot bērnu un arī savas 

tiesības – ja vecāku un/vai aizbildnes ieskatā administratīvais akts ir pretējs bērnu 

interesēm, lēmums ir nododams izvērtēšanai tiesai, to pārsūdzot. Starpinstitūciju sanāksmē 

pieņemtā vienošanās nav administratīvs akts un nav pakļauta tiesas izvērtēšanai. 

Vienlaikus nebija iespējams prasīt no aizbildnes lēmuma izpildi un Bāriņtiesai veikt 

darbības lēmuma izpildei, jo aizbildnei nebija pienākuma izpildīt starpinstitūciju sanāksmē 

pieņemto vienošanos, kura, viņas ieskatā, bija pretēja bērnu tiesībām un interesēm. Tātad 

faktiski starpinstitūciju sanāksmē pieņemtajai vienošanās nebija juridiska spēka un 

aizbildnes attieksmes dēļ nebija iespējama tās izpilde.  

Aizbildnes - bērnu likumiskās pārstāves viedoklis var nesakrist ar Bāriņtiesas un 

vecāku viedokli par saskarsmes tiesības vecākiem ar bērniem īstenošanu. Gan aizbildne, 

gan vecāki vairākkārt vērsās Bāriņtiesā saskarsmes jautājuma izlemšanai, bet Bāriņtiesa 

ilgstoši kavējās lēmuma pieņemšanā, neievēroja normatīvajos aktos noteikto par 

adminsitratīvā akta pieņemšanas termiņiem un kārtību. Bāriņtiesai savlaicīgi bija jānonāk 

pie secinājuma, ka vecāku un aizbildnes domstarpības par vecāku un bērnu saskarsmes 

tiesības īstenošanu nebūs iespējams novērst sarunu ceļā, nepieņemot administratīvu aktu. 

 Labas pārvaldības principam neatbilst situācija, ka uz starpinstitūciju sanāksmi 

netika uzaicināti vecāki, kā arī viņi netika uzklausīti iepriekš. 

[3.4] 2022. gada 10. februārī Jūsu tikšanās ar bērniem Limbažu Bērnu konsultatīvajā 

centrā tikusi atcelta, iepriekš nebrīdinot, bērnu veselības stāvokļa dēļ.  Arī 2022. gada 3. 

martā satikšanās ar bērniem nenotika, jo aizbildne telefonsarunā ar Limbažu novada 

Sociālā dienesta sociālo darbinieci pastāstījusi, ka “Saskarsme  bērniem ar vecākiem netiks 

nodrošināta, jo viņa kā bērnu ieceltais pārstāvis – “saskarsmei saka- nē”.,“ bērnu interesēs 

nav tikties ar varmākām (vecākiem).”17 

2022. gada 8. martā Bāriņtiesa saņēmusi Vidzemes rajona tiesas vēstuli, kurā 

informēts, ka Vidzemes rajona tiesā saņemts aizbildnes pieteikums par pagaidu aizsardzību 

pret vardarbību pret Jums un bērnu tēvu. Tiesa lūgusi Bāriņtiesai sniegt nepieciešamo 

informāciju lietā.  

 
15 Bāriņtiesu likuma 48. panta pirmā daļa. 
16 Bāriņtiesu likuma 48. panta otrā daļa. 
17 Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienesta 2022. gada 20. jūlija vēstule Nr.103-21-14/669. 
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2022. gada 22. martā Bāriņtiesa, sazinoties ar Vidzemes rajona tiesu, noskaidrojusi, 

ka aizbildnes pieteikums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību pret Jums un bērnu tēvu 

ir noraidīts, aizbildne iesniegusi blakus sūdzību.  

2022. gada 24. martā Bāriņtiesa administratīvajā lietā Nr. [1] aizbildnei, Jums un 

bērnu tēvam nosūtījusi informāciju18 par lietas par saskarsmes tiesībām Jums un bērnu 

tēvam ar bērniem izskatīšanu rakstveida procesā 2022. gada 13. aprīlī un aicinājusi līdz 

2022. gada 8. aprīlim sniegt rakstveida paskaidrojumus par saskarsmes kārtības 

izmantošanu. 

Tātad Bāriņtiesa, reaģējot uz aizbildnes 2022. gada 10. janvāra iesniegumu, tikai 

2022. gada 24. martā paziņoja viņai un vecākiem par saskarsmes tiesības īstenošanas 

kārtības izlemšanu Bāriņtiesas sēdē. 

2022. gada 11. aprīlī Bāriņtiesa ir saņēmusi informāciju19 no Limbažu novada 

bāriņtiesas, ka Limbažu novada Sociālais dienests ir gatavs nodrošināt nepilngadīgajiem 

saskarsmi ar vecākiem starpinstitūcionālā sanāksmē norunātajā laikā un kārtībā, 

nodrošinās gan telpas, gan psihologu. Bāriņtiesa ir pieprasījusi informāciju20 Sociālajam 

dienestam par Jūsu un bērnu tēva sadarbību ar speciālistiem, Jūsu un bērnu tēva prasmēm 

nodrošināt bērnu vecumam atbilstošu aprūpi un uzraudzību, saskarsmi ar bērniem 

ārpusģimenes aprūpes laikā, ja iespējams, sniegt atzinumu par bērnu iespējām atgriezties 

vecāku aizgādībā. Bāriņtiesa saņēmusi aizbildnes 2022. gada 8. aprīļa viedokli par Jūsu 

bērnu saskarsmes kārtības izmantošanu ar Jums un bērnu tēvu, norādot uz apstākļiem, 

kāpēc bērniem nebūtu ieteicams tikties ar vecākiem. Aizbildne paudusi viedokli, ka Jūsu 

un bērnu tēva saskarsme ar bērniem ir ierobežojama vai pilnīgi izslēdzama. Aizbilde savu 

viedokli paudusi, balstoties uz Jūsu un bērnu tēva ilgstošu emocionālu vardarbību un 

uzsākto kriminālprocesu, kurā bērni atzīti par īpaši aizsargājamiem cietušajiem, norādot, 

ka saskarsme ar vecākiem var radīt apdraudējumu bērnu emocionālajai un psihiskajai 

veselībai. 

2022. gada 12. aprīlī Bāriņtiesa ir saņēmusi Sociālā dienesta vēstuli21 par Jūsu un 

bērnu tēva sadarbību ar speciālistiem. Sociālais dienests informējis Bāriņtiesu, ka aizbildne 

kopš 2021. gada oktobra liedz vecākiem jebkādu saskarsmi ar bērniem un lūdz steidzami 

iesaistīties esošajā situācijā un, iespējams, izvērtēt aizbildnes spējas nodrošināt bērnu 

vislabākās intereses un tiesības uz saskarsmi ar vecākiem. 

[3.5] 2022. gada 13. aprīlī Vidzemes apgabaltiesa pieņēmusi lēmumu lietā Nr.[2], 

daļēji apmierinot aizbildnes pieteikumu pret Jums un bērnu tēvu par pagaidu aizsardzību 

pret vardarbību. 

Jums un bērnu tēvam noteikti šādi pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļi: 

1) aizliegumu atrasties mājoklim, kurā pastāvīgi dzīvo bērni, tuvāk par 20 metriem; 

2) aizliegumu satikties ar bērniem un uzturēt ar tiem fizisku vai vizuālu saskari, 

izņemot 2022. gada 25. janvārī Bāriņtiesas starpinstitucionālā sanāksmē nolemto, ka 

vecākiem ir saskarsmes tiesības ar bērniem katra mēneša 1. un 3.ceturtdienā no plkst.16:00 

Limbažos, Bērnu konsultatīvā centrā psihologa klātbūtnē; 

3) aizliegumu, izmantojot citu personu starpniecību, organizēt satikšanos vai jebkāda 

veida sazināšanos ar bērniem, izņemot 2022. gada 25. janvārī Bāriņtiesas 

starpinstitucionālā sanāksmē nolemto;  

4) aizliegumu izmantot bērnu personas datus; 

 
18 Siguldas novada bāriņtiesas 2022. gada 24. marta vēstule Nr.1.11/627. 
19 Siguldas novada bāriņtiesas 2022. gada 11. aprīļa protokols par telefoniski saņemtu informāciju. 
20 Siguldas novada bāriņtiesas 2022. gada 11. aprīļa vēstule Nr.102-1.11/714. 
21 Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienesta 2022. gada 12. aprīļa vēstule Nr.103-21-14/372. 



IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA 

IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA 

8 

5) aizliegumu atrasties pirmsskolas izglītības iestādei, kuru apmeklē bērni, tuvāk par 

20 metriem. 

Vidzemes apgabaltiesa noraidījusi aizbildnes pieteikumu daļā par pagaidu 

aizsardzības līdzekļa – aizlieguma Jums un bērnu tēvam satikties ar bērniem, uzturēt ar 

tiem vizuālu saskari un satikšanos, sazināšanos ar bērniem piemērošanu attiecībā uz 2022. 

gada 25. janvārī Bāriņtiesas starpinstitucionālā sanāksmē nolemto. Aizbildnei noteikts 

termiņš prasības celšanai tiesā līdz 2022. gada 13. augustam. Lēmums nosūtāms zināšanai 

lietas dalībniekiem, Valsts policijai un Siguldas novada un Limbažu novada bāriņtiesām.  

Lēmums nav pārsūdzams un ir izpildāms nekavējoties pēc tā pieņemšanas.  

Ja no lietas par pagaidu aizsardzību pret vardarbību materiāliem izriet, ka tiek 

skartas nepilngadīga bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju intereses, lēmumu par 

pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai lēmumu par pagaidu aizsardzības pret vardarbību 

līdzekļa aizstāšanu vai atcelšanu tiesa papildus nosūta bāriņtiesai un sociālajam dienestam 

pēc bērna vai personas dzīvesvietas.22  

Konstatējams, ka Vidzemes apgabaltiesa lēmumu nav nosūtījusi ne bērnu, ne 

vecāku dzīvesvietas sociālajiem dienestiem. 

Pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļus pēc puses pamatota pieteikuma var 

aizstāt ar citiem līdzekļiem vai atcelt tā pati tiesa, kura noteikusi pagaidu aizsardzības pret 

vardarbību līdzekļus, vai tiesa, kuras lietvedībā atrodas lieta izskatīšanai pēc būtības.23 

Tātad Jums un bērnu tēvam pēc Vidzemes apgabaltiesas lēmuma par pagaidu 

aizsardzības pret vardarbību pieņemšanas bija tiesības vērsties ar pieteikumu Vidzemes 

apgabaltiesā. Minētās tiesības varējāt īstenot jau uzreiz pēc lēmuma saņemšanas , 

tiesai lūdzot tos aizstāt vai atcelt, norādot savus argumentus un iesniedzot 

pierādījumus. Jums tiesai ir jāpierāda, ka Jūs neapdraudat bērnu dzīvību, veselību 

un drošību.  

No Jūsu iesnieguma, Bāriņtiesas un Sociālā dienesta sniegtās informācijas ir 

konstatējams, ka Jūs neesat izmantojusi savas tiesības pārsūdzēt Vidzemes apgabaltiesas 

lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. 

[3.6] Ar Bāriņtiesas 2022. gada 13. aprīļa lēmumu Nr.1.3/49 nolemts ierobežot Jums 

un bērnu tēvam personisku attiecību un tiešu kontaktu uzturēšanu ar bērniem, nosakot, ka 

saskarsmes tiesība ar bērniem ir katra mēneša 1. un 3. ceturtdienā no plkst.16.00, 

Limbažos, Bērnu konsultatīvajā centrā psihologa klātbūtnē. Bāriņtiesa lēmumā atsaukusies 

uz Vidzemes apgabaltiesas tajā pat dienā - 2022. gada 13. aprīlī pieņemto lēmumu lietā 

Nr.[2] par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Bāriņtiesas pieņemtais lēmums sakrīt ar 

Vidzemes apagaltiesas noteikto izņēmumu - vecākiem nav aizliegts tikties ar bērniem – 

tādā laikā un kārtībā, kā 2022. gada 25. janvārī starpinstitūciju sanāksmē vienojās 

institūciju pārstāvji un aizbildne. Bāriņtiesa lēmumā ir norādījusi, ka bērni atrodas pie 

aizbildnes, ka Jūs un bērnu tēvs ikdienā neveicat bērnu aprūpi un uzraudzību, līdz ar to 

Jums nepastāv iespēja jebkādā veidā ikdienā apdraudēt bērnus. Lēmums stājies spēkā 

nekavējoties. Lēmumu bija iespējams mēneša laikā pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā.  

Bāriņtiesa nav sniegusi informāciju, ka aizbildne būtu izmantojusi tiesības bērnu 

interesēs pārsūdzēt minēto Bāriņtiesas lēmumu.  

[3.7] 2022. gada 29. aprīlī Sociālā dienesta un Bāriņtiesas starpinstitūciju sanāksmē 

nolemts, ka, ja divas reizes  aizbildne neatved bērnus uz noteikto saskarsmes vietu, tad 

dokumentāli tas jāfiksē un jāziņo tiesu izpildītājam un Bāriņtiesai. No sanāksmes protokola 
 

22 Civilprocesa likuma 250.62 panta piektā daļa. 
23 Civilprocesa likuma 250.60 panta pirmā un otrā daļa. 
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ir konstatējams, ka Sociālā dienesta rīcībā ir bijusi bērnu tēva sarakste ar aizbildni, kurā 

viņa paudusi uzskatu, ka bērnu labākajās interesēs ir netikties ar vecākiem, un ieteikusi 

vecākiem vērsties tiesā, ja vecākus tas neapmierina.  

No sanāksmes protokola nav skaidrs, kam Bāriņtiesas ieskatā ir jāfiksē un jāziņo tiesu 

izpildītājam un Bāriņtiesai par nenotikušajām saskarsmes reizēm. Ja tas jādara vecākiem, 

kuri nebija pieaicināti sanāksmē, tad Bāriņtiesai bija pienākums vecākus par to informēt. 

No Bāriņtiesas sniegtās informācijas un pievienotajiem dokumentiem nav konstatējams, 

ka Bāriņtiesa par iepriekš minēto būtu informējusi vecākus.  

Var piekrist, ka par Bāriņtiesas lēmuma nepildīšanu ir jāziņo Bāriņtiesai. Tomēr nav 

saprotams, kādēļ par aizbildnes rīcību, nenodrošinot vecāku un bērnu saskarsmi, būtu 

jāinformē tiesu izpildītājs. Bāriņtiesas lēmuma izpilde nav tiesu izpildītāja kompetencē. Ar 

Vidzemes apgabaltiesas lēmumu Jums un bērnu tēvam nav noteikta saskarsmes tiesības 

izmantošanas  kārtība ar bērniem, bet, nosakot pagaidu aizsardzības līdzekļus pret 

vardarbību,  tiesa noteikusi izņēmumu, ka noteiktie aizliegumi nav piemērojami 2022. gada 

25. janvārī starpinstitūciju sanāksmē noteiktajā saskarsmes laikā un kārtībā. Tādēļ 

Vidzemes apgabaltiesas 2022. gada 13. aprīļa lēmumā noteiktais attiecībā uz Jūsu un bērnu 

saskarsmi nav izpildāms, to nododot piespiedu izpildei tiesu izpildītājam. 

[3.8] 2022. gada 5. maijā Bāriņtiesa ir pārsūtījusi24 Limbažu novada bāriņtiesai 

administratīvo lietu Nr.[3] par Jūsu bērnu aizbildnību pārraudzībai, lūdzot vērst uzmanību 

uz aizbildnes pienākumu pildīt Bāriņtiesas lēmumu un nodrošināt bērnu saskarsmi ar 

vecākiem.  

Ja aizbildnis dzīvo citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, bāriņtiesa, kura 

nodibinājusi aizbildnību, nosūta aizbildņa dzīvesvietas bāriņtiesai aizbildnības lietas 

materiālu kopijas aizbildnības pārraudzībai.25 

Jūsu bērniem aizbildnība tika nodibināta 2021. gada 5. un 6. oktobrī, bet aizbildnības 

lieta pārraudzībai aizbildnes dzīvesvietas – Limbažu novada bāriņtiesai tika nosūtīta tikai 

pēc 7 mēnešiem. Secināms, ka Bāriņtiesa Jūsu bērnu aizbildnības lietu novēloti pārsūtījusi 

aizbildnes dzīvesvietas – Limbažu novada bāriņtiesai.  

[3.9] 2022. gada 11. jūlijā Bāriņtiesa ir saņēmusi Jūsu 10. jūlija iesniegumu ar lūgumu 

izvērtēt bērnu aizbildnes spējas nodrošināt bērnu tiesības un intereses, jo aizbildne atsakās 

komunicēt ar Jums, kā arī nenodrošina bērnu saskarsmi ar vecākiem, kāda tā ir paredzēta 

Vidzemes apgabaltiesas 2022. gada 13. aprīļa lēmumā lietā Nr.[2] un Bāriņtiesas 2022. 

gada 13. aprīļa lēmumā Nr.1.3/49. Iesniegumā esat norādījusi, ka 1. jūlijā, sazinoties ar 

aizbildnes meitu [personu E] par saskarsmes tiesību īstenošanu ar bērniem 7. jūlijā, esat 

saņēmusi atteikumu ar norādījumu Jums sniegt tiesā prasību par saskarsmes tiesības 

noteikšanu. 

2022. gada 18. jūlijā  Sociālais dienests informējis26 Bāriņtiesu, ka 1. un 14. jūlijā Jūs 

esat saņēmusi aizbildnes meitas  atteikumu saskarsmes nodrošināšanai. Sociālais dienests 

lūdzis Bāriņtiesu iesaistīties un risināt situāciju, kurā, iespējams, tiek pārkāptas bērnu 

tiesības un intereses.   

2022. gada 21. jūlijā Bāriņtiesa nosūtījusi Limbažu novada bāriņtiesai vēstuli27 ar 

lūgumu sniegt inormāciju par Limbažu novada bāriņtiesas veikatajām darbībām, uzraugot 

Bāriņtiesas 2022. gada 13. aprīļa lēmuma Nr 1-6/49 izpildi, iespējams, konstatējot, ka 

Bāriņtiesas lēmums netiek pildīts. Lūgts noskaidrot mājsaimniecībā dzīvojošo personu 

 
24 Siguldas novada bāriņtiesas 2022. gada 5. maija vēstule Nr.102-1.11/857. 
25 Bāriņtiesu likuma 53. panta sestā daļa. 
26 Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienesta 2022. gada 18. jūlija vēstule Nr.103-21-14/665. 
27 Siguldas novada bāriņtiesas 2022. gada 18. jūlija vēstule Nr.103-1.11/665. 
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viekoli par bērnu saskarsmi ar vecākiem, noskaidrot aizbildnes viedokli un sniegt atbildes 

uz Bāriņtiesu interesējošiem jautājumiem attiecībā uz vecāku un bērnu saskarsmes 

nodrošināšanu. Bāriņtiesa lūgusi aizbildnei atkārtoti izskaidrot viņas pienākumu veicināt 

bērnu saskarsmi ar vecākiem, brīdināt, ka par Bāriņtiesas lēmuma nepildīšanu ir paredzēta 

kriminālatbildība atbilstoši Krimināllikuma 168. pantā noteiktajām noziedzīga nodarījuma 

pazīmēm. Bāriņtiesa lūgusi Limbažu novada bāriņtiesu informēt aizbildni, ka plāno lemt 

par aizbildnes atlaišanu/atcelšanu no pienākumu pildīšanas un lemt par bērnu 

ārpusģimenes aprūpes veida iespējamo maiņu. 

Bāriņtiesa informējusi tiesībsargu28, ka, pamatojoties uz Jūsu iesniegumu un Sociālā 

dienesta saņemto informāciju, ir pieprasījusi informāciju no Limbažu novada bāriņtiesas, 

Limbažu novada Sociālā dienesta, bērnu ģimenes ārsta, Limbažu Konsultatīvā bērnu 

centra, kā arī [..] pamatskolas par bērniem un radušos situāciju, lai varētu savas 

kompetences ietvaros risināt radušos situāciju. Pēc pieprasītas informācijas saņemšanas, 

Bāriņtiesa plāno lemt par aizbildnes iespējamo atlaišanu/atcelšanu no aizbildņa pienākumu 

pildīšanas un lemt par bērnu ārpusģimenes aprūpes veida iespējamo maiņu.  

2022. gada 27. jūlijā Bāriņtiesā saņemta Limbažu novada bāriņtiesas informācija29, 

ka 13. jūlijā no Jums saņemts iesniegums, ka aizbildne nenodrošina saskarsmi bērniem ar 

vecākiem. 2022. gada 19. jūlijā sarunā pa telefonu ar aizbildni noskaidrots, ka viņa ar 

bērniem atrodas ārzemēs un atgriezīsies tikai augusta sākumā. Saruna ar aizbildni tika 

plānota 2022. gada 2. augustā pēc aizbildnes atgriešanās Latvijā Limbažu novada 

bāriņtiesa solījusi veikt darbības Bāriņtiesas lūguma izpildei. Limbažu novada bāriņtiesa 

attiecībā uz aizbildnības uzraudzību no 2022. gada 5. maija, tai skaitā veikatajām darbībām 

uzraugot Bāriņtiesas 2022. gada 13. aprīļa lēmuma Nr 1-6/49 izpildi, informāciju minētajā 

vēstulē nav sniegusi, no kā secināms, ka nekādas darbības nav veiktas. 

[4] Secināms, ka Bāriņtiesa arī pēc 2022. gada 13. aprīļa lēmuma Nr. 1-6/49 

pieņemšanas ilgstoši – gandrīz četrus mēnešus, nav nodrošinājusi, lai tas tiktu izpildīts. Lai 

gan Bāriņtiesa minētajā lēmumā nav noteikusi aizbildnes pienākumu nodrošināt  bērnu 

ierašanos noteiktā vietā saskarsmei ar bērniem, aizbildnei šāds pienākums izriet no 

normatīvajos aktos noteiktā pienākuma veicināt bērnu un vecāku saišu atjaunošanos. 

Ņemot vērā, ka Bāriņtiesa lēmumu pieņēmusi bērnu tiesību un interešu nodrošināšanai un 

to, ka bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām30, nav 

šaubu, ka Bāriņtiesas 2022. gada 13. aprīļa lēmums Nr. 1-6/49 attiecas arī uz aizbildni, 

viņas pienākumu pildīšanu. 

Bāriņtiesa var par tās rīkojumu vai lēmumu neizpildīšanu uzlikt aizbildņiem naudas 

sodu līdz 140 euro. Nauda ieskaitāma attiecīgās pašvaldības ienākumos.31 Tātad  

Bāriņtiesas lēmuma neizpildes gadījumā ar finansiāla rakstura piespiedu līdzekļiem 

Bāriņtiesa var veicināt to izpildi vai ievērošanu. 

Bāriņtiesu likumā ir noteikta lēmuma, ar kuru bērnu šķir no vecāka, aizbildņa vai 

audžuģimenes, izņemot vienpersonisku bāriņtiesas lēmumu, izpildes nodrošināšana.32 

Savukārt citu bāriņtiesas lēmumu izpilde Bāriņtiesu likumā nav noteikta. Ja piekritīgā 

izpildiestāde nav noteikta, tā ir iestāde, kas izdevusi administratīvo aktu.33 

Tātad Bāriņtiesai bija pienākums nodrošināt tās pieņemtā lēmuma piespiedu izpildi 

atbilstoši Administratīvā procesa likuma 360. - 362. pantā noteiktajam. Vienlaikus 
 

28 Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienesta 2022. gada 20. jūlija vēstule Nr.103-21-14/669. 
29 Limbažu novada bāriņtiesas 2022. gada 27. jūlija vēstule Nr. 1.10.2/867. 
30 Bāriņtiesu likuma 49. panta pirmā daļa. 
31 Civillikuma 333. pants. 
32 Bāriņtiesu likuma 49.1 pants. 
33 Administratīvā procesa likuma 359. panta ceturtā daļa. 
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Bāriņtiesa var vērsties Valsts policijā ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu par 

Krimināllikuma 168. pantā “Nolēmumu par aizgādības, aprūpes un saskarsmes tiesībām ar 

bērnu nepildīšana” noteiktajām noziedzīga nodarījuma pazīmēm. 

Nav konstatējams, ka Bāriņtiesa būtu veikusi kādas darbības, lai nodrošinātu 

Bāriņtiesas 2022. gada 13. aprīļa lēmums Nr. 1-6/49 piespiedu izpildi, nav piemērojusi 

aizbildnei naudas sodu, nav vērsusies Valsts policijā.  

Vienlaikus ir konstatējams, ka Limbažu novada bāriņtiesa pēc aizbildnības lietas 

saņemšanas pārraudzībā (no 2022. gada 5.maija) nav sekojusi, lai aizbildne nodrošinātu 

bērnu un vecāku saskarsmi. 

Ilgstoša bērnu un vecāku noškirtība viennozīmīgi ir radījusi bērnu atsvešināšanos 

no vecākiem un attiecību atjaunošanai būs nepieciešams saņemt speciālistu pakalpojumus. 

 

Pārbaudes lietu pabeidzu, konstatējot labas pārvaldības principa pārkāpumu: 

Siguldas novada bāriņtiesas darbā: 

1) neizskatot Jūsu un aizbildnes iesniegumus Administratīvā procesa likumā 

noteiktā kārtībā un termiņā un nepieņemot administratīvu aktu; 

2) ilgstoši pieļaujot situāciju, ka netiek nodrošināta bērnu un vecāku saskarsme; 

3) neveicot darbības Bāriņtiesas 2022. gada 13. aprīļa lēmums Nr. 1-6/49 piespiedu 

izpildei; 

Limbažu novada bāriņtiesas darbā - pienācīgi nepildot bāriņtiesai noteikto pienākumu 

sekot, lai aizbildnis veicinātu bērna un vecāka saskarsmi. 

 

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 65.2 panta 3. punktā noteikto, ka 

tiesībsargs iesniedz priekšlikumus, kas veicina bērna tiesību ievērošanu, aicinu Siguldas 

novada bāriņtiesu: 

- nekavējoties novērst ilgstoši pieļauto situāciju, ka aizbildne nepilda Bāriņtiesas 

2022. gada 13. aprīļa lēmumu Nr. 1-6/49, tā nenodrošinot bērnu tiesību un interešu 

ievērošanu; 

- turpmāk darbā nepieļaut atzinumā konstatētos trūkumus; 

- nodrošināt, ka darbā tiek ievērots labas pārvaldības princips. 

Limbažu novada bāriņtiesu: 

 -sekot, lai aizbildne nodrošina bērnu un vecāku saskarsmi atbilstoši Bāriņtiesas 

nolemtajam. 

 

 Lūdzu Siguldas novada bāriņtiesu līdz 2022. gada 30. septembrim informēt par 

paveikto vecāku un bērnu saskarsmes nodrošināšanā. 

 

 Aicinu [personu A] izmantot savas tiesības iesniegt Vidzemes apgabaltiesā 

pieteikumu par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļu atcelšanu. Aicinu turpināt 

sadarbību ar Sociālo dienestu, lai novērstu šķēršļus, kas bija par pamatu aizgādības tiesību 

pārtraukšanai, un bērni varētu atgriezties pie vecākiem. 

   

Ar cieņu 

tiesībsargs Juris Jansons 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


