
 

 

 

APSTIPRINĀTS 

Ozolnieku novada domes  

sēdē 

 

 

Ozolnieku novada bāriņtiesas 
 

Nolikums. 
 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. 

1.1. Ozolnieku novada bāriņtiesa ir Ozolnieku novada domes izveidota 

aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Ozolnieku 

pagasts, Cenu pagasts un Sidrabenes pagasts.  

1.2. Ozolnieku novadā bāriņtiesa sniedz Civillikumā paredzētajos gadījumos 

palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, veic mantojuma apsardzību, izdara 

apliecinājumus un pilda citas Bāriņtiesu likumā noteiktās funkcijas. 

1.3. Ozolnieku novada bāriņtiesa atrodas – Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Jelgavas 

rajonā. 

1.3.Bāriņtiesai ir šādi zīmogi: 

1.3.1.viens zīmogs ar mazā valsts ģerboņa attēlu un uzrakstu „Latvijas Republika 

Ozolnieku novads ,  OZOLNIEKU NOVADA BĀRIŅTIESA” 

1.3.2.divi zīmogi ar papildinātā mazā ģerboņa attēlu un uzrakstu 

1.3.2.1. “Latvijas Republika Ozolnieku novads  OZOLNIEKU NOVADA 

BĀRIŅTIESA 1 ”. Šo zīmogu lieto bāriņtiesas priekšsēdētājs izdarot 

apliecinājumus Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku 

novadā 

1.3.2.2. “Latvijas Republika Ozolnieku novads  OZOLNIEKU NOVADA 

BĀRIŅTIESA 2 ”. Šo zīmogu lieto bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks  izdarot 

apliecinājumus apkalpošanas centrā Vīgriezes, Emburga, Sidrabenes pagastā, 

Ozolnieku novadā 

 

1.4. Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas 

locekļu tiesības un pienākumus   nosaka Bāriņtiesu likums, Civillikums; Bērnu 

tiesību aizsardzības likums; Administratīvā procesa likums, Civilprocesa likums 

u.c. normatīvie akti, kas reglamentē un nosaka bērnu tiesību aizsardzību un 

aizgādības jautājumu izšķiršanu. 

 

 

2. Bāriņtiesas organizatoriskā struktūra 

 

2.1. Bāriņtiesa izveidota 9 cilvēku sastāvā: 

      2.1.1. bāriņtiesas priekšsēdētājs, 

      2.1.2. bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 

      2.1.3. seši bāriņtiesas locekļi, 

      2.1.4.  bāriņtiesas sekretārs, 

      2.3.Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas  

locekļus ievēl Ozolnieku novada dome uz pieciem gadiem. 



      2.4.Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas priekšsēdētājs. Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā  viņa pienākumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks.       

2.5.Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, bāriņtiesas 

sekretārs saņem Ozolnieku novada domes noteiktu mēneša amatalgu. 

       2.6. Bāriņtiesas locekļi saņem atlīdzību atbilstoši nostrādāto stundu skaitam  

saskaņā ar Ozolnieku novada domes “Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu”.  

 

3.  Apmeklētāju pieņemšana 

 

3.1.      Bāriņtiesas priekšsēdētājs pieņem apmeklētājus: 

      3.1.1.   Ozolnieku novada domē , Stadiona ielā 10, Ozolniekos - pirmdienās – no 

plkst.8.00 – 13.00 un no 14.00. - 17.00 ; ceturtdienās –no plkst.9.00 – 13.00 un no 

14.00 – 19.00. 

3.1.2. Branku pakalpojumu centrā, Parka ielā 4, Brankās – otrdienās  no 

plkst.8.00 – 10.00; 

      3.2.1. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks pieņem apmeklētājus: 

      3.2.1. Vīgriezes, Emburgā, Sidrabenes pagastā - pirmdienās – no plkst.8.00 – 

13.00 un no 14.00. - 17.00 ; ceturtdienās –no plkst.9.00 – 13.00 un no 14.00 – 19.00. 

3.2.2. Ānes pakalpojumu centrā, Celtnieku iela 12b, Āne, Cenu pagasts, 

Ozolnieku novads – otrdienās  no plkst.8.00 – 10.00 

 

4.  Iepazīšanās ar lietas materiāliem. 

 

4.1. Ar bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu materiāliem prokurors, Labklājības 

ministrijas norīkots ierēdnis( darbinieks) un valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspektors var iepazīties pie bāriņtiesas speciālista: 

4.1.1. Bāriņtiesā, Stadiona ielā 10, Ozolniekos pirmdienās no plkst.8.00 – 13.00 un no 

14.00. - 17.00 ;ceturtdienās – no plkst.9.00 – 13.00 un no 14.00 – 19.00. 

 

4.2. Konkrētā administratīvā procesa dalībnieki un lietā pieaicināts tulks,  ja no 

administratīvās lietas dalībnieka saņemts attiecīgs iesniegums, ar konkrētās lietas 

materiāliem var iepazīties pie bāriņtiesas speciālista:  bāriņtiesā, Stadiona ielā 10, 

Ozolniekos - pirmdienās –no plkst.8.00 – 13.00 un no 14.00. - 17.00 ; ceturtdienās –

no plkst.9.00 – 13.00 un no 14.00 – 19.00 un/vai uzaicinājumā uz sēdi norādītajā 

laikā. 

4.3. Ja nav iespējams nodrošināt iepazīšanos ar lietas materiāliem pieprasījuma 

saņemšanas dienā, bāriņtiesa vienojas ar personu par laiku, bet ne vēlāk par trim darba 

dienām, kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem. 

4.4. Iepazīšanās ar lietas  materiāliem var netikt nodrošināta dienā, kad lietu izskata 

bāriņtiesas sēdē. 

 

5.Bāriņtiesas lēmumu pārsūdzēšanas kārtība un termiņi. 

 

5.1. Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā – viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

5.2. Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. 

5.3. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību. 

 

Ozolnieku novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja       U.Jēkabsone 

 

  

 


