Rīgas bāriņtiesa
Kontakti
 67037746

 Mājaslapa
E-adrese



Atrašanās vieta
 Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001

Darbinieki

Aivars Krasnogolovs
Bāriņtiesas priekšsēdētājs - Tērbatas iela 69, LV-1001, 501.kab.
 67037708



Inese Ērgle
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece - Tērbatas iela 69, LV-1001,
316.kab.
 67037703



Iveta Gorbunova
Galvenā speciāliste - Tērbatas iela 69, LV-1001, 501.kab.
 67037723



Nodaļas

Adopcijas lietu nodaļa
 67037746



Ārpusģimenes aprūpes lietu nodaļa
 67037746



Aizbildnības lietu nodaļa
 67037746



Centra, Ziemeļu rajona un Vidzemes priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļa
 67037746



Ģimenes domstarpību lietu nodaļa
 67037746



Juridiskā nodaļa
 67037746



Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļa
 67037746



Latgales priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļa
 67037746



Mantisko un aizgādnības lietu nodaļa
 67037746



Nodrošinājuma nodaļa
 67037746



No 2022.gada 1.marta Rīgas bāriņtiesa daļu pakalpojumu sniedz attālināti.
Klātienē ar iepriekšēju pierakstu (ar vai bez sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta apmeklētājam), ievērojot visus noteiktos

epidemioloģiskās drošības pasākumus, notiek:
Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās no plkst.14.00 līdz 19.00 un ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 12.00, pierakstoties pa tālruni
67037746;
Psihologu konsultācijas;
Saskarsmes pakalpojuma nodrošināšana tikai ar tiesas spriedumā norādītajām personām;
Adopcijas lietu izskatīšana ar procesa dalībnieku klātbūtni;
Vienpersonisko lēmumu pārskatīšana ar lietas dalībnieku piedalīšanos;
Apliecību Sociālo garantiju nodrošināšanai saņemšana.
Lietas dalībnieku iepazīšanās ar lietas materiāliem pamatā tiek nodrošināta attālināti.
Apdraudējuma gadījumos nodrošinām iespēju ierasties un uzturēties Rīgas bāriņtiesā bērniem un aizgādnībā esošām personām,
ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Lūdzam Rīgas bāriņtiesā ierasties bez akūtiem elpošanas ceļu saslimšanas simptomiem un pareizi lietot individuālos aizsardzības
līdzekļus – maskas vai respiratorus. Atgādinām, ka nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija.
Aicinām sazināties ar mums pa tālruni: 67037746.
Iesniegumus, pieteikumus vai norēķinus u.c. dokumentus iespējams iesniegt:
izmantojot e-adresi,
parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz bt@riga.lv,
parakstot pašrocīgi un nosūtot pa pastu Rīgas bāriņtiesai, Tērbatas ielā 69, Rīgā, LV – 1001;
parakstot pašrocīgi un atstājot to korespondencei paredzētajā kastē Rīgas bāriņtiesas telpās – pirmajā stāvā, Tērbatas ielā 69,
Rīgā.
Lai līdzdarbotos valsts pārvaldē un iesniegtu priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu, t.sk. par iestādes darbu, izvēlieties epakalpojumu "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana" vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu
portālā www.latvija.lv, izvēloties adresātu “Rīgas bāriņtiesa”

Iesnieguma izskatīšana Rīgas bāriņtiesā 



Rīgas bāriņtiesa izskata iesniegumu Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā, bet gadījumos, kad nepieciešama administratīvā
akta izdošana, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64.pantam, Rīgas bāriņtiesa pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu
viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, bet, ja objektīvu iemeslu dēļ noteikto termiņu nav iespējams
ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to
paziņojot iesniedzējam. Gadījumā, ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, administratīvā akta izdošanas termiņu ar
motivētu lēmumu, par to paziņojot iesniedzējam, var pagarināt līdz gadam.
Iesnieguma izskatīšana Rīgas bāriņtiesā
Rīgas bāriņtiesa izskata lietas un pieņem lēmumus bāriņtiesas sēdēs triju bāriņtiesas locekļu sastāvā.
Sūtīt iesniegumu bāriņtiesā
Sūtīt norēķinu bāriņtiesai

Statistika 



Pārskats par Rīgas Bāriņtiesas darbu 2020.gadā 



Pārskats par Rīgas Bāriņtiesas darbu 2019.gadā 



Pārskats par Rīgas Bāriņtiesas darbu 2018.gadā 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata
veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" bāriņtiesa sniedz ikgadējo pārskatu Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijai.
Ar bāriņtiesu darba pārskatiem var iepazīties Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā



Informācija par personas datu apstrādi Rīgas bāriņtiesā 



Personas informēšana par datu apstrādi adopcijas jautājumos 



Personas informēšana par datu apstrādi aizbildnības jautājumos 



Vecāka informēšana par datu apstrādi aizgādības pārtraukšanas/atjaunošanas jautājumos 



Potenciālā aizgādņa un aizgādņa informēšana par datu apstrādi aizgādnības jautājumos 



Personas informēšana par datu apstrādi apliecības jautājumos 



Personas informēšana par datu apstrādi audžuģimenes jautājumos 



Personas informēšana par datu apstrādi audžuģimenes jautājumos (ārpus Rīgas) 



Vecāka informēšana par datu apstrādi atzinuma tiesai sniegšanas jautājumos 



Personas informēšana par datu apstrādi bērna mantas pārvaldības jautājumos 



Personas informēšana par datu apstrādi viesģimenes jautājumos 



Personas informēšana par datu apstrādi 



Videonovērošana Bāriņtiesā 

Ʌ

Personas datu apstrāde personāla atlases procesā 

Ʌ

Personas datu apstrāde personāla atlases bāriņtiesas locekļa amatam procesā 

Ʌ

Personas datu apstrāde darba tiesisko attiecību jautājumos” 

Ʌ

Personas datu apstrāde trauksmes celšanas gadījumos 

Trauksmes celšana 





Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu jebkura fiziskā persona, kura:
1

veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu

2

ir guvusi informāciju par pārkāpumu,

3

kas var kaitēt sabiedrības interesēm,

4

un uzskata, ka šī informācija par pārkāpumu ir ticama/patiesa var celt trauksmi, iesniedzot trauksmes ziņojumu.

Trauksmes ziņojumam jāsatur visas minētās pazīmes!
Trauksmes cēlējs trauksmes ziņojuma iesniegšanai var izmantot Trauksmes celšanas likuma 4.pantā minētos mehānismus,
t.i. izmantojot iekšējo, ārējo trauksmes celšanas mehānismu, vai vēršoties trauksmes cēlēju kontaktpunktā – Valsts
kancelejā.
Rīgas bāriņtiesas atbildīgās personas (kontaktpersonas) trauksmes celšanas jautājumos ir:
Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļas vadītāja A.Paegle, Arta.Paegle@riga.lv, tālr.

67037729
Latgales priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļas vadītāja K.Valtere, Kristine.Valtere@riga.lv, tālr. 67181645
Rīgas bāriņtiesā trauksmes ziņojumus var iesniegt šādi:
1

nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu e-pasta adresi: trauksme@riga.lv vai bt.trauksme@riga.lv;

2

nosūtot to pa pastu uz Bāriņtiesas oficiālo adresi: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001 (vēlams kā adresātu norādīt Rīgas
bāriņtiesas atbildīgo personu (kontaktpersonas) trauksmes celšanas jautājumos) vai ievietojot to Rīgas domes
administratīvās ēkas Rātslaukumā 1, Rīgā, vestibilā speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izvietotā pastkastē;

Rīgas bāriņtiesa aicina trauksmes celšanai izmantot trauksmes ziņojuma veidlapu, kuru varietlejupielādēt šeit.
Par trauksmes ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.
Ja persona ir iesniegusi iesniegumu, nenorādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, tad, kamēr iesniegums vēl nav
izskatīts pēc būtības, persona var lūgt šo iesniegumu atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu.
Ja Rīgas bāriņtiesa konstatē, ka jautājuma izskatīšana nav tās kompetencē, iesniegums tiek pārsūtīts kompetentajai
institūcijai.
Ja jautājuma izskatīšana pilnībā vai daļā ir Rīgas bāriņtiesas kompetencē, Rīgas bāriņtiesa izvērtē, vai iesniegums, kas
noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums, ir vai nav atzīstams par trauksmes ziņojumu, un pieņem par to lēmumu.
Lēmums par iesnieguma atzīšanu/neatzīšanu par trauksmes ziņojumu nav administratīvais akts un nav apstrīdams vai
pārsūdzams.
Par trauksmes celšanas jautājumiem konsultācijas sniedz Rīgas bāriņtiesas kontaktpersonas trauksmes celšanas
jautājumos
Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā, cita starpā, ir
publicēta institūciju un tajās esošo kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kura institūcija
konkrētajā gadījumā ir uzskatāma par kompetento institūciju.
Trauksmes cēlēju kontaktpunkts ir Valsts kanceleja, kuras pienākumos, citu starpā ietilpst:
1

nodrošināt tīmekļvietnē informāciju par trauksmes celšanas kārtību, kompetentajām institūcijām, tostarp
kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos, un aizsardzības garantijām;

2

sniegt atbalstu un konsultācijas personām, kuras vēlas celt trauksmi, un trauksmes cēlējiem vai viņu radiniekiem
trauksmes celšanas dēļ radušos jautājumu risināšanā;

3

saņemot trauksmes cēlēja ziņojumu, identificēt kompetento institūciju un 10 dienu laikā pārsūtīt saņemto ziņojumu,
norādot, ka nepieciešams nodrošināt trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību;

4

veicināt sabiedrības izpratni par trauksmes celšanu;

5

sniegt metodisku atbalstu trauksmes celšanas jomā, tostarp izstrādāt un tīmekļvietnē publiskot labās prakses vadlīnijas
iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei, trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu un vadlīnijas trauksmes cēlēju
ziņojumu saņemšanai un izskatīšanai kompetentajās institūcijās;

6

katru gadu apkopot informāciju par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību, tostarp par pārkāpumiem,
kas atklāti pēc trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanas, un tīmekļvietnē publicēt pārskatu par to.

https://www.riga.lv/lv/strukturvieniba/rigas-barintiesa

