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“Grozījumi Bāriņtiesu likumā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo likumprojektu 
“Grozījumi Bāriņtiesu likumā”, jo ir šāda iebilde. 
 
Likumprojektā iecerēts likumu papildināt ar 43.1. pantu, paredzot 
informācijas sistēmu par aizgādnībā esošajām personām. 
Iepazīstoties ar likumprojekta “Grozījumi Bāriņtiesu likumā” sākotnējās 
ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), nav redzams un saprotams, kāda 
būs tiesību akta projekta ietekme uz jau spēkā esošajiem Ministru kabineta 
15.02.2011. noteikumiem nr. 131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu 
aktualizēšanas kārtība”, kas jau pēc būtības paredz informācijas sistēmu par 
aizgādnībā esošajām personām. 
Spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi nr. 131 “Iedzīvotāju reģistrā 
iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība” nosaka kārtību, kādā Saeimas Kanceleja, 
valsts pārvaldes iestādes, tiesas, pašvaldības un to iestādes, zvērināti notāri un 
personas sniedz ziņas Iedzīvotāju reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļauto ziņu 
aktualizēšanai (skat. not. 1. punkts). 
Atbilstoši šo noteikumu 3.1. punktā noteiktajam tiesa sniedz ziņas Iedzīvotāju 
reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai par personas rīcībspējas ierobežošanu un 
aizgādnības nodibināšanu, kā arī rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu un 
aizgādnības izbeigšanu; atbilstoši 7.4. punktā noteiktajam bāriņtiesa sniedz 
ziņas Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai par aizgādņa iecelšanu 
un aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu. 
Ministru kabineta 15.02.2011. noteikumi nr. 130 “Iedzīvotāju reģistrā 
iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība” nosaka kārtību, kādā Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā 
pārstāvniecība ārvalstīs un pašvaldība atbilstoši savai kompetencei izsniedz 
Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas, izsniedzamo ziņu apjomu. Reģistrā 
iekļautās ziņas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsniedz rakstiski vai 
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tiešsaistes datu pārraides režīmā. Valsts pārvaldes iestādēm reģistrā 
iekļautās ziņas pārvalde izsniedz tiešsaistes datu pārraides režīmā (skat. not. 
1., 2. punkts). 
Pastāv normatīvi, kuru mērķis, auditējot valsts un pašvaldību iestāžu funkcijas 
un uzdevumus, ir novērst pārklāšanos un dublēšanos starp iestādēm, lai 
palielinātu šo iestāžu darbības efektivitāti, samazinot budžeta izdevumus, 
nodrošinot to lietderīgu izmantošanu un saglabājot vai uzlabojot pakalpojumu 
kvalitāti. Minēto normatīvu mērķis tāpat ir cieši saistīts ar administratīvā 
sloga mazināšanu un administratīvo procedūru vienkāršošanu konkrētās 
darbības jomās.  
Līdz ar to nav īsti precīzs un korekts likumprojekta “Grozījumi Bāriņtiesu 
likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) 2. lapā 
izteiktais apgalvojums, ka patlaban spēkā esošais tiesiskais regulējums 
neparedz to, ka informācijas sistēmā tiktu apstrādāta informācija no 
aizgādnības lietu reģistra. 
Iedzīvotāju reģistrs, kas ir valsts informācijas sistēma, šo informāciju iekļauj. 
Iespējams, ir vajadzīgs plašāks, precīzāks skaidrojums paredzētās redakcijas 
nepieciešamībai vai precizēta likumprojekta redakcija, novēršot iespēju 
interpretēt likuma normas veidā, kas liek apšaubīt to loģisko pamatu. 
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