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LŪGUMS 

par likumdošanas iniciatīvu bērnu tiesību jautājumos 

 

2017.gada 16.jūnijā 

 

Vēršamies pie Jums ar lūgumu iniciēt Tieslietu ministrijai priekšlikumu veikt 

grozījumus likumos par bērna interešu pārstāvību. 

 

Līdz šim bērnu intereses administratīvā rajona tiesās, bāriņtiesās un civillietās 

nodrošina bāriņtiesu, ilgstošās sociālās aprūpes iestāžu, sociālā dienesta un Valsts bērnu 

interešu aizsardzības inspekcijas pārstāvji. 

 

Uzskatām, ka šāda prakse nenodrošina bērnu interešu aizsardzību, jo katrai no 

minētām iestādēm ir savas funkcijas, kompetence un intereses. 

 

Mūsu ieskatā būtu lietderīgāk un atbilstošāk, ja bērnu intereses procesos nodrošinātu 

neatkarīgi, patstāvīgi speciālisti ar pieredzi bērnu tiesību jomā – zvērināti advokāti, kuri 

izgājuši apmācību bērnu tiesību jautājumos, jo zvērinātiem advokātiem pēc likuma ir 

jāaizsargā personas tiesības un viņiem nav interešu valsts pārvaldes nodrošināšanā.  

Turklāt, advokāta kā juridiskās palīdzības sniedzēja dalība lietā, tajā skaitā līdztekus 

likumiskajiem aizbildņiem, tikai veicinās bērnu interešu aizsardzību, stiprinās bērna 

pašapziņu un būs būtisks pienesums arī bērna audzināšanā par sabiedrībai derīgu pilsoni ar 

tiesisku apziņu. 

 

Ņemot vērā, ka bērnu intereses ir pro bono pakalpojums, bērna paša materiālie 

resursi pamatā ir ierobežoti un bērnam ir ierobežota rīcībspēja, taisnīgāk, lietderīgāk un 

objektīvāk, ja bērnu interešu aizsardzība tiktu nodrošināta ar valsts nodrošinātās Juridiskās 

palīdzības administrācijas starpniecību, uzliekot par pienākumu katrai iestādei un tiesai 

pieprasīt bērnam pārstāvi, uzsākot lietvedību lietā. 

 

2017.gada 13.jūnijā analoģiskais precedents ir noticis. 
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Pamatojoties uz Satversmes 92.pantu, Civillikuma 261.panta otro daļu un 

Administratīvā procesa likuma 38.panta sesto daļu, Rīgas Bāriņtiesa pielaida kā pārstāvi 

zvērinātu advokātu, ar kuru bērns patstāvīgi bija noslēdzis vienošanos. 

 

Šāda prakse ir jāveicina, jo arvien biežāki ir tādi gadījumi, kad bērna intereses 

atšķiras no viņu pārstāvju, kas ir dažādu iestāžu algoti darbinieki, priekšstatiem par viņu 

(konkrētu bērnu) interesēm un vajadzībām, bet ņemot vērā, ka lielākā daļa bērnu nezin par 

iespēju noslēgt ar advokātu vienošanos ar pro bono nosacījumiem un šie bērni paliek 

neaizsargāti, tad valstij būtu jānodrošina bērniem viņu interešu aizsardzība, t.i. jānodrošina 

bērna tiesības uz advokātu kā ikvienam atbilstoši Satversmes 92.panta nosacījumiem, 

turklāt prioritāri, jo bērna tiesības un intereses jebkurās tiesiskajās attiecībās ir prioritāras. 

Tāpat uzskatām, ka nav pieļaujams, ka Latvijas valsts nepilngadīgie pavalstnieki 

netiktu nodrošināti ar advokātu lai kur viņi atrastos. Tas ir valsts pienākums nodrošināt 

bērnu - Latvijas Republikas pilsoņu un pavalstnieku likumīgās tiesības un intereses jebkurā 

pasaules valstī, un tas atbilstu vislabākajām bērnu interesēm. Īstenojot šo pienākumu de 

facto, Latvijas Republika kļūtu par paraugu un līderi arī šajā jomā citām pasaules valstīm. 

Bāriņtiesas savā darbībā ir ierobežotas ar administratīvi teritoriālo piekritību, ko nosaka 

Bāriņtiesu likuma 2.panta trešā un piektā daļa, t.i. to darbība nesniedzas pāri Latvijas 

Republikas robežām. 

Lai nodrošinātu ikvienam bērnam nepārtrauktu juridisku palīdzību un pasargātu no 

palīdzības sniedzēja maiņas, nepieciešams paredzēt, ka advokāts seko lietai arī iestādes 

maiņas gadījumā (Lietai nonākot tiesā, advokāts nemainās, ja vien nepastāv likumā 

noteiktie gadījumi).  

Lūdzam mūs informēt par mūsu ierosinājuma virzību. 

 

Patiesā cieņā 

zvērināti advokāti  Jeļena Averinska un Krista Milberga 

 

 Šis dokuments sastādīts elektroniski un parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem, 

kas satur laika zīmogus 


