
Ētikas komisijas nolikums 

1.Vispārīgie jautājumi 

1.1.            Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas Ētikas komisijas 

(turpmāk –Ētikas komisija) mērķis ir veicināt ētikas normu ievērošanu 
Latvijas bāriņtiesu darbinieku darbībā. 

1.2.            Ētikas komisijas uzdevums ir izskatīt konkrētas pašvaldības, 

ņemot vērā darbinieka piekritību, iesniegtos materiālus, kas satur 
personas iesniegto sūdzību, darbinieka paskaidrojumu u.c. dokumentus, 

izvērtēt gadījumu saskaņā ar Latvijas bāriņtiesu darbinieku Ētikas 

kodeksu, sniegt pašvaldībai atzinumu, nepieciešamības gadījumā 
konsultēt Latvijas bāriņtiesu darbiniekus bāriņtiesu profesionālās ētikas 

jautājumos. 

1.3.      Ētikas komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 

2.Ētikas komisijas struktūra, tās izveidošana un darbības 

izbeigšana 

2.1.      Ētikas komisija izveidojama šādā sastāvā: 

2.1.1.   komisijas priekšsēdētājs; 

2.1.2.   komisijas sekretārs; 

2.1.3.   4 (četri) komisijas locekļi. 

2.2.      Ētikas komisija ir koleģiāla institūcija. 

2.3.      Lēmumu par Ētikas komisijas izveidošanu, tās skaitlisko un 
personālo sastāvu, izmaiņām tās nolikumā pieņem Latvijas Bāriņtiesu 

darbinieku asociācijas valde. 

2.4.      Komisija izbeidz savu darbību ar attiecīgu Latvijas Bāriņtiesu 

darbinieku asociācijas valdes lēmumu. 

3.Komisijas uzdevumi un tiesības 

3.1.      Ētikas komisijas uzdevumi: 

3.1.1.   izskatīt un izvērtēt pašvaldību iesniegtos materiālus  par Latvijas 

bāriņtiesu darbinieku (turpmāk – Darbinieks) rīcību; 

3.1.2.   sniegt priekšlikumus un kopā ar Latvijas bāriņtiesu darbiniekiem 
un Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdi piedalīties Ētikas 

kodeksa pilnveidošanā; 



3.1.3.   sniegt konsultācijas ētikas jautājumos, nepieciešamības 
gadījumā piesaistot kompetentas personas; 

3.1.4.   informēt Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes 

priekšsēdētāju par Ētikas komisijas lēmumiem. 

3.2.      Ētikas komisijas tiesības: 

3.2.1.   lūgt iesaistītajām personām jautājuma izskatīšanas gaitā sniegt 

nepieciešamo informāciju; 

3.2.2.   aicināt Darbiniekus uz Ētikas komisijas sēdēm, lai iegūtu 

informāciju par attiecīgo jautājumu; 

3.2.3.   sniegt atzinumus ar ieteikuma raksturu. 

4.Komisijas darba organizācija 

4.1.      Ētikas komisijas priekšsēdētājs sasauc Ētikas komisijas sēdi 

viena mēneša laikā pēc pašvaldības iesniegto materiālu saņemšanas. 

4.2.      Ētikas komisijas locekļus par gaidāmo sēdi komisijas 

priekšsēdētājs informē ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes. 

4.3.      Ētikas komisijas sēdes ir slēgtas. Ētikas komisija ir lemttiesīga, 
ja tajā piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu. 

4.4.      Ētikas komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš 

ievēlēts no Ētikas komisijas locekļu vidus. Ētikas komisijas 

priekšsēdētāja prombūtnes laikā Ētikas komisijas darbu vada tā 
nozīmēts komisijas loceklis. 

4.5.      Ētikas komisijas loceklis (arī priekšsēdētājs) var piedalīties 

jautājuma apspriešanā, bet nevar piedalīties lēmuma pieņemšanā, ja 
viņš ir personiski ieinteresēts iesnieguma izskatīšanā. 

4.6.      Ētikas komisijas sēdē ir tiesības piedalīties tās pašvaldības 
pārstāvim, kura iesniegusi materiālus un Darbiniekam, par kuru sūdzība 

iesniegta. 

4.7.      Ētikas komisija pieņem lēmumu ar sēdē klātesošo komisijas 
locekļu balsu vairākumu. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirošā balss ir 

komisijas priekšsēdētājam. Sēdē pieņemto lēmumu paraksta visi 
klātesošie Ētikas komisijas locekļi. 

 

 

 



5.Latvijas Bāriņtiesu darbinieku ētikas kodeksa pārkāpumu 
izskatīšanas kārtība 

5.1.      Materiālus par iespējamiem Ētikas kodeksa pārkāpumiem, var 

iesniegt pašvaldības dome, kas ir konkrētās bāriņtiesas dibinātājs. 

5.2.      Materiāli par konkrēta gadījuma izvērtēšanu Ētikas komisijai tiek 

iesniegti rakstveidā. 

5.3.      Ja iesniegtā sūdzība neattiecas uz Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 
Ētikas kodeksa darbības jomu, to neizskata. 

5.4.      Komisijas sēdes tiek protokolētas, to lēmumi noformēti 
rakstveidā. 

5.5.      Ētikas komisijas lēmumu  rakstveidā nosūta attiecīgajai 

pašvaldībai un bāriņtiesai,  atbilstoši Darbinieka piekritībai. 

6.Komisijas atbildība 

6.1.Ētikas komisija ir atbildīga par pieņemto lēmumu atbilstību Latvijas 

Bāriņtiesu darbinieku ētikas normām un šajā nolikumā paredzēto 
uzdevumu izpildi. 

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes  

priekšsēdētāja                                                                       B.MELDE
RE 

 


