
 

 

 

 

Bērnu tiesības uz informāciju ES civiltiesību jomā –  

bērnu tiesību uz informāciju uzlabošana pārrobežu civillietu gadījumos 

 

Anketa praktiķiem 

Atbildes tiek gaidītas no advokātiem un tiesnešiem 

 

 

 

 

Projekta koordinatori un partneri:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Atruna, kas izslēdz Eiropas Komisijas atbildību - MiRI projekta (JUST-JCOO-AG-2018-831608) saturs un tā rezultāti, kuru vidū šī 

tīmekļa vietne pārstāv tikai autora viedokli un ir viņa vienīgā atbildība. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par tās rīcībā 

esošās informācijas izmantošanu. 

 

 



Par MiRI 

Projekta MiRI – Bērnu tiesības uz informāciju ES civiltiesību jomā (bērnu tiesību uz informāciju 

uzlabošana pārrobežu civillietu gadījumos) [Minor’s Right to Information in EU civil actions (Improving 

children’s right to information in cross-border civil cases)] (JUST-AG-2018-831608) – mērkis ir uzlabot to 

bērnu situāciju, kuri ir iesaistīti civillietu izskatīšanā, īpaši ņemot vērā bērnu tiesības saņemt atbilstīgu 

informāciju par civilprocesu, kurā viņi ir iesaistīti.  

Tāpēc projekta mērķis ir izpētīt un izvērtēt pašreizējo praksi ģimenes tiesību jomā praktizējošiem 

advokātiem, tiesām un iestādēm, kā arī sociālajiem darbiniekiem un psihologiem, lai izstrādātu kopīgu 

paraugpraksi un nodrošinātu efektīvu, saskaņotu un bērniem draudzīgu ES un valsts tiesību aktu 

piemērošanu. Šim nolūkam projekta ietvaros tiks organizētas vietējās paraugprakses apmaiņas 

konferences iesaistītajās valstīs, proti, Itālijā, Spānijā, Bulgārijā un Latvijā, kā arī Francijā un Portugālē ar 

Itālijas un Spānijas partnerorganizāciju starpniecību.  

Katra valsts līmeņa pētījuma rezultāti būs pieejami tiešsaistē oficiālajā tīmekļa vietnē, kurā ir arī datubāze 

ar attiecīgajiem tiesību aktiem un judikatūru. Projekta galīgais mērķis ir izveidot pamatnostādņu kopumu 

par kopīgo paraugpraksi, kas būtu piemērojama visās ES dalībvalstīs un ko varētu ņemt vērā tiesneši, 

praktizējoši advokāti un speciālisti, kas iesaistīti pārrobežu lietās ģimenes lietās. MiRI projektu atbalsta 

Eiropas Komisija.  

Plašāku informāciju par MiRI projektu, lūdzu, skatiet oficiālajā tīmekļa vietnē  

 

Aicinājums respondentiem 

Jūs esat aicināts aizpildīt šo anketu, ja esat tiesnesis vai advokāts, vai cits profesionālis ģimenes tiesību 

jomā. Šīs anketas mērķis ir gūt ieskatu par bērnu tiesībām uz informāciju civillietās, kurās viņi ir iesaistīti. 

Izpētes mērķis ir noskaidrot, vai un kā bērniem tiek sniegta palīdzība minētajās procedūrās, un vai viņiem 

tiek sniegta pietiekama un atbilstoša informācija par aspektiem, kas ietekmēs viņu dzīvi. Šajā nolūkā ļoti 

atzinīgi vērtējamas ir atbildes par praktiskiem aspektiem un tiesu/bāriņtiesu praksi, kas izriet no jūsu 

profesionālās pieredzes.  

Atbildot uz jautājumiem, lūdzam pēc iespējas atsaukties uz tiesību aktu normām un judikatūru.  

Vairāku izvēļu jautājumu gadījumā, lūdzu, atzīmējiet savu atbildi ar “x”. Ja rodas jautājumi, uz kuriem ir 

atklāta atbilde, lūdzu, atbildiet atbilstoši savām zināšanām un pieredzei.  

Anketa ir anonīma, savāktie dati tiks izmantoti un analizēti tikai apkopotā formā.  

 

Vajadzīgais laiks atbilžu sniegšanai ir aptuveni 30 minūtes. 

Ja Jums ir jautājumi par aptauju, katrā laikā sazinieties ar projekta koordinatoru Biznesa augstskolā 

Turība: Dana Rone - 29442637 

 

Jau iepriekš pateicamies Jums par Jūsu laiku un pieredzes, ideju un domu apmaiņu šajā 

jautājumā! 

  

https://dispo.unige.it/node/1159


 

1. sadaļa: Vispārīga informācija (lūdzu, atbildiet uz visiem jautājumiem) 

Es saprotu, ka piedalīšanās šajā aptaujā ir brīvprātīga un ka visa manā sniegtā informācija tiks 
izmantota MiRI projekta pasākumos bez jebkādas identificējošas informācijas: 
□ Jā  

Jūsu prakses valsts: ______________________ 
Pilsēta / novads: _______________________________ 

Jūs esiet: 
□ Tiesnesis 
□ Advokāts 
□ Cits: ________________ 
 
Profesionālās pieredzes ilgums:  
□ Mazāk nekā 1 gads    □ 1-5 gadi    □ 5-10 gadi    □ Vairāk nekā 10 gadi 

 

2. sadaļa: Vispārīgi 

1. Vai Latvijā ir vispārējs pienākums sniegt bērniem rakstisku/mutisku informāciju, ja strīds skar 
bērnu vai spēj ietekmēt bērna dzīvi un nākotni? Vai tas ir atkarīgs no bērna vecuma? Kāds ir šīs 
informācijas galvenais saturs? (lūdzu, paskaidrojiet, sniedzot attiecīgos tiesību aktu noteikumus 
un, ja iespējams, arī piemērus) 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

2. Vai bērni tiek informēti pirms procedūras uzsākšanas? 
 

□ VIENMĒR 

□ BIEŽI 

□ DAŽREIZ 

□ RETI 

□ NEKAD 

 

3. Cik ilgi pirms tiesvedības / procesa bāriņtiesā bērni tiek informēti par šo procesu? 

□  2-3 mēneši  □ 1 mēnesis □ 3-2 nedēļas  □ 1 nedēļa  □ 1 diena  □ Nav precīzi noteikts  □ Nezinu 
 

 



 

4. Vai bērni tiek informēti tiesvedības laikā? 
□ VIENMĒR 

□ BIEŽI 

□ DAŽREIZ 

□ RETI 

□ NEKAD 

 
5. Vai bērniem tiek sniegta informācija pēc tiesvedības? 

□ VIENMĒR 

□ BIEŽI 

□ DAŽREIZ 

□ RETI 

□ NEKAD 

 
6. Vai kopumā Latvijas tiesību sistēmā ir profesionālis, kuram ir pienākums palīdzēt bērnam izteikt 

savu viedokli? 
 

□ JĀ (norādiet): ____________________________________________________________ 
□ NĒ 
□ Tikai noteiktos gadījumos (norādiet kurš un kuros gadījumos):___________________________ 
______________________________________________________________________________ 
□ Nezinu 
 
Ja “jā”, vai šis profesionālis ir neatkarīgs no strīda dalībniekiem un no tiesu institūcijas?  
□ JĀ. Kā tiek nodrošināta neitralitāte? _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
□ NĒ 
 

7. Kopumā un pat tad, ja tiesnesim nav pienākuma uzklausīt bērnu saskaņā ar valsts tiesību aktiem, 
vai Latvijas tiesību sistēmā ir noteikts pienākums informēt bērnu par tiesvedību / procesu 
bāriņtiesā?  
□ JĀ (lūdzu, norādiet, vai ir tiesību normas, kas to skaidri nosaka, vai ir judikatūra, kas nosaka šo 
pienākumu):___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
□ NĒ 
□ Nezinu 
 

8. Vai vecāki / citas atbildīgās personas vai aizbildņi tiek sagatavoti vai viņus informē tiesas vai citas 
valsts / pašvaldību iestādes par to, kā izskaidrot bērniem situāciju un kā paziņot bērniem par 
tiesvedības / bāriņtiesas procesa iznākumu? 
□ JĀ (lūdzu, izskaidrojiet, kurš to dara un kā):________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
□ NĒ 
□ Nezinu 

 



 
 

9. Vai civilprocesā bērni ir nodrošināti ar bērniem piemērotiem materiāliem par viņu tiesībām uz 
informāciju un tiesībām tikt uzklausītiem? 
□ VIENMĒR 
□ BIEŽI 
□ DAŽREIZ 
□ RETI 
□ NEKAD 
 
Ja jā, kurš no šiem materiāliem? (atzīmējiet vairākas atbildes, ja nepieciešams) 
□ Informatīvi bukleti ar attēliem no tiesas / bāriņtiesas telpām un skaidrojumu, kurš piedalīsies 
□ Filma vai īss video / multfilma  
□ Spēļu kārtis 
□ Zīmējumi 
□ Cits ________________ 
 
Ja “jā”, vai ir citi materiāli, ņemot vērā dažādas bērnu vecumu grupas? 
□ JĀ 
□ NĒ 

 
10. Ja bērns nesaprot valsts valodu, vai ir pieejami tulkošanas pakalpojumi vai materiāli, lai 

garantētu, ka bērns saņem pienācīgu informāciju? 
□ JĀ. Kādi pakalpojumi tiek sniegti (piem., tulkošanas pakalpojumi, kultūras starpnieki, 
etnopsihologi, citi?) ____________________________________________________________ 
□ NĒ 
□ Nezinu 
 

11. Vai ir pieejama informācija arī bērniem ar īpašām vajadzībām? 
□ YES 
□ NO 
□ DAŽREIZ 
□ RETI 
□ NEKAD 
□ Nezinu 

 
Kā?  
□ Ar psihologa palīdzību 
□ Ar kultūras starpnieku 
□ Ar īpašiem medijiem (video vai citi) 
□ Cits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. sadaļa: Tiesvedība par vecāku atbildību (aizgādība, aprūpe, saskarsme, tās piešķiršana, atņemšanas, 
ierobežošana, arī bērnu vecāku laulība šķiršana, laulības atzīšana par spēkā neesošu u.tml.) 

3.1. Bērna tiesības tikt uzklausītam 

12. Vai vecāku atbildības lietās bērns tiek uzklausīts pirms tiek pieņemts tiesas nolēmums, izskatot 
lietu pēc būtības (vai nu tieši vai ar pārstāvi vai noteiktu institūciju)?  
□ NĒ 
□ JĀ, atbilstoši šādiem nosacījumiem (norādiet arī attiecīgās tiesību normas): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

13. Kas uzklausa bērnu? 
□ Tiesnesis 
□ Psihologs 
□ Sociālais darbinieks 
□ Tiesnesis kopā ar psihologu / sociālo darbinieku (pasvītrojiet vajadzīgo) 
□ Cits: ______________ 
 
Ja bērnu uzklausa tiesnesis, vai tiesnesim palīdz psihologs vai eksperts? 
□ JĀ 
□ NĒ 
□ DAŽREIZ. Kuros gadījumos?_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Vai kāds no vecākiem (vai abi vecāki) piedalās šādā tiesas sēdē, kur tiek uzklausīts bērns?  
□ JĀ 
□ NĒ 

3.2. Bērna tiesības saņemt informāciju 

14. Vai šāda sēde, kurā notiek bērna uzklausīšana, sākas ar fāzi, kurā bērnam tiek sniegta 
informācija?  
□ VIENMĒR 
□ BIEŽI 
□ DAŽREIZ 
□ RETI 
□ NEKAD 
 
Kas bērnam sniedz informāciju? 
□ Tiesnesis 
□ Viena vecāka advokāts 
□ Bērna pārstāvis vai īpašs uzraugs 
□ Sociālais darbinieks vai psihologs 
□ Cits: ______________________________ 
□ Bērns vispār netiek informēts 
 
 
Kā informācija tiek sniegta? 
__________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Kad informācija tiek sniegta? 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Kāds ir informācijas saturs?  
 □ Uzklausīšanas iemesls 
 □ Citu personu klātbūtne tiesas sēdē;  
 □ Profesionāļu funkcijas;  
 □ Sniegtās informācijas izpaušanas apjoms;  
 □ Procesuālo garantiju pieejamība;  
 □ Uzklausīšanas laikā spēkā esošie noteikumi 
 □ Bērnu tiesības 
 □ Pamatdati par lietu 
 □ Uzklausīšanas iespējamie rezultāti 
 □ Cits: __________________________________________________________________ 
 
Vai bērni ir informēti uzklausīšanas sākumā, ka viņu viedoklis ir svarīgs, bet viņi nebūs atbildīgi 
par tiesvedības galarezultātu? 
□ VIENMĒR 
□ BIEŽI 
□ DAŽREIZ 
□ RETI 
□ NEKAD 
 

15. Vai pēc uzklausīšanas parasti seko fāze, kurā bērnam sniedz rezumējumu par uzklausīšanu un 
informāciju par tālākajiem soļiem? 
□ VIENMĒR 
□ BIEŽI 
□ DAŽREIZ 
□ RETI 
□ NEKAD 
 
Kas bērnam to paziņo? 
□ Tiesnesis 
□ Viena vecāka advokāts 
□ Bērna pārstāvis vai īpašs uzraugs 
□ Sociālais darbinieks vai psihologs 
□ Cits: ______________________________ 
 
 

16. Vai bērnam parasti tiek sniegta informācija (pirms un pēc sēdes un pēc lēmuma pieņemšanas) 
kopā ar personu, kurai bērns uzticas? 
  
□ VIENMĒR 
□ BIEŽI 
□ DAŽREIZ 
□ RETI 



□ NEKAD 
 
Kas ir šī persona? 
□ Vecāks (audžuvecāks) 
□ Aizbildnis 
□ Cits: __________________________________ 
 

17. Pēc tam, kad tiesnesis ir pieņēmis nolēmumu pēc būtības, kurš informē bērnu par tiesvedības 
iznākumu (t.i., nolēmumu un tā sekām))? 
□ Tiesnesis 
□ Viena vecāka advokāts 
□ Bērna pārstāvis vai īpašs uzraugs 
□ Sociālais darbinieks vai psihologs 
□ Cits: ______________________________ 
□ Bērns vispār netiek informēts 
 
 
 
Kā informācija tiek sniegta? (Precīzi norādiet, lūdzu) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

18. Lūdzu, norādiet atsauci uz tiesību normām, kas regulē bērna tiesības saņemt informāciju vecāku 
atbildības lietās (aizgādības, uzraudzības un saskarsmes lietās). 

______________________ 

 

4. sadaļa: Bērnu pārrobežu nolaupīšanas lietas 

4.1. Bērna tiesības tikt uzklausītam: 

19. Starptautiskās bērnu nolaupīšanas lietās, vai bērns tiek uzklausīts pirms nolēmuma par (ne) 
atgriešanos starptautiskās bērnu nolaupīšanas lietās saskaņā ar 1980. gada Hāgas Konvenciju par 
starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (un, ja piemērojams, EK Regulu Nr. 
2201/2003 – no 2022. gada augusta, Regulu ES 2019/1111)? 
□ JĀ, šādos gadījumos un saskaņā ar šādiem nosacījumiem (lūdzu, precizējiet attiecīgās tiesību 
normas): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
□ NĒ  
□ DAŽREIZ, t.i. kad _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

20. Kurš uzklausa bērnu? 
□ Tiesnesis 



□ Psihologs 
□ Sociālais darbinieks 
□ Tiesnesis kopā ar psihologu / sociālo darbinieku (pasvītrojiet vajadzīgo) 
□ Cits: ______________ 
 
Ja bērnu uzklausa tiesnesis, vai tiesnesim palīdz psihologs vai eksperts? 
□ JĀ 
□ NĒ 
□ DAŽREIZ. Kuros gadījumos? ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Vai viens no vecākiem (vai abi vecāki) piedalās bērna uzklausīšanā?  
□ JĀ 
□ NĒ 
 

4.2. Bērna tiesības saņemt informāciju: 

 
21. Vai šāda sēde, kurā notiek bērna uzklausīšana, sākas ar fāzi, kurā bērnam tiek sniegta 

informācija?  
□ VIENMĒR 
□ BIEŽI 
□ DAŽREIZ 
□ RETI 
□ NEKAD 
 
Kas bērnam sniedz informāciju? 
□ Tiesnesis 
□ Viena vecāka advokāts 
□ Bērna pārstāvis vai īpašs uzraugs 
□ Sociālais darbinieks 
□ Psihologs 
□ Cits ___________ 
 
Kā informācija tiek sniegta? 
__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Kad informācija tiek sniegta? 
__________________________________________________________________________ 
 
 Kāds ir informācijas saturs?  
□ Uzklausīšanas iemesls 
 □ Citu personu klātbūtne tiesas sēdē;  
 □ Profesionāļu funkcijas;  
 □ Sniegtās informācijas izpaušanas apjoms;  
 □ Procesuālo garantiju pieejamība;  
 □ Uzklausīšanas laikā spēkā esošie noteikumi 



 □ Bērnu tiesības 
 □ Pamatdati par lietu 
 □ Uzklausīšanas iespējamie rezultāti 
 □ Cits: __________________________________________________________________ 
 
Vai bērni jau no paša sākuma ir informēti, ka viņu viedoklis ir svarīgs, bet viņi nebūs atbildīgi par 
tiesvedības galarezultātu? 
□ VIENMĒR 
□ BIEŽI 
□ DAŽREIZ 
□ RETI 
□ NEKAD 
 

22. Vai tiesas sēdei parasti seko fāze, kurā bērnam tiek sniegts izskaidrojums un informācija par 
tālākajiem soļiem? 
 
□ VIENMĒR 
□ BIEŽI 
□ DAŽREIZ 
□ RETI 
□ NEKAD 
 
Kas šo informāciju sniedz? 
□ Tiesnesis 
□ Viena vecāka advokāts 
□ Bērna pārstāvis vai īpašs uzraugs 
□ Sociālais darbinieks vai psihologs 
□ Cits ___________ 
 
 

23. Ja tiek izdots atgriešanās lēmums, vai bērns ir informēts par lēmumu? 
□ JĀ 
□ NĒ 
 
Ja atbilde ir JĀ, kā bērns tiek informēts?______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Kurš bērnu informē? ______________________________________________________________ 
□ Tiesnesis 
□ Viena vecāka advokāts 
□ Bērna pārstāvis vai īpašs uzraugs 
□ Sociālais darbinieks  
□ Psihologs 
□ Cits ___________ 
 
 

24. Lūdzu, norādiet piemērojamās tiesību normas par bērnu tiesībām saņemt informāciju bērnu 
nolaupīšanas lietās: _____________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________ 
 
 

25. Ja ir izdots atgriešanās lēmums, vai bērns ir sagatavots un informēts par atpakaļatdošanas 
rīkojuma izpildi?  
□ JĀ 
□ NĒ 
 
Ja atbilde ir JĀ, kā bērns tiek informēts?______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Kurš bērnu informē? _____________________________________________________________ 
□ Tiesnesis 
□ Viena vecāka advokāts 
□ Bērna pārstāvis vai īpašs uzraugs 
□ Sociālais darbinieks  
□ Psihologs 
□ Cits ___________ 
 
 
 

26. Vai bērnam parasti tiek sniegt informācija (pirms un pēc sēdes un pēc lēmuma pieņemšanas) 
kopā ar personu, kam bērns uzticas? 
 
□ VIENMĒR 
□ BIEŽI 
□ DAŽREIZ 
□ RETI 
□ NEKAD 
 

Kas ir šī persona? 
□ Vecāks (audžuvecāks) 
□ Aizbildnis 
□ Cits: __________________________________ 
 

5. sadaļa: Uzturlīdzekļu lietas 

5.1. Bērna tiesības tikt uzklausītam: 

 

27. Ja tiesas process par uzturlīdzekļiem bērniem tiek uzsākts ārpus laulības šķiršanas/laulības 
atzīšanas par spēkā neesošu procedūras, vai tiesnesim ir pienākums uzklausīt bērnu?  
□ JĀ, šajās lietās un saskaņā ar šādiem nosacījumiem (lūdzu norādīt attiecīgās tiesību normas un 
tiesu praksi, ja iespējams): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________ 
□ NĒ 



□ Nezinu 
 

5.1. Bērna tiesības saņemt informāciju: 

 
 

28. Vai šāda sēde, kurā notiek bērna uzklausīšana, sākas ar fāzi, kurā bērnam tiek sniegta 
informācija?  
□ VIENMĒR 
□ BIEŽI 
□ DAŽREIZ 
□ RETI 
□ NEKAD 
 
Kas bērnam sniedz informāciju? 
□ Tiesnesis 
□ Viena vecāka advokāts 
□ Bērna pārstāvis vai īpašs uzraugs 
□ Sociālais darbinieks  
□ Psihologs 
□ Cits ___________ 
 
Kā informācija tiek sniegta? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Kad informācija tiek sniegta? 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Kāds ir informācijas saturs?  
□ Uzklausīšanas iemesls 
 □ Citu personu klātbūtne tiesas sēdē;  
 □ Profesionāļu funkcijas;  
 □ Sniegtās informācijas izpaušanas apjoms;  
 □ Procesuālo garantiju pieejamība;  
 □ Uzklausīšanas laikā spēkā esošie noteikumi 
 □ Bērnu tiesības 
 □ Pamatdati par lietu 
 □ Uzklausīšanas iespējamie rezultāti 
 □ Cits: __________________________________________________________________ 
 
Vai bērni jau no paša sākuma ir informēti, ka viņu viedoklis ir svarīgs, bet viņi nebūs atbildīgi par 
tiesvedības galarezultātu? 
□ VIENMĒR 
□ BIEŽI 
□ DAŽREIZ 



□ RETI 
□ NEKAD 

 

29. Vai pēc uzklausīšanas parasti seko fāze, kurā bērnam sniedz rezumējumu par uzklausīšanu un 
informāciju par tālākajiem soļiem? 
 
□ VIENMĒR 
□ BIEŽI 
□ DAŽREIZ 
□ RETI 
□ NEKAD 
 
Kas bērnam to paziņo? 
□ Tiesnesis 
□ Viena vecāka advokāts 
□ Bērna pārstāvis vai īpašs uzraugs 
□ Sociālais darbinieks vai psihologs 
□ Cits: ______________________________ 

 

30. Pēc tam, kad tiesnesis ir pieņēmis nolēmumu pēc būtības, kurš informē bērnu par tiesvedības 
iznākumu (t.i., nolēmumu un tā sekām))? 
 
□ Tiesnesis 
□ Viena vecāka advokāts 
□ Bērna pārstāvis vai īpašs uzraugs 
□ Sociālais darbinieks 
□ Psihologs 
□ Cits: ______________________________ 
□ Bērns vispār netiek informēts 
 
 
Kā informācija tiek sniegta? (Precīzi norādiet, lūdzu) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

31. Vai bērnam parasti tiek sniegta informācija (pirms un pēc sēdes un pēc lēmuma pieņemšanas) 
kopā ar personu, kurai bērns uzticas? 
  
□ VIENMĒR 
□ BIEŽI 
□ DAŽREIZ 
□ RETI 
□ NEKAD 
 
Kas ir šī persona? 
□ Vecāks (audžuvecāks) 



□ Aizbildnis 
□ Cits: __________________________________ 

 

32. Lūdzu, norādiet atbilstošās tiesību normas bērna tiesībām saņemt informāciju uzturlīdzekļu 
lietās: ___________________________________________ 

 

6. sadaļa: Bērna īpašais pārstāvis vai īpašais kurators  

33. Vai Latvijā bērnam ir tiesības būt atsevišķi pārstāvētam civilprocesā?  
□ JĀ 
□ NĒ 
□ DAŽREIZ, t.i. kad ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
□ Nezinu 
 
Ja atbilde ir JĀ, lūdzu, uzskaitiet tiesvedību veidus, kā arī attiecīgās tiesību normas, kurās bērnam 
ir tiesības uz atsevišķu pārstāvību: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Vai šajos gadījumos šī pārstāvība ietver īpašo pienākumu sniegt bērnam atbilstošu informāciju 
par strīda tēmu, darbības jomu un procedūras iespējamo iznākumu? 
□ JĀ 
□ NĒ 
□ Nezinu 
 
 
 
Ja bērns tiek uzklausīts lietas izskatīšanas laikā, vai pārstāvim ir pienākums sagatavot bērnu 
tiesas sēdei? 
□ JĀ 
□ NĒ 
□ Nezinu 
 

34. Vai Latvijā ir iespēja iecelt īpašu bērnu kuratoru vai aizbildni ad litem civilprocesā, kurā viņš/viņa 
ir iesaistīts? 
□ JĀ 
□ NĒ 
□ Nezinu 
 



Ja atbildē ir JĀ, lūdzu, nosauciet tiesvedību veidus, kā arī attiecīgās tiesību normas, kurās 
paredzēts iecelt īpašo kuratoru vai aizbildni: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Šādos gadījumos, kādi ir īpašā kuratora vai aizbildņa ad litem galvenie pienākumi un pienākumi? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 

7. sadaļa: Noslēguma jautājumi 

35. Vai Jūs jebkad esiet piedalījies mācībās profesionāļiem par bērnu tiesībām un/vai kā aizsargāt un 
pildīt bērna intereses civilprocesā?  
□ JĀ 
□ NĒ 
 

36. Vai Jūs kādreiz esiet piedalījies mācībās par bērniem draudzīgu valodu bērnu informēšanai?  
□ JĀ 
□ NĒ 
 

37. Vai Jūs kādreiz esiet piedalījies mācībās par to, kā skaidrot vecākiem vai citām personām, kuru 
aprūpē ir bērns, kā informēt bērnus par tiesas procesiem?  
□ JĀ 
□ NĒ 
 

38. Vai Jūs kādreiz esiet piedalījies mācībās par bērniem draudzīgu uzvedību, lai strādātu ar bērniem, 
kas iesaistīti tiesas procesos? 
□ YES 
□ NO 
 

39. Ko, Jūsuprāt, Latvijā varētu darīt, lai bērni saņemtu pilnīgu un atbilstošu informāciju par procesu, 
kas attiecas uz viņiem? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

40. Vai ir kāds cits aspekts, kas ir izlaists šajā aptaujā un kas, Jūsuprāt, attiecas uz šīs izpētes mērķi? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 

Paldies Jums par piedalīšanos aptaujā un sniegtajām atbildēm! 
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