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BURTNIEKU NOVADA BĀRIŅTIESAS
DARBINIEKU ĒTIKAS KODEKSS

Izdots saskaņā ar
Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Burtnieku novada bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa)
darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, lai uzlabotu bāriņtiesu darba
kultūru un vairotu sabiedrības uzticību bāriņtiesām.
2. Ētikas kodeksā ir noteikti uzvedības pamatprincipi, kuri bāriņtiesu darbiniekam jāievēro
attiecībās ar klientiem, kolēģiem, kā arī sabiedrību kopumā.
II. Ētiskie principi
3. Bāriņtiesas darbinieku uzdevums ir savā darbā vadīties pēc šādiem principiem:
3.1. Katrs cilvēks, it sevišķi bērns, ir vērtīgs un tāpēc arī rūpju un atbildības cienīgs. Jebkura
rīcība, kas skar bērnus, pirmkārt ievēro bērnu intereses un nodrošina bērniem tādu
aizsardzību un aprūpi, kāda nepieciešama viņu labākajām interesēm;
3.2.
Bāriņtiesas darbinieks ievēro bāriņtiesas darbības neatkarību un godīgumu,
demokrātiskas sabiedrības principus, godprātīgu rīcību un sociālā taisnīguma principus;
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3.3. Bāriņtiesas darbinieka rīcībai ir jāsaskan ar Satversmi, Starptautiskajiem aktiem un
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
3.4. Bāriņtiesas darbinieks pielieto savas zināšanas un prasmes, lai palīdzētu indivīdiem,
cilvēku grupām, sabiedrībai attīstīties, risināt savstarpējos konfliktus un likvidēt šo konfliktu
negatīvās sekas;
3.5. Bāriņtiesas darbinieks nediskriminē pēc dzimuma, vecuma, invaliditātes, tautības,
sociālās piederības, rases, reliģijas, valodas, politiskajiem uzskatiem vai seksuālās
orientācijas;
3.6. Bāriņtiesas darbinieks ievēro privātās dzīves, konfidencialitātes, kā arī informācijas
atbildīgas izmantošanas principus;
3.7. Bāriņtiesas darbinieks strādā, sadarbojoties ar saviem klientiem, klientu interešu labā,
tomēr respektējot pārējo iesaistīto pušu intereses.
III. Vispārējie ētiskās uzvedības pamatprincipi
4. Atbildīgi pildīt normatīvajos aktos bāriņtiesai noteiktos pienākumus.
5. Darbā izmantot visas profesionālās zināšanas un iemaņas, darboties nosvērti, atbildīgi un
saskaņā ar savu pārliecību.
6. Aizstāvēt un attīstīt profesionālās vērtības, zināšanas, metodoloģiju un atturēties no
jebkuras rīcības, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt profesijas prestižu.
7. Cienīt kolēģu un citu nozaru speciālistu izglītību, profesionālo sagatavotību un prasmes,
izturēties pret viņiem ar cieņu un pieklājību.
8. Atzīt kolēģu un citu speciālistu viedokļu un prakses atšķirības, kritiku izteikt konstruktīvi.
9.Veicināt savu un kolēģu profesionālo izaugsmi.
10. Aizstāvēt kolēģus un profesiju pret netaisnīgu rīcību.
11. Nodrošināt profesionālo atbildību par darba efektivitāti un rezultātiem.
12. Veicināt jaunu pieeju efektīvākai un mērķtiecīgākai sadarbībai ar iesaistītajām
institūcijām, nodrošinot bērna un personu ar ierobežotu rīcībspēju personīgo un mantisko
interešu un tiesību aizstāvību.
IV. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana
13. Sūdzības par šajā kodeksā noteikto Bāriņtiesas darbinieka profesionālo ētikas normu
neievērošanu izskata Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas Ētikas komisija.
14. Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas Ētikas komisijas lēmumiem ir ieteikuma
raksturs.
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