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mantinieks nemanto, kamēr ir dzīvs kāds augstākās 
šķiras mantinieks. 
Izdala četras mantošanas šķiras: 
1) pirmā šķirā manto, bez pakāpju tuvuma izšķirības, 
visi tie mantojuma atstājēja lejupējie, starp kuriem, no 
vienas puses, un mantojuma atstājēju, no otras puses, 
nav citu lejupējo, kam būtu tiesība mantot (bērni, 
mazbērni); 
2) otrā šķirā manto mantojuma atstājēja pēc pakāpes 
tuvākie augšupējie (vecāki), kā arī mantojuma atstājēja 
īstie brāļi un māsas un pirms viņa mirušo īsto brāļu un 
māsu bērni; 
3) trešā šķirā manto mantojuma atstājēja pusbrāļi un 
pusmāsas un pirms viņa mirušo pusbrāļu un pusmāsu 
bērni; 
4) ceturtā šķirā manto pārējie pēc pakāpes tuvākie sānu 
radinieki, neizšķirot pilnīgo radniecību no nepilnīgās. 
(CL 404.p.)

 
M

Maldība 
(tiesiskā 
darījumā)

ir nebrīvi radusies griba, jo dalībniekiem vai kādam no 
tiem trūkst ziņu vai ziņas ir nepietiekošas par kādiem 
faktiskiem darījuma apstākļiem (faktiska maldība) 
vai kādām ar darījumu saistītām tiesiskām normām 
(tiesiska maldība) (CL 1441.p.).
Darījums ir spēkā neesošs, ja maldība ir būtiski svarīga, 
bet nesvarīgas maldības gadījumā var prasīt atlīdzināt 
zaudējumus (CL 1445.p.).

Manta
(īstā nozīmē)

ir viss tas naudā novērtējamais (ar mantisku vērtību 
apveltīts) tiesību kopums (bezķermenisku lietu kopība), 
kas pieder konkrētam tiesību subjektam un nav īpašuma 
vai citas lietu tiesības priekšmets (E.K. LM, 30.lpp.).

Manta 
(privāttiesībās)

ir attiecīgā tiesību subjekta atbildības objekts, uz ko 
var tikt vērsta piedziņa par labu šī subjekta kreditoriem 
(E.K. LM, 32 .lpp.).
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Manta 
(saimnieciskā 
nozīmē)

ir kopums, ko veido konkrētam tiesību subjektam 
piederošās naudā novērtējamās tiesības un viņa 
parādsaistības (E.K. LM, 31.lpp.).

Manta, ko 
darījuma 
rezultātā ieguvis 
viens laulātais 
ar abu laulāto 
līdzekļiem

ir naudā novērtējamas tiesības, ko tiesiska darījuma 
rezultātā ieguvis viens laulātais, ieguldot abu laulāto 
līdzekļus (E.K. LM, 105.lpp.).
Piemēram, noslēgts pirkuma līgums par automašīnas 
iegādi, kas tiek reģistrēta uz vīra vārda, bet par 
automašīnu tiek maksāts arī no līdzekļiem, kuri iegūti, 
pārdodot sievas privatizācijas sertifikātus. 

Mantas 
aprakstīšana

ir mantas arests, aizliegums ar to rīkoties, kas ir viens 
no tiesas nolēmumu piespiedu izpildes līdzekļiem, ko 
pielieto, vēršot piedziņu uz parādnieka mantu, arī lai 
nodrošinātu prasības civillietās, apsargātu mantojuma 
mantu, nodrošinātu iespējamo mantas konfiskāciju 
krimināllietās (JTV, 151.lpp.).   

Mantas bojāšana ir tādas materiālas dabas priekšmeta īpašību izmaiņa, 
kas būtiski pasliktina vai samazina tā lietošanas iespēju 
vai uz laiku padara priekšmetu nederīgu lietošanai (JTV, 
151.lpp.).   

Mantas 
konfiskācija

ir notiesātā īpašumā esošās mantas, kas var atrasties 
arī citas personas valdījumā, vai tās daļas piespiedu 
bezatlīdzības atsavināšana valsts īpašumā (KrL 
42.p.1.d.).

Mantas sastāvs
(laulāto)

ir jau iegūtas attiecīgajā brīdī pastāvošas un konkrētam 
tiesību subjektam piederošas subjektīvās tiesības, 
kurām ir mantiska vērtība (E.K. LM, 36.lpp.). 

Mantas stāvoklis 
fiziskai personai

ir starpība starp šīs personas mantas aktīvu (naudā 
novērtējamās tiesības) un pasīvu (parādsaistības) (E.K. 
LM, 31.lpp.).

Mantas tagadējs 
samazinājums 
fiziskai personai 

1) mantas aktīva (naudā novērtējamo tiesību) 
samazinājums; 
2) mantas pasīva (parādsaistību) palielinājums;  
3) abi kopā (E.K. LM, 31.lpp.).
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Autoru priekšvārds

Kā lasītājiem solīts, autori iecerēto īstenoja – civiltiesību terminu 
skaidrojošā vārdnīca ģimenes un mantojuma tiesībās tika sagatavota un 
nu ir pieejama plašam interesentu lokam. Tāpat kā 2011. gadā izdotajā 
skaidrojošo terminu vārdnīcā par lietu un saistību tiesībām, arī šoreiz daudzu 
simtu terminu skaidrojumos autori centās ietvert aktuālāko informāciju par 
terminu būtību, nozīmi un to interpretējumu. Domājams, ka tas palīdzēs 
gan juristiem, gan tiesības studējošiem studentiem, kā arī ikvienam citam 
interesentam uzzināt konkrētā termina nozīmi un lietojumu.

Šajā vārdnīcā esam nedaudz mainījuši konceptuālo pieeju atsevišķu 
skaidrojumu piedāvājumā, cerot, ka tas ļaus lasītājam izvairīties no 
atsevišķām neskaidrībām terminu atspoguļojumā.

Vairākos gadījumos ir skaidroti vispārēja rakstura termini, kas var  
iespaidot mantojuma un ģimenes tiesību normu analīzi un varbūtējos 
pieņemamos individuālos lēmumus (Uzturlīdzekļu garantijas fonds, vērtības, 
zaudējumi u.c.).

Vārdnīcā atspoguļotie termini, kas skar krimināltiesības, valsts,  
sociālās vai arī citas tiesību apakšnozares, ir iekļauti apzināti, jo tiem  
var būt ievērojama un pat noteicoša nozīme ģimenes un mantojuma 
jautājumu izlemšanā (profilakses iestāde, probācija, rehabilitācija,  
rekvizīts, afekts, agresija, alkoholisms, amatpersona, analoģija, anoreksija, 
antipātija, apstāklis, bīstamība, cietsirdība, cilvēku tirdzniecība, deviance, 
eksperts u.c.).

Daudzi termini patapināti no procesuālajām tiesībām, kas tieši skar 
subjektu tiesisko aizsardzību, analizējot ģimenes un mantojuma tiesību 
normu pielietojumu un interpretējumu (sacīkstes, speciālpilnvara, 
spriedums, teorija, jurisdikcija u.c.).

Vārdnīcā nedaudz ieskicēti termini ģimenes tiesību jomā, kas skar pretēja 
dzimuma partnerattiecības ārpus laulības. Šajā sakarībā jāpiebilst, ka Latvijas 
tiesību aktos pagaidām nav noteikta tiesiska regulējuma par šāda rakstura 
attiecībām starp vīrieti un sievieti, veidojot kopdzīvi, bet nesastāvot laulībā. 
Taču jāuzskata, ka šie jautājumi drīzumā būtu tiesiski jāformulē, jo de facto 
šādas partnerattiecības valstī pastāv, tādēļ tās ir tiesiski jāsakārto. Pietiek 
atzīmēt, piemēram, ka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 
43% bērnu dzimst partnerattiecību dalībnieku kopdzīves laikā. 

Pilnīgi iespējams, ka pavisam drīz tiks apkopota un sagatavota jauna 
informācija par civiltiesību sevišķās daļas terminiem, kas varētu būt 
apvienota vienā poligrāfiskā izdevumā. 

Dr. hab. iur., prof. Osvalds Joksts
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Mantinieks ir persona, kam pieder mantojuma tiesība jeb tiesība 
iestāties mirušā mantisko attiecību kopībā un kas 
nepārprotami izteikusi savu gribu pieņemt mantojumu 
(CL 384.p.). 

Mantiska 
labuma 
uzturēšana

ir mantiska labuma būtības saglabāšana un pasargāšana 
no vērtības pazemināšanās, nodrošinot šī mantiskā 
labuma normālu, saimniecisku izmantošanu  (E.K. LM, 
89.lpp.).

Mantiska 
labuma vērtības 
paaugstināšana

ir mantiska labuma izmantošanas iespēju uzlabošana 
vai ienesīguma palielināšana, kā arī izmantošanas 
mērķa maiņa, kas izraisa attiecīgā mantiskā labuma 
vērtības paaugstinājumu (E.K. LM, 89.lpp.). 

Mantojuma 
aizgādnība

notiek, kad tiesa pēc mantinieka lūguma vai gadījumos, 
kad nepieciešama mantojuma apsardzība pēc 
Civillikuma 659. panta, saņēmusi attiecīgu paziņojumu, 
nodibina aizgādnību mantojumam, par ko paziņo 
bāriņtiesai izpildīšanai (CL 660.p.).  
Aizgādņus izrauga mantojuma lietā ieinteresētās 
personas, un, ja izraudzītajiem aizgādņiem ir vajadzīgās 
īpašības, tad viņus apstiprina bāriņtiesa (CL 661.p.). 
Aizgādnim, uzņemoties savus pienākumus, tūliņ 
jāsastāda mantojuma saraksts un jālūdz notārs, lai 
uzaicina mantiniekus. Sastādot sarakstu, aizgādnis 
rīkojas atbilstoši Civilprocesa likuma prasībām.
Aizgādnis var arī lūgt tiesu izpildītājam vai bāriņtiesai 
sastādīt mantojuma sarakstu (CL 665.p.).

Mantojuma 
apsardzība

ir pasākumu kopums, kurus realizējot likumā noteiktā 
kārtībā tiek panākta mantojuma saglabāšana, un to 
organizē zvērināts notārs, ja viņam droši zināms par 
mantojuma atstājēja nāvi, pēc savas iniciatīvas vai 
pēc mantinieka, mantojuma aizgādņa, testamenta 
izpildītāja, mantojuma atstājēja kreditora vai citu 
ieinteresēto personu lūguma šādos gadījumos: 
1) kad mantinieki vai nu vispār, vai daži no tiem nav 
zināmi; 
2) kad viņi kaut arī ir zināmi, bet nav visi sasniedzami un 
nav arī viņiem pilnvarnieku vai citu personu, kas tos pēc 
likuma pārstāv; 
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3) kad mantinieki kaut arī ir zināmi un ir sasniedzami, 
bet negrib vai nevar mantojumu pieņemt; 
4) kad viņu starpā atrodas kaut viens nepilngadīgais vai 
tāds, kas aiz kaut kāda cita iemesla nespēj personīgi 
aizsargāt savas tiesības, un pie tam viņam arī nav iecelts 
aizbildnis vai aizgādnis; 
5) kad droši zināms, ka mantojums pārāk apgrūtināts 
parādiem un ka kreditoru intereses ir apdraudētas, kā 
arī kad jābaidās, ka mantojumu izputinās. (CL 659.p.)
Zvērināts notārs aicina zvērinātu tiesu izpildītāju veikt 
visas nepieciešamās darbības mantojuma apsardzībai 
tad, kad ir atzinis, ka ir pamats mantojuma apsardzībai.
Mantojuma apsardzības līdzekļi, uz kuru piemērošanu ir 
tiesīgs norādīt zvērināts notārs, ir mantojamās mantas: 
1) aizzīmogošana; 
2) aprakstīšana un novērtēšana; 
3) nodošana glabāšanā. (NL 291.un 292.p.)

Mantojuma 
atdalīšana 
(no mantinieka 
paša mantas)

var notikt, ja mantinieks ir maksātnespējīgs, tad 
mantojuma atstājēja kreditori, kā arī legatāri var prasīt, 
lai atdala mantojumu no mantinieka paša mantas, 
apmierinot viņus no mantojuma pirms mantinieka 
kreditoriem. Tādu atdalīšanu var prasīt arī no 
mantinieka pēcnācējiem, kā arī no tiem, kas kā kreditori 
saņēmuši no mantinieka pie mantojuma piederīgu lietu 
valdījumu. (CL 712.p.)
Mantojuma atdalīšanas mērķis ir apmierināt kreditorus 
un legatārus no mantojuma pirms mantinieka 
kreditoriem, tāpēc tiek ierobežotas maksātnespējīgā 
mantinieka tiesības rīkoties ar atdalīto mantojumu līdz 
kreditoru un legatāru prasījumu apmierināšanai. Tas 
aizsargā mantojuma atstājēja kreditoru un legatāru 
intereses. Tiesība prasīt atdalīšanu nav pielaižama, ja 
no mantojuma pieņemšanas dienas pagājuši pieci gadi. 
(CL 714.p.)

Mantojuma 
atklāšanās laiks

Mantojums atklājas ar mantojuma atstājēja nāvi vai 
ar viņa izsludināšanu par mirušu ar tiesas lēmumu. 
Mantojuma atstājēja nāve jāpierāda mantojuma 
pieprasītājam. (CL 655.p.)
Ja divas vai vairāk personas mirušas nedabiskā nāvē 
un pie tam nav zināms, kura no tām nomirusi agrāk, 
tad pieņemams, ka tās mirušas visas reizē. Ja mirušie 

4

Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (ģimenes un mantojuma 
tiesības) ir sastādīta, ņemot vērā nepieciešamību pēc avota, kurā vienuviet 
būtu atrodami tādu juridisku terminu skaidrojumi, kas attiecas uz mantisko 
un nemantisko jautājumu regulējumu, ar kuriem cilvēks saskaras savā dzīves 
gaitā no piedzimšanas ģimenē līdz pat pēdējās gribas izteikšanai un nāvei. 
Ģimenes un mantojuma tiesības vairāk nekā citas tiesību nozares ir saistītas 
ar sabiedrībā pastāvošajiem noteikumiem jeb sociālajām normām, kuru 
sastāvdaļa ir tiesību normas. Vārdnīcā skaidroti termini, kas iekļauti gan 
sociālajās, gan tiesību normās. Cilvēki dzimst, aug, mācās, strādā, precas, 
kļūst par vecākiem, veido karjeru, kļūst veci, mirst. Ģimene ir vienīgā sociālā 
grupa, kura piemērojas un uztur atbilstošu funkcionālo līmeni, respektējot šo 
pēctecīgo notikumu kopumu nelielā telpā un nelielā laika posmā. Minētais 
process notiek pie pastāvīgām ārējām ietekmēm, kuras jāievēro, lai uzturētu 
iekšējo līdzsvaru. SKDS dati par 2011. gadu liecina: 89,4% Latvijas iedzīvotāju 
uzskata, ka sociāli drošākā institūcija ir ģimene, nevis pašvaldības sociālā 
palīdzības sistēma, kas lielākajai daļai jeb 72% Latvijas iedzīvotāju neļauj 
justies droši. Tas nozīmē, ka sabiedrībai un valstij ir svarīgs viss, kas saistīts 
ar ģimeni, tās drošību un labklājību. Tāpēc šajā vārdnīcā ir iekļauti termini 
no dažādām tiesību jomām, kas vairāk vai mazāk, bet saskaras ar ģimenes 
un mantojuma tiesībām gan no procesuālā, gan sociālā, gan cilvēkdrošības, 
gan administratīvā, gan kriminālā aspekta.

Labākas uztveres un pārskatāmības labad vārdnīca ir izkārtota tabulā, 
jo tādējādi terminu skaidrojumi, kas ir pietiekami apjomīgi un izvērsti, 
ir saprotamāki. Pie katra termina skaidrojuma ir dota atsauce uz avotu, 
kurā atrodams šis termins, lai lasītājs varētu sīkāk pētīt viņu interesējošo 
jautājumu un izprast šī termina saistību ar ģimenes un mantojuma tiesībām. 
Dažu terminu skaidrojumā ir ietverti gan materiālo, gan procesuālo tiesību 
aspekti, tādējādi norādot uz termina komplekso raksturu. Dažu terminu 
skaidrojumā ir ietverti piemēri, lai labāk izprastu termina lietošanas specifiku 
un nepieciešamību. Daudzi termini vairāk attiecas uz sociālo, ētikas, 
medicīnas vai psiholoģijas jomu, tomēr tiesiskie jautājumi, kas skar ģimeni, 
ir nesaraujami saistīti arī ar šīm jomām, uz ko norāda vairāki pētījumi, kuri kā 
avoti izmantoti šīs vārdnīcas tapšanā. 

Vārdnīca vairāk domāta studentiem, kas apgūst tiesību un sociālās 
zinātnes, un ir izmantojama par mācību līdzekli, aicinot studentus pievērst 
uzmanību terminoloģijai un pareizai tās lietošanai. Tāpat vārdnīcu izmantot 
aicināti praktizējoši juristi un sociālie darbinieki, kā arī bāriņtiesu un sociālo 
dienestu darbinieki.  

Mag. iur. Barba Girgensone    



5

A
Adopcija ir tiesisks akts, ar kuru viena persona pieņem citas 

personas bērnu vai arī pilngadīgu personu par savu. 
Adopcija ir notikusi, tiklīdz tiesa to ir apstiprinājusi. 
Nepilngadīgo adopcijai nepieciešams bāriņtiesas 
atzinums, ka adopcija ir nepilngadīgā interesēs un nāks 
viņam par labu. Adopcija rada tādas pašas personiskās 
un mantiskās tiesības un pienākumus kā radniecība pēc 
izcelšanās. (MK not. Nr.111/2003.; CL 172., 171.p.) 
Adoptētais bērns un viņa pēcnācēji attiecībā pret 
adoptētāju un viņa radiniekiem iegūst laulībā dzimuša 
bērna tiesisko stāvokli kā personiskajās, tā mantiskajās 
attiecībās. Ar adopciju bērnam izbeidzas radniecības 
attiecības ar vecākiem un viņu radiniekiem un ar 
tām saistītās personiskās un mantiskās tiesības un 
pienākumi pret viņiem. (CL 173.p.)

Adopcijas 
dalībnieki

ir personas, kas dod piekrišanu adopcijai:
1) adoptējamā bērna vecāki, ja viņi nav miruši, ja viņiem 
nav atņemtas aizgādības tiesības, ja tiesa konstatējusi, 
ka viņu dzīves vieta nav zināma; 
2) aizbildņi, ja bērnam ir nodibināta aizbildnība; 
3) adoptējamais bērns, ja viņš sasniedzis 12 gadu 
vecumu. (MK not. Nr.111/2003. 5.p.)

Adopcijas 
reģistrs

ir bez vecāku gādības palikušo bērnu un to personu, 
kuras vēlas adoptēt, uzskaite, kuru veic Labklājības 
ministrija un kurai ir ierobežotas pieejamības statuss. 
(MK not. Nr.111/2003. 3.p.)

Adopcijas 
uzdevums

ir radīt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem 
apstākļus audzināšanai ģimenē, nodrošinot stabilu un 
harmonisku dzīves vidi (MK not. Nr.111/2003. 2.p.).

Adoptētais  ir persona, kura, līdzko ir notikusi adopcija (tiesa ir 
apstiprinājusi adopciju), kļūst par adoptētāja ģimenes 
locekli. (CL 172.p.)

Adoptētājs ir vismaz 25 gadus veca rīcībspējīga persona, kura vēlas 
adoptēt bērnu un ir vismaz 18 gadus vecāka par savu 
adoptējamo. (CL 163.p.)
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stāvējuši savstarpējās augšupējo un lejupējo attiecībās 
(vecāki un bērni), tad šaubu gadījumā pieņemams, ka 
lejupējie (bērni), ja viņi bijuši nepilngadīgi, miruši agrāk 
par augšupējiem (vecākiem), bet ja viņi bijuši pilngadīgi, 
tad pieņemams, ka lejupējie (bērni) ir miruši  vēlāk par 
augšupējiem (vecākiem). (CL 656.p.)

Mantojuma 
atraidīšana

ir likumiskā vai testamentārā mantinieka tiesība atraidīt 
mantojumu, kas izteikta tieši vai klusējot. Lai atraidījums 
būtu spēkā, nepieciešams, lai tas, kas atraida, zinātu to 
pamatu, pēc kura viņš aicināts mantot, kā arī to, ka viņš 
ir mantinieks. 
Līgumiskais mantinieks var atraidīt mantojumu tikai 
tad, ja mantojuma līgumā viņam šāda tiesība ir pielīgta. 
Ja mantojums pieņemts, to vairs atraidīt nevar. Ja 
mantojums atraidīts, to vairs vēlāk nevar pieņemt. 
Ja mantinieks var mantot pēc vairākiem pamatiem, 
tad mantošanas iesniegumā viņam jānorāda, pēc kāda 
pamata viņš manto, nevis jāatraida mantojums, norādot 
uz nevēlamo mantošanas pamatu. (CL 775.–783.p.)  

Mantojuma 
atraušana

Mantojumu kā necienīgs zaudē tāds mantinieks, 
kurš tīši sagādājis nāvi mantojuma atstājējam vai 
savam tuvākam priekšmantiniekam vai tīši nodarījis 
mantojuma atstājējam tādus veselības bojājumus, kas 
padara to nespējīgu taisīt vai atcelt testamentu; viltojis 
testamentu; atteicies no viņam testamentā uzliktā 
aizbildņa amata vai pienākuma kādu audzināt; nav 
pildījis viņam uzlikto pienākumu apbedīt mantojuma 
atstājēju; gada laikā nav pildījis mantojuma atstājēja 
viņam uzliktos pienākumus (CL 824.p). Mantojumu var 
atraut, ceļot prasību tiesā (CL 826.p.). 

Mantojuma 
atstājējs

ir mirusi vai par mirušu izsludināta persona, kurai 
dzīves laikā piederējusi un nāves brīdī pieder kustamā 
un nekustamā manta, citiem atdodamās tiesības 
un saistības, kas veido mantojumu, ko atkarībā no 
mantošanas pamata var saņemt mantinieki (CL 389.p.).

Mantojuma 
dalīšana

notiek pēc mantinieku apstiprināšanās mantojuma 
tiesībās, kad ir saņemtas mantojuma apliecības, vai arī, 
ja visi mantinieki mantojumu ir pieņēmuši un nav bijusi 
nepieciešamība apstiprināties mantojuma tiesībās un 
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starp viņiem nepastāv strīds par mantojuma daļām, 
un pastāv tikai likumiskās mantošanas pamats, tad 
pēc viena vai visu mantinieku pieprasījuma var notikt 
mantojuma dalīšana. (MK not. Nr.618/2008, 108.p.)
Katrs līdzmantinieks var prasīt mantojuma dalīšanu, jo 
nevienu nevar piespiest palikt mantojuma kopvaldījumā  
(CL 724.p.) Ar mantojuma dalīšanu nenotiek īpašuma 
tiesību pāreja no viena mantinieka uz otru, bet gan 
tiek precizētas daļas, kuras pieder katram kopējā 
mantojumā, un ir tikai veids kopīpašuma izbeigšanai, 
jo līdzmantinieku kopvaldījumam ir piemērojami 
kopīpašuma noteikumi. Mantojuma dalīšanai ir 
bezatlīdzības raksturs.
Mantojumu dala labprātīgi (mājas kārtībā, pie notāra 
vai bāriņtiesā) vai tiesas ceļā, ja līdzmantinieki nevar 
vienoties. Ja starp līdzmantiniekiem ir aizbildnībā 
vai aizgādnībā esošas personas, tad mājas kārtībā 
izdarītas dalīšanas akts apstiprināms bāriņtiesā, pie 
kam, ja aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas daļa 
pārsniedz desmit tūkstošus latu, bāriņtiesas lēmums 
iesniedzams tiesai apstiprināt (CL 731.p.).
Dalīšana vispirms notiek pēc mantojuma atstājēja 
dotiem norādījumiem, bet, kad viņš sadalījis dažus sava 
mantojuma atsevišķus priekšmetus starp mantiniekiem 
zināmās daļās, tad pārējais – ja mantiniekiem nav 
piešķirtas noteiktas mantojuma daļas – dalāms starp 
viņiem nevis pēc minēto daļu samēra, bet līdzīgās daļās 
(CL 732.p.).
Mantojuma dalīšanu var veikt privāti, sastādot 
mantojuma dalīšanas līgumu, vai arī lūgt šādu līgumu 
sastādīt zvērinātam notāram. Ja mantojumā ietilpst 
nekustamais īpašums, tad pie zvērināta notāra 
apliecināms lūgums zemesgrāmatai par noslēgtā līguma 
reģistrāciju un mantinieku īpašumtiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā attiecīgajās domājamajās daļās. (CL 
735.p.)    

Mantojuma 
iegūšana

Lai iegūtu mantojumu, kā likumiskiem, tā arī 
testamentāriem un līgumiskiem mantiniekiem ir: 
1) jāpiedzīvo mantojuma atklāšanās (mantojuma 
atstājēja nāve); 
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Afekts ir īslaicīgs noskaņojums, uzbudinājums, garīgs 
saviļņojums, ļoti spēcīgs emocionāls stāvoklis, kas var 
būt fizioloģisks un patoloģisks. 
Fizioloģiskā afekta laikā cilvēks saglabā kontroli pār sevi, 
tāpēc rīcība nekļūst aplama. 
Patoloģiskā afekta stāvoklī apziņa sašaurinās, rīcību 
neietekmē domas par sekām, valda vienīgi spilgta, 
emocionāla ideja – dusmas, bailes, pretestības  
sajūta –, kas arī nosaka cilvēka darbību. (SDTV, 7.lpp.)

Agresija ir motivēta iznīcinoša darbība, kas vērsta uz fizisku vai 
psihisku zaudējumu nodarīšanu objektam (dzīvam, 
nedzīvam) vai uz tā iznīcināšanu. (SDTV, 8.lpp.)

Aicinājums 
mantot

iestājas ar mantojuma atklāšanos (mantojuma atstājēja 
nāvi), un tas pamatojas uz likumu vai mantojuma 
atstājēja tiesīgi izteikto gribu, kuru mantojuma atstājējs 
ir izteicis testamentā vai mantojuma līgumā (CL 389.p.). 
Aicinājums mantot attiecas uz mantot aicināto, kam 
pieder mantojuma tiesība un kam jāizsaka sava griba 
pieņemt vai atraidīt mantojumu (CL 688.p.). 

Aizbildnība tiek nodibināta pār nepilngadīgajiem, kam vajadzīga 
aizsardzība, kas palikuši bez aizgādības un tāpēc tie 
tiek nodoti aizbildņu gādībā, kuriem šie nepilngadīgie 
jāpārstāv likumā noteiktā kārtībā (CL 216.p.) un kuri tiek 
iecelti ar bāriņtiesas lēmumu, par ko aizbildnim izdod 
apliecību (CL 239.p.).

Aizbildnības 
izbeigšanās 
aizbildnim 

iestājas
1) ar aizbildņa nāvi;
2) ja aizbildni atlaiž ar bāriņtiesas lēmumu likumisku 
iemeslu dēļ;
3) ja aizbildni atceļ no aizbildņa amata; 
4) aizbildnības, kas nodibinātas ar zināmiem 
nosacījumiem vai uz noteiktu laiku, gadījumā – 
iestājoties šiem nosacījumiem vai notekot noteiktajam 
laikam. (CL 341.p.)

Aizbildnības 
izbeigšanās 
aizbilstamajam

iestājas:
1) ar aizbilstamā nāvi; 
2) ar aizbilstamā pilngadību; 
3) aizbilstamo adoptējot; 
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4) ja vecākiem atjaunotas aizgādības tiesības. (CL 
339.p.)

Aizbildnis ir persona, kas likumā noteiktā kārtībā ar bāriņtiesas 
lēmumu tiek iecelta bez vecāku aizgādības palikušiem 
bērniem, lai atvietotu saviem aizbilstamajiem vecākus 
un lai gādātu par aizbilstamo audzināšanu ar tādu pašu 
rūpību, ar kādu apzinīgi vecāki gādātu par savu bērnu 
audzināšanu, ievērojot bērnu vecāku gribu, ja tā bijusi 
izteikta, bet, ja viņi nav atstājuši nekādus rīkojumus, 
bērna tuvāko radinieku padomus. (CL 222.p., 252.–
257.p.)

Aizbildnis, 
kas iecelts ar 
testamentu

1) ar testamentu vecāki var iecelt savam nepilngadīgajam 
bērnam aizbildni, dodot tam par aizbildnību sevišķus 
priekšrakstus, kā arī pašu aizbildņa iecēlumu saistīt ar 
zināmiem nosacījumiem vai termiņiem; šādi aizbildņi, 
kas iecelti vecāku testamentā, pielaižami izpildīt savus 
aizbildņu pienākumus bez bāriņtiesas apstiprinājuma 
(CL 230.p., 233.p.);
2) visas personas, kas testamentā kaut ko novēl 
nepilngadīgajiem, var tiem iecelt aizbildņus novēlētās 
mantas pārvaldībai; šādi aizbildņi, kas iecelti ar 
testamentu novēlētās mantas pārvaldībai, jāapstiprina 
bāriņtiesai (CL 231.p.).

Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu 
un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās 
un mantiskajās attiecībās, īstenojot bērna aprūpi, 
uzraudzību un tiesības noteikt viņa dzīvesvietu. Līdz 
pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā, 
kuriem ir jānodrošina:
1) bērna aprūpe jeb bērna uzturēšana, t.i., ēdiena, 
apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšana, 
bērna kopšana, viņa izglītošana un audzināšana (garīgās 
un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas 
ievērojot bērna individualitāti, spējas un intereses un 
sagatavojot viņu sabiedriski derīgam darbam); 
2) bērna uzraudzība, kas ir rūpes par bērna paša drošību 
un trešās personas apdraudējuma novēršanu; 
3) tiesības noteikt bērna dzīvesvietu, kas ir dzīvesvietas 
ģeogrāfiskā izvēle un mājokļa izvēle; īstenojot šīs 
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2) aicinājums mantot (tā pamati ir mantojuma atstājēja 
tiesīgi izteikta griba – testamentā vai mantojuma 
līgumā, vai likums); 
3) ar zināmu nosacījumu ieceltam mantiniekam 
jāpiedzīvo šā nosacījuma iestāšanās;
4) jāizsaka sava gribu pieņemt viņam piekritušo 
mantojumu, un gribu pieņemt mantojumu var izsacīt 
vai nu noteikti, mutiski vai rakstiski, vai arī klusējot, 
ar tādu darbību, kuru attiecīgos apstākļos var iztulkot 
vienīgi tā, ka zināma persona atzīst sevi par mantinieku.  
Neviens nav spiests pieņemt viņam piekritušo 
mantojumu, bet gan katrs var mantojumu pieņemt vai 
atraidīt. Līgumiskais mantinieks mantojumu var atraidīt 
vienīgi tad, ja šāda tiesība ir pielīgta mantojuma līgumā. 
Nepilngadīgo vietā viņu gribu izteic vecāki vai aizbildņi, 
garā slimo vietā – aizgādņi, juridisku personu vietā – 
viņu likumīgie pārstāvji. Personai, par kuru nodibināta 
aizgādnība izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, 
mantojuma pieņemšanai vajadzīga aizgādņa piekrišana. 
(CL 687.–691.p.)

Mantojuma 
iegūšanas sekas

Ar mantojuma pieņemšanu un iegūšanu visas 
mantojuma atstājēja tiesības un saistības, ciktāl tās 
neizbeidzas ar viņa personu, pāriet uz mantinieku, 
tostarp lietu tiesības uz svešām lietām, izņemot 
personālservitūtus, visi tie mantojuma atstājēja 
prasījumi, kas nav piekrituši vienīgi viņam personīgi.
Ar mantojuma iegūšanu izbeidzas mantiniekam 
piederējušās lietu tiesības uz mantojuma atstājēja 
mantu, kā arī otrādi, pēdējā tiesības uz mantinieka 
mantu, izbeidzas visi mantojuma atstājēja prasījumi 
pret mantinieku un, otrādi, mantinieka prasījumi pret 
mantojuma atstājēju. (CL 701.–702.p.)

Mantojuma 
līguma sekas

Mantojuma līgums nodibina tikai nākamo aicinājumu 
mantot un tādēļ, kamēr mantojuma atstājējs vēl ir 
dzīvs, piešķir līgumiskam mantiniekam vienīgi nogaidu 
tiesību uz viņa nākamo mantojumu, nevis tūliņ spēkā 
esošu tiesību uz mantojuma atstājēja tagadējo mantu. 
Mantojuma līgumu, ar kuru iecelts līgumisks mantinieks, 
nevar atsaukt vienpusēji neviens no līguma slēdzējiem. 
Mantojuma līgums, kas slēgts par visu mantojuma 
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atstājēja mantu, neaprobežo mantojuma atstājēja 
tiesību rīkoties savas dzīves laikā ar savu kustamu 
mantu. 
Ja mantojuma līguma priekšmets ir nekustams īpašums, 
tad pēc līguma reģistrācijas zemesgrāmatā mantojuma 
atstājējam rīcībai ar šo īpašumu ir nepieciešama 
mantinieka rakstiska piekrišana.  
Līgumiskais mantinieks mantojumu atraidīt drīkst 
tikai tad, ja viņam tāda tiesība līgumā paredzēta. 
Līgumiskajam mantiniekam jāpilda visi pienākumi, kas 
noteikti mantojuma līgumā. Ja līgumiskais mantinieks 
mirst pirms mantojuma atstājēja, tad viņam piešķirtā 
mantojuma tiesība izbeidzas. (CL 646.–654.p.)

Mantojuma 
līgums

ir līgums, ar kuru viens līdzējs otram vai vairāki līdzēji 
cits citam piešķir tiesību uz savu nākamo mantojumu 
vai tā daļu Ar mantojuma līgumu nodibina nevis tikai 
personisku saistību, bet pašu mantojuma tiesību.
Mantojuma līgumu var noslēgt personas, kurām ir spēja 
taisīt testamentu un spēja mantot pēc testamenta, tas 
ir jāapliecina notariāli un, ja tas slēgts par nekustamu 
īpašumu, tad ir ierakstāms zemesgrāmatā. Mantojuma 
līgumos jāievēro noteikumi par neatņemamo daļu, ja 
vien tie, kam tā nākas, paši tieši vai piedaloties līgumā 
nav atteikušies no savām tiesībām. (CL 639.–645.p.)

Mantojuma 
pieņemšana

var notikt vienīgi un tikai tad, ja mantojuma pieņēmējs 
ir izteicis savu gribu pieņemt mantojumu. Gribu var 
izsacīt vai nu noteikti, mutiski vai rakstiski, vai arī 
klusējot, ar tādu darbību, kuru attiecīgos apstākļos var 
iztulkot vienīgi tā, ka zināmā persona atzīst sevi par 
mantinieku. (CL 691.p.)
Gribas izteikumam par mantojuma pieņemšanu jāatbilst 
visiem spēkā esoša gribas izteikuma noteikumiem: 
tam jābūt izsacītam noteikti un bez nosacījumiem un 
jāattiecas uz visu piekritušo mantojumu, ne tikai uz 
kādu tā daļu. 
Mantojuma pieņemšana ir spēkā tikai tad, ja tā 
pieņēmējam bijis zināms, ka viņš aicināts mantot un 
uz kāda pamata, vai pēc likuma, vai testamenta, vai 
līguma, un vai viņš iecelts par mantinieku ar zināmiem 
nosacījumiem vai bez tiem. (CL 699., 700.p.)
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tiesības, vecāki var atprasīt bērnu no jebkuras trešās 
personas (CL 187.p.);
4) rūpes par bērna mantu, kas ir gādība par bērna 
mantas uzturēšanu un izmantošanu tās saglabāšanai 
un vairošanai. (CL 177.p.)

Aizgādības 
īstenošana

notiek kopīgi abiem vecākiem, ja vecāki dzīvo kopā, arī, 
ja vecāki dzīvo šķirti, vecāku kopīga aizgādība turpinās, 
bet ikdienas aizgādību īsteno tas no vecākiem, pie 
kura bērns dzīvo. Vecāku kopīga aizgādība izbeidzas, 
nodibinot uz vecāku vienošanās vai tiesas nolēmuma 
pamata viena vecāka atsevišķu aizgādību. 
Tam no vecākiem, kura atsevišķā aizgādībā bērns 
atrodas, ir visas no aizgādības izrietošās tiesības un 
pienākumi. Otram vecākam ir saskarsmes tiesība. (CL 
178.p.)

Aizgādnība tiek nodibināta ar tiesas lēmumu tikai pār pilngadīgajiem:
1) pār personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuru 
rīcības spēju ir ierobežojusi tiesa; 
2) pār personām izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, 
kuru rīcības spēju ierobežojusi tiesa; 
3) pār promesošu un pazudušu personu mantu; kā arī 
mantu, kas palikusi bez pārvaldītāja; 
4) pār mantojuma masu līdz mantojuma pieņemšanai; 
5) pār konkursa masu. (CL 217.p.)

Aizgādnis ir persona, ko, pamatojoties uz tiesas spriedumu 
par aizgādnības nodibināšanu vai izbeigšanu, ieceļ 
un no tās pienākumu pildīšanas atbrīvo bāriņtiesa. 
Aizgādnis visās lietās darbojas patstāvīgi un ved tās ar 
saimnieka tiesībām, ja nepieciešams, lūdzot bāriņtiesas 
norādījumus, kā arī ik gadu viņš dod norēķinu par viņam 
uzticēto mantu un tās pārvaldīšanu. (JTV, 9.lpp.)

Aizliegums paredz konkrētu darbību aizliegšanu ar juridiskiem 
aktiem, to skaitā likumu, līgumu, testamentu. Attiecībā 
uz nekustamo īpašumu aizliegumus, kas ierobežo 
īpašnieka tiesības rīkoties ar savu īpašumu, reģistrē 
zemesgrāmatā. Aizliegumu attiecībā uz nekustamu 
īpašumu var nodibināt par labu trešajai personai vai 
blakus esošajam īpašumam. (JTV, 10.lpp.)  
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Aizsardzība (saistībā ar ģimenes un mantojuma tiesībām) ir valsts 
pasākumu sistēma, kas nostiprināta ar normatīvo 
regulējumu un vērsta uz iedzīvotāju un sabiedrības 
interešu aizsardzību pret nevēlamām darbībām 
ģimenes tiesību un mantojuma tiesību jomā, to skaitā 
bērnu tiesību aizsardzību, mantinieku un mantojuma 
aizsardzību, personu ar garīga rakstura traucējumiem 
aizsardzību, ģimenes aizsardzību, partnerattiecību 
aizsardzību utt. (JTV, 10.lpp.)

Akta 
parakstīšana

uzskatāma par piekrišanu šim aktam gan no akta 
dalībnieku, gan trešo personu, kas parakstījušas aktu, 
puses, ja akta saturs parakstītājam ir zināms un ja 
parakstītājam tiesiskajā darījumā, uz kuru attiecas akts, 
ir personīga interese (CL 1431.p.).
 

Aktivitāte ir indivīda darbīga attieksme pret dzīvi, sabiedrību, 
indivīdiem, partneriem, tiesībām un pienākumiem 
(SDTV, 11.lpp.).  

Alimenti ir uzturlīdzekļi bērniem, vecākiem, vecvecākiem, 
mazbērniem vai citām personām, ja pienākums dot 
uzturlīdzekļus uzlikts ar tiesas spriedumu vai tiesneša 
lēmumu (JTV, 13.lpp.).  

Alkoholiķis ir persona, kas gan fiziski, gan emocionāli ir kļuvusi 
atkarīga no alkohola (SDTV, 13.lpp.). 

Altruisms ir morāles princips, kas prasa, lai indivīds apspiež savu 
egoismu, ir pašaizliedzīgs, kalpo saviem tuvākajiem 
(ģimenei), pakārto savas intereses citu indivīdu un/vai 
sabiedrības interesēm (SDTV, 14.lpp.).  

Amatpersona ir valsts varas pārstāvis, kā arī ikviena persona, kura 
pastāvīgi vai uz laiku izpilda valsts, pašvaldības, valsts 
vai pašvaldības uzņēmuma vai dienesta pienākumus un 
kurai ir tiesības un/vai pienākums pieņemt lēmumus, 
kas ir saistoši citām personām, vai kurai ir tiesības veikt 
uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas 
vai rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu vai finanšu 
līdzekļiem, piemēram, bāriņtiesas darbinieki, zvērināti 
notāri, uzturlīdzekļu garantiju fonda darbinieki, sociālā 
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Mantojuma 
prasība

ir mantinieka griešanās tiesā, iesniedzot prasības 
pieteikumu, lai aizsargātu savu mantojuma tiesību. (CL 
667.p.; JTV, 153.lpp.) 
Mantojuma prasību, ar kuru aizsargā mantojuma 
tiesību, var celt katrs mantinieks, vienalga, vai viņš 
aicināts pēc likuma, testamenta vai līguma un vai viņš 
prasa visu mantojumu vai tikai tā daļu. Mantojuma 
prasības mērķis ir atzīt prasītāju vai nu par vienīgo 
mantinieku, vai par līdzmantinieku. 
Mantojuma prasību var celt katrs mantinieks: 
1) pret katru, kas apstrīd prasītāja mantojuma tiesību, 
vienalga, vai apstrīdētājs valda mantojumu pilnīgi vai pa 
daļai un neraugoties uz to, vai viņš uzskata pats sevi par 
mantinieku un uzdodas par to vai ne; 
2) pret to, kas agrāk valdījis apstrīdamo mantojumu, 
bet pēc tam no valdījuma atteicies; 
3) pret mantojuma parādnieku, kas liedzas maksāt, 
atsaukdamies uz savu paša tiesību uz mantojumu;
4) pret līdzmantiniekiem, kas valda mantojumu un 
neatzīst prasītāja tiesību.
Mantojuma prasība noilgst pēc piecu gadu notecējuma, 
skaitot no tās dienas, kad radusies tiesība šo prasību celt, 
bet visām tām personām, kas nav zinājušas par šādu 
tiesību celt mantojuma prasību, noilgums aprēķināms 
no tās dienas, kad viņām kļuvusi zināma viņu tiesība 
celt prasību. (CL 668.–686.p.)

Mantojuma 
reģistrs

tiek vests elektroniski, tajā tiek reģistrētas mantojuma 
lietas, kuras ved zvērināti notāri, norādot lietas 
reģistrācijas numuru, ieraksta izdarīšanas gadu, dienu, 
mēnesi, stundu un minūti; mantojuma atstājēja 
vārdu, uzvārdu; mantojuma atstājēja personas kodu; 
mantojuma atstājēja miršanas gadu, dienu, mēnesi; 
zvērinātā notāra vārdu, uzvārdu un prakses vietu, 
kura lietvedībā atrodas mantojuma lieta; mantojuma 
atklāšanās izsludināšanu, piezīmes.
Mantojuma reģistra īpašniece ir Latvijas valsts un 
turētājs – Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija, tā vešanas 
kārtību nosaka MK noteikumi. (NL 258.p.)

Mantojuma 
tiesība (subjekta)

ir tiesība iestāties mirušās personas mantisko attiecību 
kopībā un iegūt mantojumu (CL 384.p.).
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Mantojuma 
tiesības

ir tiesību normu kopums (CL 382.–840.p.), kas nosaka 
mirušās personas tiesību un pienākumu pāriešanas 
kārtību, mantojuma tiesību subjektus, to savstarpējās 
attiecības, mantojuma tiesību veidus, mantojuma 
tiesības rašanās un izbeigšanās noteikumus (JTSV, 199.
lpp.). 

Mantojums 1) ir kopība, kurā ietilpst visa kustamā un nekustamā 
manta, kā arī visas saistības pret citiem tiesību 
subjektiem, kas piederējušas mantojuma atstājējam 
viņa nāves brīdī (CL 382.p.), bet kopībā neietilpst ar 
mantojuma atstājēja personu saistītās tiesības, kuras 
izbeidzas, mantojuma atstājējam nomirstot; 
2) tiesību un saistību kopība, kurā ietilpst ne tikai 
mantiskās tiesības, bet arī mantiska rakstura saistības, 
izņemot personiskās, kas izbeidzas ar mantojuma 
atstājēja nāvi (E.K. LM, 43.lpp.).

Mantojums kā 
juridiska persona

Mantojums kopumā ir juridiska persona no brīža, kad 
tas atklājas, līdz tam brīdim, kad to iegūst mantinieks, 
kas mantojumu pieņēmis. 
Ja mantiniekam nepieciešama apstiprināšanās 
mantojuma tiesībās, kad notikusi mantojuma 
apsardzība, kad izdarīts uzaicinājums mantiniekam 
pieņemt mantojumu, kad mantojums ir nekustams 
īpašums vai kad mantiniekam ir nepieciešama 
leģitimācija pret trešajām personām, tad mantojums kā 
juridiska persona darbojas līdz brīdim, kad mantinieks 
apstiprinājies likumā noteiktā kārtībā mantojuma 
tiesībās. (JTV, 154.lpp.) 
Mantojums var iegūt tiesības un uzņemties saistības (CL 
383.p.). Mantojuma vārdā uzstājas likumā noteiktajā 
kārtībā ieceltais mantojuma aizgādnis, testamenta 
izpildītājs vai arī klātesošais mantinieks, kura valdījumā 
atrodas mantojums (JTV, 154.lpp.).

Mantošana ir process, kura ietvaros mantojuma atstājēja 
mantiskās tiesības un mantiska rakstura saistības pāriet 
mantiniekiem mantojuma atstājēja pēdējās gribas aktā, 
mantojuma līgumā vai likumā noteiktā kārtībā, kas 
tiek uzskatīti par mantošanas pamatiem, un vienlaikus 
mantošanas procesā var pastāvēt vairāki mantošanas 
pamati (JTV, 154.lpp.).
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dienesta darbinieki, tiesneši, zvērināti tiesu izpildītāji 
u.c. (JTV, 14.lpp.).   

Ambivalence – pretrunīgas uzvedības un pārdzīvojuma savienojums, 
kad pret vienu un to pašu objektu vienlaikus tiek izjusta 
gan mīlestība, gan naids, vēlēšanās tam tuvoties un 
mēģinājumi attālināties, kas bērna uzvedībā izpaužas 
vienlaikus gan kā dusmas uz tuvo personu, gan kā vēlme 
būt tās tuvumā ar mērķi pievērst šīs personas uzmanību 
vienīgi sev, panākt to, ka par viņa drošību rūpējas šī 
viņa izvēlētā persona, nevis viņš pats, paliekot pasīva 
pētnieka lomā attiecībā pret apkārtējo vidi (SDTV, 
14.lpp.).
Piemēram, ar šādu bērna uzvedību var nākties 
saskarties vecākiem šķiroties un cenšoties vienoties par 
saskarsmes tiesībām. 

Amorālisms ir garīgās un praktiskās darbības princips, kas noliedz 
sabiedrībā pieņemtās dominējošās morāles normas. 
Arī tikumības princips, kas pamato nihilistisku 
attieksmi pret morāles normām un principiem. Galēja 
amorālisma forma ir cinisms – nievājoša attieksme pret 
visu sabiedrību, kultūru, sociālajām vērtībām, ideāliem 
un sociālās dzīves pamatiem. (SDTV, 15.lpp.)
Piemēram, ģimenes dzīvē piekopjot šādu principu, 
tiek pazemoti šādas ģimenes locekļi, rodas negatīvas 
mantiskas un nemantiskas sekas. 

Analfabēts ir cilvēks, kurš neprot lasīt un rakstīt vai kuram trūkst 
elementāru zināšanu. Jēdziena ‘analfabēts’ saturs 
mainās atkarībā no sabiedrības ekonomiskās un 
politiskās attīstības pakāpes. (SDTV, 15.lpp.) 

Analoģija ir atšķirīgu parādību, dzīves gadījumu, situāciju vai 
jēdzienu līdzība atsevišķu pazīmju, īpašību ziņā (JTV, 
14.lpp.).

Anoreksija 
(neirotiskā)

ir psihisks traucējums, kam raksturīga sevis badināšana 
psiholoģisku iemeslu dēļ. Cilvēks apzināti atsakās no 
ēdiena. (SDTV, 16.lpp.)
Piemēram, piedzīvojot emocionālu vardarbību ģimenē, 
bērns vai laulātais var iegūt šādu neirotisku traucējumu. 


