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          SAULKRASTU  NOVADA BĀRIŅTIESAS  PĀRSKATS  PAR  DARBU  2018. GADĀ 

 
            Pārskats sagatavots saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtās daļas prasībām, kas 
nosaka, ka „Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu 
darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības mājas lapā”. 
 
             Saulkrastu novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Saulkrastu novada pašvaldības 
izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura prioritāri nodrošina bērnu un aizgādnībā esošu 
personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem 
aktiem, publisko tiesību principiem un Saulkrastu novada domes apstiprinātu nolikumu.  
           2018. gadā bāriņtiesa ir pieņēmusi 26 koleģiālus lēmumus, nav pieņemti vienpersoniski 
lēmumi, kuru mērķis ir novērst būtisku apdraudējumu bērna veselībai un dzīvībai vai attīstībai. 
Bāriņtiesas lēmumi vai faktiskā rīcība administratīvajā tiesā nav pārsūdzēta. 
 
  Pārskata gadā pieņemtie lēmumi: 
 
Pieņemto lēmumu skaits kopā 26                                                                
no tiem: 

par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, prasības sniegšanu tiesā 
par aizgādības tiesību atņemšanu 
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par atzinumu sniegšanu pēc tiesas pieprasījuma (par atsevišķo aizgādību, bērnu 
dzīvesvietu un saskarsmes tiesības kārtības noteikšanu ar vecāku) 
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par atbilstību aizbildņa pienākumu veikšanai 2 
lietās par bērna ievietošanu institūcijā 3 
audžuģimeņu lietās 1 
aizgādnības lietās 8 
par aizgādņa iecelšanu mantojumam   4                                                                                              
aizbildnības lietās 1 
par administratīvās lietas izbeigšanu 1 

 
      Pārskata gadā bērna aizgādības tiesības nav pārtrauktas nevienam vecākam, bet 1 vecākam 
(tēvam) atjaunotas iepriekšējā gadā pārtrauktās bērnu aizgādības tiesības un vecāka aprūpē un 
uzraudzībā atgriezušies 2 bērni. 
      Uz 2019.gada 1.janvāri ārpusģimenes aprūpē atrodas 15 bērni, no tiem: audžuģimenēs - 1, 
aizbildņu ģimenēs – 12, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ievietoti 2 
bērni. 
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       Bāriņtiesas pārraudzībā ir arī citu bāriņtiesu aizbildnības lietas, ņemot vērā, ka aizbildņu 

ģimenes faktiski dzīvo Saulkrastu novadā. 

       Saulkrastu  novada  bērnam  nepieciešamā  audžuģimenes  aprūpe  nodrošināta   audžuģimenē 

Krimuldas novadā. 

       Pārskata gada beigās novadā nav nevienas audžuģimenes, neraugoties uz atkārtotiem 

aicinājumiem novada iedzīvotājiem kļūt par audžuģimeni, kas publicēti Saulkrastu mājas lapā un 

Saulkrastu avīzē. Viena ģimene ir atzīta par piemērotu audžuģimenes pienākumu veikšanai, taču 

pēc audžuģimeņu kursu pabeigšanas atzinuši, ka šobrīd tomēr nejūtas gatavi kļūt par audžuģimeni. 

       Aizbildņa pienākumus veic 12 aizbildņi, no kuriem 9 ir bērnu radinieki. 

       Ārpusģimenes aprūpē esošo juridiski brīvo bērnu interesēs ir adopcija, adopcijas rezultātā 

bērns kļūst par adoptētāju ģimenes locekli un iegūst šajā ģimenē dzimuša bērna tiesisko stāvokli. 

2018.gadā viena ģimene atzīta par adoptētājiem.        

       Viens no bāriņtiesas pienākumiem ir aizgādnībā esošas personas personisko un mantisko 

tiesību un interešu aizstāvība. Bāriņtiesas lietvedībā ir 10 aizgādnības lietas pilngadīgām personām 

ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurām ar tiesas spriedumu ierobežota 

rīcībspēja un nodibināta aizgādnība. Bāriņtiesas lietvedībā ir 5 aizgādnības lietas mantojumiem un 

promesošas personas mantai, kam aizgādnība nodibināta ar tiesas spriedumu vai ar notāra taisītu 

notariālo aktu. 

        Bāriņtiesu likuma 17.panta 5.punkts nosaka, ka bāriņtiesa informē pašvaldības sociālo 

dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna 

attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība. Aizvadītajā gadā par 17 bāriņtiesas 

redzeslokā nonākušām ģimenēm, kurās nepietiekami nodrošināta 35 bērnu audzināšana vai netiek 

ievērotas bērnu intereses un tiesības, bāriņtiesa informējusi sociālo dienestu ar lūgumu nodrošināt 

šīm ģimenēm atbalstu problēmu risināšanā. Bāriņtiesas redzeslokā pārskata gadā pirmo reizi 

nonākušas 8 ģimenes, par kurām saņemta informācija par iespējamu bērnu tiesību un interešu 

aizskārumu. 

       Pārskata gada beigās bāriņtiesas lietvedībā ir 55 aktīvas lietas un 9 no tām ierosinātas 

2018.gadā. 

Dokumentu aprite 

 

Saņemtie dokumenti 259 

Nosūtītie dokumenti juridiskām un fiziskām 

personām 

218 

 

       Bāriņtiesa izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā norādītos 

uzdevumus, sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā. 2018.gadā 

izdarīti 175 apliecinājumi (no tiem: 52 pilnvaras un 23 piekrišanas, 25 nostiprinājuma lūgumi, 25 

parakstu apliecinājumi, 4 testamenti, apliecinātas 44 dokumentu kopijas), iekasēta valsts nodeva 

pašvaldības budžetā kopā 1027,32  EUR. 

Pārskata gadā bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi pēc tiesas uzaicinājuma 

piedalījusies 25 tiesas sēdēs Rīgas rajona tiesā, Zemgales rajona tiesā, Zemgales apgabaltiesas 

Aizkraukles tiesu namā, Rīgas apgabaltiesā, Rīgas rajona Administratīvā tiesā, Augstākā tiesā, 

Vidzemes rajona tiesā. Bāriņtiesa tiesas procesos bijusi gan prasītājs (iesniegtas 1 prasība tiesā par 

aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem), gan atbildētājs, gan tiesas pieaicināta iestāde - viedokļa 

un atzinuma sniegšanai. Bāriņtiesa pārstāvēta lietās par saskarsmes tiesību noteikšanu, aizgādības 

tiesību atņemšanu, nepilngadīgu un aizgādnībā esošu personu mantas pārvaldīšanas lietās, 

adopcijas lietās. 
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        Bāriņtiesa veic datu ievadi Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS) 

un Audžuģimeņu informācijas sistēmā (AGIS), pašvaldības dokumentu uzskaites sistēmā 

NAMEJS. 

       Pārskata gadā bāriņtiesā notika Arhīvu inspekcijas pārbaude par dokumentu un arhīva 

pārvaldības kārtības nodrošināšanu. 

       Ar Siguldas zonālo valsts arhīvu saskaņota uzziņu sistēma par sakārtotajiem 2012.- 

2014.gada dokumentiem. 

       Tiesību aktos noteikto bāriņtiesas funkciju īstenošanā īpaša vērība veltīta personas datu 

apstrādes kārtībai un aizsardzībai, nodrošinot bāriņtiesas informācijas resursu drošību. 

        Bāriņtiesas darbinieki sniedz bezmaksas juridisku palīdzību bāriņtiesas kompetences 

jautājumos. Bāriņtiesa iesaistās gadījumu risināšanā, kad aizskartas bērnu intereses un 

tiesības, sadarbībā ar sociālo dienestu, izglītības iestādēm, pašvaldības policiju, valsts policiju, 

ārstniecības personām un citiem speciālistiem veic pasākumus, lai novērstu bērna attīstībai 

nelabvēlīgos apstākļus un sniegtu ģimenei nepieciešamo atbalstu. 

       2018.gadā bāriņtiesas darbinieki pilnveidojuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzībā, 

ģimenes tiesībās un tiesu praksē ģimenes strīdos, par aktualitātēm audžuģimeņu jautājumos 

un bērnu personas datu aizsardzību, par deinstitucionalizāciju un ārpusģimenes aprūpes centru 

veidošanu, pagaidu aizsardzību pret vardarbību, bāriņtiesas kompetenci pārrobežu bērnu 

tiesību aizsardzībā, par darbu ar Audžuģimeņu informācijas sistēmu un Nepilngadīgo personu 

atbalsta informācijas sistēmu, personāla dokumentu noformēšanu, darbu ar elektroniskajiem 

dokumentiem un elektronisko parakstu.  

        Bāriņtiesa darbojas Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā, kuras mērķis ir sekmēt 

bāriņtiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, apspriest normatīvo aktu projektus un izstrādāt 

priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, risināt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības 

sistēmas pilnveidošanā un citus bāriņtiesu kompetencē esošus jautājumus, popularizēt 

pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā. 

         
 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja B.Meldere 

 
 


