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SAULKRASTU  NOVADA BĀRIŅTIESAS  PĀRSKATS  PAR  DARBU 

  2020. 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 mājaslapā”. 

             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. 

          2020. gadā Saulkrastu novada bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, 3 bāriņtiesas locekļi un lietvede. 

          2020. gada septembra mēnesī Saulkrastu novada bāriņtiesā tika mainīts darbinieku 

sastāvs, tika izveidota pilnas amatu štata vietas bāriņtiesas priekšsēdētājai un bāriņtiesas 

loceklim, lietvedim. Pēc pašas vēlēšanās amatu atstāja ilggadīga bāriņtiesas priekšsēdētāja 

un ilggadīga bāriņtiesas locekle. Faktiski amata pienākumus veica priekšsēdētājs – viena 

amata slodze, bāriņtiesas loceklis – viena pilna amata slodze, 2 bāriņtiesas locekļi - 

nepilnas slodzes un lietvedis – pusslodze. Ņemot vērā plānoto Pašvaldību reorganizāciju, 

bāriņtiesas sastāvs un kapacitāte tiks pārskatīta. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata 

vieta tiks izludināta atbilstoši normatīvā akta prasībām. 

           Visiem bāriņtiesas darbiniekiem ir pienākuma veikšanai atbilstošā izglītība - 

maģistra grāds priekšsēdētājai, bakalaura grāds – 3 bāriņtiesas locekļiem. Regulāri tiek 

celta profesionālā kvalifikācija, darbinieki piedalījušies Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 

asociācijas (LBDA), Labklājības ministrijas (LM), Tieslietu ministrijas (TM), Valsts Bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) organizētajās darba grupās un domnīcās, iespēju 

robežās apmeklējuši darba grupas, seminārus un konferences un piedalījušies dažādās 

apmācībās. Lietvedis veic pienākumus, kas saistīts ar dokumenta pārvaldību un ir atbildīgs 

par arhīva nodošanu Siguldas zonālajam valsts arhīvam. 

  

Bāriņtiesas kompetence ir nodrošināt: 

• bērna personisko interešu aizstāvību attiesībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām  

personām; 
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• domstarpību izšķiršanu; 

• piekrišanu paternitātes atzīšanai; 

• bērna mantisko interešu aizsardzība; 

• bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu; 

• bez vecāku gādības palikušam bērnam ārpusģimenes aprūpi (audžuģimene, 

aizbildnība, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija); 

• jautājumu risināšana saistībā ar adopciju; 

• aizgādņa iecešanu un atbrīvošanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas; 

• apliecinājumu funkciju  pildīšanu. 

 

          Atbilstoši lietu paraugsarakstam bāriņtiesā ir iekārtoti lietu reģistri un reģistrācijas žurnāli 

(kopumā 34 reģistri un žurnāli), kurus pastāvīgi papildina ar attiecīgu informāciju atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

         2020. gadā bāriņtiesa ir informējusi Saulkrastu Sociālo dienestu vai citu atbildīgo 

institūciju par 18 ģimenēm ar kopumā 25 bērniem, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna 

attīstība un audzināšana, tādēļ nepieciešama palīdzība.  

         2020. gadā Bāriņtiesa ir pieņēmusi 36 lēmumus, 34 koleģiālus lēmumus un 2 

vienpersoniskus lēmumus, kuru mērķis ir novērst būtisku apdraudējumu bērna veselībai un 

dzīvībai vai attīstībai. (skatīt attēls 1.) 

 

                           
 

        2020. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir pieaudzis pārtraukto aizgādības tiesību 

gadījumu skaits. Ar Bāriņtiesas lēmumu 5 vecākiem tika pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības, 

no tiem – 3 mātēm un 2 tēviem. Ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas pārtrauktās aizgādības 

tiesības 2 vecākiem, no tiem – 1 mātei un 1 tēvam. 

 Pārskata gadā Bāriņtiesa ir pieņēmusi 1 lēmumu sniegt prasību tiesā par aizgādības 

tiesību atņemšanu 1 tēvam. Pārskata gadā ar tiesas spriedumu 1 vecākam ir atņemtas aizgādības 

tiesības uz 2 bērniem.  

 

  Pārskata gadā pieņemtie lēmumi: 

Pieņemto lēmumu skaits kopā 36                                                                 
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Pieņemto lēmumu skaits par 3 gadiem
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no tiem: 

par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, prasības sniegšanu 

tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu/tai skaitā vienpersoniski lēmumi/ 

7 

par atzinumu sniegšanu pēc tiesas pieprasījuma (par atsevišķo aizgādību, 

bērnu dzīvesvietu un saskarsmes tiesības kārtības noteikšanu ar vecāku) 

2 

par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai 1 

lietās par bērna ievietošanu SOS Bērnu ciematā  2 

Par ievietošanu audžuģimenē 1 

Aizgādāņa iecelšana mantojumam 2 

aizbildnības lietās 4 

aizgādnības lietās 3 

Par atcelšanu/atlaišanu no mantojuma aizgādņa pienākuma pildīšanas 4 

Bērnu mantas pārvaldības lietās 3 

Par saskarsmes tiesību noteikšanu, ja bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē 1 

     Par administratīvās lietvedības izbeigšanu 2 

     Par lēmuma par aizgādības tiesību atjaunošanu/neatjaunošanu 4 

 

       Pārskata gada beigās bāriņtiesas lietvedībā ir 52 aktīvas lietas un 12 no tām 

ierosinātas 2020.gadā. 

        Uz 2020.gada 31.decembri Saulkrastu novada bērni, kuri ir palikuši bez vecāku 

gādības pārsvarā atrodas aizbildnībā, kur viņiem ikdienas aprūpi un audzināšanu 

visbiežāk nodrošina radinieki – vecmāmiņas un vectētiņš, kam seko citi bērna radinieki 

– bērna vecāku māsas/brāļi vai arī bērna vecāku pilngadīgie bērni. Ir gadījumi, kad 

bērnam ārpusģimenes aprūpi un audzināšanu aizbildnībā nodrošina persona, kura nav 

radinieks, bet ar kuru bērnam iepriekš izveidojušās pozitīvas emocionālās piesaistes 

attiecības. Pārskata gadā ārpusģimenes aprūpe 1 bērnam tika nodrošināta audžuģimenē 

un 1 bērnam SOS bērnu ciematā. Ņemot vērā, ka Saulkrastu novada pašvaldībā nav 

audžuģimeņu, līdz ar to audžuģimenes pakalpojums tiek nodrošināts citas pašvaldības 

administratīvā teritorijā. 

       Bāriņtiesa, saņemot informāciju par iespējamu bērna apdraudējumu, par to informē 

vecāku, ierosina aizgādības tiesību pārtraukšanas lietu, izskaidrojot konstatētos bērnam 

nelabvēlīgos apstākļus un uzliekot par pienākumu sadarbībā ar sociālo dienestu novērst 

bērnam nelabvēlīgos apstākļus konkrētā termiņā. Pārskatot ierosināto aizgādības tiesību 

pārtraukšanas lietu, Bāriņtiesa vērtē, vai ir pamats lietu izbeigt vai pārtraukt vecākam 

aizgādības tiesības. Diemžēl, joprojām ir gadījumi, kad bērnu interesēs ir nekavējoties 

pieņemt vienpersonisko lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem un bērna 

izņemšanu no ģimenes, taču ir vērojama pozitīva tendence vecākiem sadarboties, lai 

bāriņtiesa nepieņemtu negatīvu lēmumu un bērns netiktu izņemts no ģimenes. 

       Bāriņtiesas darbs vienmēr ir bijis orientēts uz ģimeniskas vides nodrošināšanu 

bērniem. Lai cik sarežģīti reizēm tas nebūtu, taču bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem vienmēr prioritāri tiek meklēta iespēja augt pie aizbildņa vai audžuģimenē. 

       Uz 2021. gada 1.janvāri ārpusģimenes aprūpē atrodas 12 bērni, no tiem 

audžuģimenē – 1 bērns, aizbildņu ģimenēs – 7, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās ievietoti 4 bērni (SOS bērnu ciematā – 3, BSAC - 1) bērni.  

          Bāriņtiesas pārraudzībā ir arī citu bāriņtiesu aizbildnības lietas, ņemot vērā, ka 

aizbildņu ģimenes faktiski dzīvo Saulkrastu novadā. 

          Aizbildņa pienākumus veic 6 aizbildņi, no kuriem 4 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. 2020. gadā viena ģimene atzīta par adoptētājiem.   

             Viens no bāriņtiesas pienākumiem ir aizgādnībā esošas personas personisko un 

mantisko tiesību un interešu aizstāvība. Bāriņtiesas lietvedībā ir 7 aizgādnības lietas 

pilngadīgām personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurām ar 

tiesas spriedumu ierobežota rīcībspēja un nodibināta aizgādnība. Bāriņtiesas lietvedībā 

ir  4 aizgādnības lietas mantojumiem un promesošas personas mantai, kam aizgādnība 

nodibināta ar tiesas spriedumu vai ar notāra taisītu notariālo aktu, kā arī 6 lietas par 

bērnu mantas pārvaldīšanu. 

          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 18 bāriņtiesas redzeslokā nonākušām ģimenēm, kurās nepietiekami 

nodrošināta 25 bērnu audzināšana vai netiek ievērotas bērnu intereses un tiesības, 

bāriņtiesa informējusi sociālo dienestu ar lūgumu nodrošināt šīm ģimenēm atbalstu 

problēmu risināšanā.          

Dokumentu aprite: 

 

 

 

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

uzdevumus, sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā.  

      2020. gadā izdarīti 108 apliecinājumi (no tiem: sagatavotas un apliecinātas  34 

pilnvaras un 2 piekrišanas, ka nepilngadīgs bērns var patstāvīgi izbraukt ārpus LR 

robežām,  sastādīti un apliecināti 36 nostiprinājuma lūgumi par nekustamā īpašuma 

nostiprināšanu Zemesgrāmatā vai grozījumiem Zemesgrāmatā, sastādīti 4 testamenti un 

izdoti aktu izraksti no testamenta grāmatas, veikti 32 citi Bāriņtiesu likumā noteiktie 

apliecinājumi: dokumentu sastādīšana, dokumentu kopiju, norakstu vai izrakstu 

apliecināšana, parakstu apliecināšana uz dokumentiem, līgumiem, vienošanās, u.c., 

apliecinātas 44 dokumentu kopijas), iekasēta valsts nodeva pašvaldības budžetā kopā 

875,37  EUR. 

  Ņemot vērā pagājušā gada situāciju ar Covid -19 un pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 ,,Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu’’ 5.23. apakšpunktā noteikto, ka bāriņtiesa lietu var izskatīt un lēmumus 
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410
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saņemti dok nosūtītie dok juridiskām un fiziskām personam



pieņemt bāriņtiesas sēdē rakstveida procesā (bez personas klātbūtnes), ja tā nav atzinusi 

par nepieciešamību lietu izskatīt mutvārdu procesā, pamatā bāriņtiesas lietas tika 

izskatītas rakstveida procesā.  

 Pārskata gadā bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi pēc tiesas 

uzaicinājuma piedalījušies 11 tiesas sēdēs Rīgas rajona tiesā, Rīgas apgabaltiesā un Rīgas 

rajona Administratīvajā tiesā. Sakarā ar Covid – 19 pandēmiju, tiesas tika pārceltas vai 

noteiktas rakstveida procesā. Bāriņtiesa pārstāvēta lietās par saskarsmes tiesību 

noteikšanu, aizgādības tiesību atņemšanu, kā arī adopcijas lietās. 

Bāriņtiesai ir savs arhīvs, kurā tiek glabātas pastāvīgi un ilgstoši glabājamās lietas. 

Saulkrastu novada bāriņtiesas uzziņu sistēma: vairāklīmeņu arhīviskā apraksta sistēma. 

Arhīviskais apraksts, uzskaites saraksti un nomenklatūra ir saskaņoti ar Siguldas zonālo 

arhīvu. 

        Bāriņtiesa veic datu ievadi Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā 

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

uzskaites sistēmā NAMEJS. 

       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. 

 

 

 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja         R.Brīvkalne 

 

 
 


