
Alūksnes novada bāriņtiesas 

PĀRSKATS PAR DARBU 2019. GADĀ 

 

Alūksnes novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Alūksnes novada pašvaldības 

izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto 

daļu, bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu 

par savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības mājaslapā. 

 

1. DARBA ORGANIZĀCIJA 

 

Bāriņtiesas darbības teritorija ir Alūksnes novada teritorija. Uz 01.07.2019. Alūksnes 

novadā deklarēti 15675 iedzīvotāji: Alūksnes pilsētā - 7270 iedzīvotāji, pagastos -

8405 iedzīvotāji. Bērni 0 – 6 g.v. – 936; 7 – 18.g.v. – 1600; kopā 2536 bērni. 

 

1.1. Darba kārtība 

 

Bāriņtiesā lietas tiek izskatītas sēdēs administratīvā procesa kārtībā, lēmumi tiek 

pieņemti koleģiāli (izņemot vienpersoniskos, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 23.pantu). 

Darba organizācija notiek saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Alūksnes novada bāriņtiesas 

nolikumu; lietu veidošanas un izskatīšanas kārtību un ētikas kodeksu. Bāriņtiesa veic datu 

ievadi Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā un Audžuģimeņu informācijas 

sistēmā. 

1.2. Bāriņtiesas sēdes 

 

Bāriņtiesas sēdes plānotas vienu reizi nedēļā trešdienās, nepieciešamības gadījumā, 

steidzamības kārtā, vēl papildus.  

2019.gadā ir notikušas 58 bāriņtiesas sēdes. Sēdēs piedalījušās 214 personas, tajā 

skaitā personu pārstāvji, tulki, institūciju pārstāvji. 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 23.pantu, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi 

atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna 

turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa veselību vai dzīvību, bāriņtiesas amatpersona 

var vienpersoniski pieņemt lēmumu par: 

1) bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem; 

2) bērna izņemšanu no aizbildņa ģimenes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu 

pildīšanas; 

3) bērna izņemšanu no audžuģimenes, 

4) pirmsadopcijas aprūpes pārtraukšanu, kā arī,  

5) ja bērns vai viņa likumiskais pārstāvis nepiekrīt bērna, kuram radušies psihiski vai 

uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu 

apreibinošo vielu lietošanas dēļ vai kurš cietis no vardarbības, obligātai ārstēšanai vai 

sociālajai rehabilitācijai vai nepamatoti vēlas to pārtraukt, bāriņtiesa, ja tas nepieciešams 

bērna interešu aizstāvībai, vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna obligāto ārstēšanu vai 

sociālās rehabilitācijas saņemšanu.  

2019.gadā bāriņtiesas darbinieki pieņēmuši 11 vienpersoniskos lēmumus. 

 

1.3. Profesionālā izaugsme 

 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta sesto daļu, pašvaldībai ir pienākums nodrošināt 

mērķtiecīgi organizētu konsultatīvu, izglītojošu un psiholoģisku atbalstu bāriņtiesas 

priekšsēdētājam, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas locekļiem, lai 

pilnveidotu viņu profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti. 

Profesionālās pilnveides pasākumi: 
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18.02.2019. starpinstitūciju sanāksme Tiesībsarga birojā par SOS bērnu ciematā ievietotu 

vienas ģimenes bērnu ārpusģimenes formas maiņu; 

28.02., 14.05.2019. personāla uzskaites lietojumprogrammas KADRI apmācības (divi 

darbinieki); 

03.04.2019. budžeta plānošanas lietojumprogrammas BUDZIS apmācības (viens darbinieks); 

23., 24., 25.04., 14., 15., 16.05., 28., 29., 30.05., 11., 12., 13., 14.06., 25., 26., 27., 28.06., 

06., 07., 08., 09.08., 20., 21., 22., 23.08.2019. profesionālās pilnveides izglītības programmas 

kursi “Bāriņtiesas vadība un organizācija”, 192 stundas (viens darbinieks); 

15., 16., 17.05.2019. Nodibinājuma “Centrs DARDEDZE” realizētā Eiropas Komisijas 

BADEV projekta ietvaros organizētās 24 akadēmisko stundu apmācības pašvaldību 

starpinstitucionālām speciālistu grupām par sadarbību seksuālās vardarbības gadījuma 

atklāšanā un izmeklēšanā (viens darbinieks); 

24.05.2019. Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas apmācības (astoņi 

darbinieki); 

05.06.2019. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētais seminārs par jaunajiem 

Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka gan ģimeņu atbalsta centra darbību, gan adopcijas 

kārtību, kā arī par starptautisko sadarbību ģimenes lietās (trīs darbinieki); 

21.08.2019. tikšanās ar Labklājības ministri jautājumā par SOS bērnu ciematā ievietotu bērnu 

ārpusģimenes formas maiņu; 

28., 29.08.2019. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētais seminārs par 

tēmām: dzimumnoziegumi un darbs ar personām, kas to veikušas; bāriņtiesu loma 

starpinstitūciju sanāksmēs par personām, kas veikušas dzimumnoziegumus; bāriņtiesas loma 

administratīvajā procesā (divi darbinieki); 

18.09.2019. dalība Domnīcā, kuru organizēja Latvijas Tiesnešu mācību centra pētnieki 

sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un Labklājības ministriju, jautājumā 

par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā Latvijas novados un 12.09.2017. Ministru 

kabineta noteikumu Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”  

ieviešanas praksi, sadarbības grupu darbības efektivitāti dažādās pašvaldībās, kā arī 

nepieciešamo uzlabojumu identificēšanu praksē un tiesiskajā regulējumā (viens darbinieks); 

04.10.2019. seminārs “Darbs ar agresīviem, manipulatīviem klientiem. Agresijas izpausmes 

dažādu personības traucējumu kontekstā” (viens darbinieks); 

16., 25.10., 08.11.2019. zināšanu pilnveides mācību programma (24 stundas) bērnu tiesību 

aizsardzībā (divi darbinieki); 

03.10.2019. metodiskā diena sadarbībā ar Aglonas novada bāriņtiesu par labo praksi ar 

ģimeņu atbalsta centriem jautājumā par ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu ievietošanu 

audžuģimenēs; 

19.11., 13., 17.12.2019. 24 stundu profesionālās pilnveides izglītības programma “Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa zināšanu pilnveides 

mācību programma (viens darbinieks)”; 

05., 10., 18.12.2019. uzsākta 40 stundu apmācība profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

izglītības programmas apguvē bērnu tiesību aizsardzības jomā (viens darbinieks);  

10.12.2019. dalība starpinstitūciju sanāksmē nodibinājumā “Centrs VALDARDZE”; 

Bāriņtiesa darbojas Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā ar mērķi 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 esošos jautājumus, popularizēt 

pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā. 

 

2. PREVENTĪVAIS DARBS 
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Bāriņtiesu likuma 17.panta 5.punkts noteic, ka bāriņtiesa informē pašvaldības sociālo 

dienestu par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un 

kurām nepieciešama palīdzība. 

2019.gadā bāriņtiesa sniegusi informāciju Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei par 

24 ģimenēm, par vienu ģimeni Sociālo lietu pārvaldei informācija 2019.gadā sniegta atkārtoti, 

par astoņām ģimenēm ziņots jau agrāk.  

Bērnu vecums un skaits riska ģimenēs, par kurām sniegta informācija Sociālo lietu 

pārvaldei:  

0-2 gadi – 9 bērni 

3-4 gadi – 5 bērni 

5-7 gadi – 10 bērni 

8-14 gadi – 18 bērni 

15-18 gadi – 2 bērni, 

kopā – 44 bērni. Augsta riska grupas bērni līdz skolas vecumam - 54,5%, īpaši līdz divu gadu 

vecumam – 20,5%. Astoņu ģimeņu vecākiem, par kuriem ziņots, ierosinātas lietas par 

aizgādības tiesību pārtraukšanu. 

 Gada laikā bāriņtiesā vērsušies 3506 apmeklētāji, no tiem 1930 Alūksnes pilsētā. 

Novada iedzīvotāji konsultējas bāriņtiesā gadījumos, kad vecāku starpā ir domstarpības bērnu 

aizgādības un saskarsmes jautājumos; ja kāds no vecākiem izmanto savas tiesības ļaunprātīgi; 

mantojuma tiesību jautājumos; bāriņtiesas kompetencē esošo apliecinājumu jautājumos u.c. 

Bāriņtiesa sniegusi palīdzību vecākiem, aizpildot iesniegumus tiesai par pagaidu aizsardzību 

no vardarbības civilprocesuālā kārtībā, kā pieteikumu sagatavošanā un iesniegšanā 

Uzturlīdzekļu garantiju fondam. Divos gadījumos bāriņtiesa konsultējusi un bijusi par 

starpnieku, noslēdzot vecāku savstarpēju vienošanos par bērna saskarsmes kārtību ar vecāku, 

ar kuru ikdienā bērns nedzīvo kopā.  

 

 
 

Sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības policiju veikti 33 profilakses reidi, tajā 

skaitā pēc bāriņtiesas darba laika (darba dienu vakaros, brīvdienās).  

Uz pārrunām par aizgādības tiesību realizēšanas problēmām ģimenēs atbilstoši bērnu 

vecumam un vajadzībām ieradušies 50 vecāki. 

 

3. PIEŅEMTIE LĒMUMI 
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2019.gadā bāriņtiesā pieņemti 175 lēmumi, tajā skaitā 11 vienpersoniskie lēmumi. 

Vienpersonisko lēmumu analīze: 

1. 10.01.2019. – pieņemti divi vienpersoniskie lēmumi, pamats - emocionālā un 

fiziskā vardarbība pret audžuģimenē ievietotajiem bērniem (bērniem 15 un 

13 gadi). 

2. 15.01.2019. – vecāku alkohola lietošanas dēļ bērns atradās veselībai un dzīvībai 

bīstamos apstākļos, bērnam veselības problēmas, stacionēts (bērnam 3 gadi). 

3. 17.01.2019. – iepriekš minētā bērna ievietošana audžuģimenē. 

4. 28.02.2019. – vecāka izpratnes trūkuma dēļ bērna aprūpes jautājumos 

(medikamentu nelietošana, atteikšanās no ārstēšanās), bērns atradās veselībai un 

dzīvībai bīstamos apstākļos (bērnam 16 gadi). 

5. 30.04.2019. – bērnam dzīvībai, veselībai bīstami apstākļi; māte regulāri lieto 

alkoholu, bērns ilgstoši pamests pie vecāsmātes, kura arī lieto alkoholu; tēvs 

aprūpē nepiedalās (bērnam 5 gadi). 

6. 01.05.2019. - iepriekš minētā bērna ievietošana audžuģimenē, jo radinieki, pie 

kuriem bērns tika ievietots pēc vienpersoniskā lēmuma pieņešanas, no turpmākās 

bērna aprūpes atteicās. 

7. 10.08.2019.- abiem vecākiem regulāra alkohola lietošana, dzīvesvietā antisanitāri 

apstākļi, draudi bērnu dzīvībai, veselībai (bērniem 3 un 5 gadi). 

8. 26.09.2019. - māte smagā alkohola reibumā, bērns pamests novārtā, neaprūpēts, 

dzīvesvietā netīrība, pārtikas trūkums (bērnam 7 gadi). 

9. 16.10.2019. – par bērna obligāto ārstēšanu (bērnam 15 gadi). 

10. 11.11.2019. – vecāku alkohola lietošanas dēļ bērns atradās veselībai un dzīvībai 

bīstamos apstākļos (bērnam 5 mēneši). 

2019.gadā Administratīvajā rajonā tiesā neviens vienpersoniskais lēmums nav 

pārsūdzēts.  

 

4. AIZGĀDĪBA  

 

Aizgādība - vecāku pienākums līdz bērna pilngadības sasniegšanai rūpēties par bērnu 

un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Līdz 

pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. 

Aizgādības lietās kopā 49 lēmumi 

Pārtrauktas aizgādības tiesības 7 lēmumi 

Atjaunotas aizgādības tiesības 6 lēmumi 

Vienam vecākam atjaunotas, otram neatjaunotas pārtrauktās 

aizgādības tiesības 

1 lēmums 

Lieta atlikta 10 lēmumi 

Nolemts neatjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības 5 lēmumi 

Nolemts nepārtraukt aizgādības tiesības 4 lēmumi 

Nolemts neatjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības un celt prasību 

tiesā 

11 lēmumi 

Nolemts neatjaunot un necelt prasību tiesā 2 lēmumi 

Par lietas izbeigšanu 3 lēmumi 

 

 

5. ĀRPUSĢIMENES APRŪPE 

 

Ārpusģimenes aprūpē uz 31.12.2019. atradās 61 bērns: 

31 bērni aizbildnībā, 
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22 bērni audžuģimenēs, 

8 bērni ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.  

Aizbildnība - ārpusģimenes aprūpes forma, kad bērnam, kurš palicis bez vecāku 

gādības, ieceļ aizbildni, kurš turpmāk bērnam aizvietos vecākus. 

 

Aizbildnības lietas kopā 14 lēmumi 

Par aizbildnības nodibināšanu, aizbildņa iecelšanu 2 lēmumi 

Par aizbildnības nodibināšanu, aizbildņa iecelšanu uz laiku 2 lēmumi 

Atlaists aizbildnis 3 lēmumi 

Par sevišķā aizbildņa iecelšanu 3 lēmumi 

Par aizbildnības izbeigšanu un aizbildņa atlaišanu 3 lēmums 

Par lietas izbeigšanu 1 lēmums 

 

Audžuģimene - ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam 

nodrošina īslaicīgu aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav 

iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.  

Audžuģimeņu lietās kopā 26 lēmumi 

Par audžuģimenes statusa izbeigšanu 2 lēmumi 

Par audžuģimenes statusa piešķiršanu 5 lēmumi 

Par bērnu ievietošanu audžuģimenē 3 lēmumi 

Par bērnu izņemšanu no audžuģimenes 2 lēmumi 

Par bērnu uzturēšanās pagarināšanu audžuģimenē 2 lēmums 

Par bērnu uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē 5 lēmumi 

Par piemērotību audžuģimenes pienākumu pildīšanai 6 lēmumi 

Par lietas par piemērotību audžuģimenes pienākumu pildīšanai 

izbeigšana 

1 lēmums 

 

Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja aprūpe pie aizbildņa vai 

audžuģimenē konkrētam bērnam nav piemērota. Bērnu aprūpes iestādē bērns atrodas līdz 

brīdim, kad viņam tiek nodrošināta piemērota aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē. 

 

Institūciju lietās kopā 7 lēmumi 

Par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā  

3 lēmumi 

Par piekrišanu obligātajai ārstēšanai 4 lēmumi 

 

Alūksnes novadā uz 31.12.2019. bija 25 aizbildņi, 23 audžuģimenes (piecām ģimenēm 

audžuģimenes statuss piešķirts 2019.gadā).  

Jēdziens „viesģimene" ir attiecināms uz gadījumiem, kad persona (laulātie) vēlas 

sniegt atbalstu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotam bērnam, novadā ir 2 

viesģimenes.  

Adopcija - bērns juridiski pilnībā iekļaujas adoptētāju ģimenē tā it kā būtu tajā 

piedzimis, nomainot uzvārdu, radniecisko piederību un izrietošās mantošanas tiesības. 

Adopcijas uzdevums ir radīt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apstākļus audzināšanai 

ģimenē, nodrošinot stabilu un harmonisku dzīves vidi ilgtermiņā. Bērnu tiesību aizsardzības 
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likuma 31.panta pirmā daļa noteic - lai bērna attīstībai nodrošinātu ģimenisku vidi, tiek 

atbalstīta adopcija. 

2019.gadā pieņemti trīs lēmumi attiecībā uz adopciju. Adoptēti divi novada bērni. 

 

6. AIZGĀDNĪBA 

 

Aizgādnība ir personu ar ierobežotu rīcībspēju personīgo un mantisko interešu, kā arī 

mantojuma aizsardzības forma.  

Aizgādnis ir persona, ko ieceļ vai atbrīvo no tās pienākumiem bāriņtiesa, pamatojoties 

uz tiesas spriedumu par aizgādnības nodibināšanu vai izbeigšanu, vai arī saskaņā ar notāra 

taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam. 

Alūksnes novadā ir 16 aizgādnībā esošas personas, vienā gadījumā aizgādnība 

personai dibināta 2019.gadā. 10 aizgādņi ir personu ar ierobežotu rīcībspēju radinieki, 7 

aizgādņi - citas personas. Tām personām, kurām nav radinieku, kas varētu uzņemties aizgādņa 

pienākumus, tos atrast ir ļoti sarežģīti, jo tas ir pienākums, ko cilvēks uzņemas bez jebkādas 

samaksas. 

 

Aizgādnības lietās kopā 13 lēmumi 

Par aizgādņa iecelšanu personai 2 lēmumi 

Par aizgādņa atlaišanu no aizgādņa tiesību pildīšanas mantai 1 lēmums 

Par pagaidu aizgādņa atlaišanu 1 lēmums 

Par līdzaizgādņa iecelšanu personai 1 lēmums 

Par atļaujas došanu izmantot aizgādnībā esošā piederošos naudas 

līdzekļus 

4 lēmumi 

Par atļaujas došanu pārskaitīt no aizgādnībā esošās personas konta 

naudas līdzekļus viņa ikdienas vajadzībām 

1 lēmums 

Par atļaujas došanu palielināt no aizgādnībā esošās personas konta 

naudas līdzekļus viņa ikdienas vajadzībām  

1 lēmums 

Par atļaujas došanu izņemt no naudas līdzekļus aizgādnībā esošā 

konta 

1 lēmums 

Par atļaujas došanu aizgādnībā esošajai personai pieteikties uz 

mantojumu 

1 lēmums 

 

 2019.gadā mantojumam aizgādņi netika iecelti. 

 

7. TIESAS, TIESĪSARGĀJOŠAS IESTĀDES 

 

Bāriņtiesa, atbilstoši Bāriņtiesu likuma 50.pantam, pēc tiesas pieprasījuma sniedz 

atzinumus, kas nepieciešami šādos gadījumos: 

1) lai noteiktu kārtību, kādā izmantojamas saskarsmes tiesības un tiesības uzturēt 

personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu; 

2) viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai; 

3) aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai; 

4) paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai; 

5) citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos. 

Par 16 bērniem pārskata periodā bāriņtiesa sniegusi atzinumus tiesai jautājumos par  

dzīvesvietas noteikšanu, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību un paternitātes apstrīdēšanu. 

 

Atzinumi tiesai kopā 13 lēmumi 

Par saskarsmi 2 lēmumi 
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Par dzīvesvietas noteikšanu 5 lēmumi 

Par paternitātes apstrīdēšanu  2 lēmumi 

Par lietas atlikšanu 4 lēmumi 

 

Pārskata periodā bāriņtiesa piedalījusies 54 tiesas sēdēs: 

 

Bāriņtiesas statuss izskatāmajā lietā: 

 
 institūcija 

9 reizes lietās par bērna dzīvesvietas noteikšanu 

2 reizes lietā par laulības šķiršanu un uzturlīdzekļu piedziņu 

1 reize lietā par laulības šķiršanu, paternitātes pieņēmuma 

apstrīdēšanu un saskarsmes tiesības īstenošanas kārtības ar bērniem 

noteikšanu 

1 reize lietā par adopcijas apstiprināšanu 

2 reizes lietā par saskarsmes tiesības īstenošanas noteikšanu 

1 reize lietā par paternitātes fakta konstatēšanu 

1 reize lietā par paternitātes apstrīdēšanu 

2 reizes lietā par sevišķās tiesāšanās kārtībā par personas rīcībspējas 

ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu 

5 reizes lietās par pagaidu aizsardzību pret vardarbību 

2 reizes lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības 

nodibināšanu 

 prasītājs 13 reizes lietā par aizgādības tiesību atņemšanu 

 pieteicējs 1 reize lietā par mantojuma sadales līguma apstiprināšanu 

 trešā persona 1 reize lietā par aizgādības tiesību atņemšanu  

 pārstāvis 4 reizes lietā par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu 

piemērošanu 

1 reize krimināllietā  

1 reize lietā par laulības šķiršanu un nepilngadīgā bērna dzīves 

noteikšanu 

 ieinteresētā persona 1 reize lietā par adopcijas apstiprināšanu 

 1 reize lietā par rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības 

nodibināšanu garīga rakstura veselības traucējumu dēļ 

 atbildētājs 2 reizes lietā par administratīvā akta izdošanu 

1 reize lietā par administratīvā akta atcelšanu pilnībā 

2 reizes lietā par iestādes faktisko rīcību: iestādes faktiskās rīcības 

datums 11.09.2017 

 

2019.gadā bāriņtiesa prokuratūrā divas reizes pārsūdzējusi Valsts policijas lēmumus 

par kriminālprocesa izbeigšanu un lūgusi pārbaudīt, vai kriminālprocesā ir veiktas visas 

nepieciešamās darbības bērnu tiesisko interešu aizstāvībai un nodrošināšanai. 

2019.gadā bāriņtiesa Valsts policijai iesniegusi 31 iesniegumu ar lūgumu izvērtēt 

informāciju un uzsākt administratīvo lietvedību vai ierosināt kriminālprocesu par iespējamiem 

likumpārkāpumiem pret nepilngadīgajiem.  

 

Bērna pārstāvība kriminālprocesā: 

27.06.2019. nepilngadīgā pārstāvība kriminālprocesā Vidzemes rajona tiesā Madonā. 

20.03.2019. nepilngadīgā nogādāšana uz komplekso tiesu psihiatrisko un psiholoģisko 

ekspertīzi VSIA Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā. 

 

8. DOKUMENTU PĀVALDĪBA 
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Bāriņtiesā 2019.gadā ierosinātas 66 lietas: 

 

Aizbildnības lietas 7 

Lietas par aizgādņa iecelšanu pilngadīgām personām ar ierobežotu rīcībspēju, 

aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu no pienākumu pildīšanas 

1 

Lietas par valsts sociālo pabalstu, atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem 

nav noteikta invaliditāte, un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšanu 

vai atjaunošanu 

1 

Lietas par bērna mantas pārvaldīšanu 4 

Lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, par prasības sniegšanu 

tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu 

23 

Lietas un lēmumi (atzinumi) pēc tiesas pieprasījuma (atsevišķā aizgādība, 

aizgādības tiesību atņemšana pēc personas prasības, saskarsmes tiesības u.c.) 

7 

Lietas par vecāku domstarpībām bērnu audzināšanas jautājumos 3 

Lietas par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanu ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 

3 

Lietas par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai un 

lietas par audžuģimenes statusa piešķiršanu 

6 

Lietas par bērna ievietošanu audžuģimenē 6 

Lietas par vecāku aprūpē esošā bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā vai 

ārvalstīs 

1 

Lietas par bērnu uzvārda maiņu 3 

Adopcijas lietas 1 

 

Dokumentu aprite bāriņtiesā 2019.gadā: 

 

Saņemtie iesniegumi  255 

Saņemtie dokumenti 1285 

Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām /nosūtītie dokumenti/ 2066 

 

 

9. APLIECINĀJUMI 

 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 2.panta otrajā daļā noteikto, novados, kuros nav 

teritoriālā iedalījuma vienību, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību 

mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un 

pilda citus šā likuma 61.pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Novados, 

kuros ir teritoriālā iedalījuma vienības, bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada 

teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra. Tā kā Alūksnes pilsētā nav pieejami notāra 

pakalpojumi, tad laika periodā no 2019.gada 1.aprīļa līdz gada nogalei bāriņtiesa 

apliecinājumus veica arī Alūksnes pilsētā.  

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam 

apliecinājumam. 

2019.gadā bāriņtiesa veikusi 896 apliecinājumus. Iekasētas valsts nodevas 9719,- 

euro. 

10. SADARBĪBA 

 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
http://likumi.lv/doc.php?id=139369#p61
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18.02.2019. starpinstitūciju tikšanās nodibinājumā “Latgales Reģionālais atbalsta centrs 

“Rasas pērles”” Rugāju novadā par bērniem, kuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, 

jo cietuši no fiziskas un emocionālas vardarbības audžuģimenē.  

02.05.2019. bāriņtiesas, potenciālo audžuģimeņu un Valmieras SOS bērnu ciemata pārstāvju 

tikšanās Valmieras SOS bērnu ciematā jautājumā par bērnu ievietošanu audžuģimenē. 

10.12.2019. starpinstitūciju tikšanās nodibinājumā “Centrs Valdardze” par bērnu, kurš saņem 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, jo cietis no fiziskas, emocionālas un seksuālas 

vardarbības ģimenē. 

10.12.2019. ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu dzīves apstākļu pārbaude un viedokļa 

noskaidrošana Valmieras SOS bērnu ciematā. 
 


