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Pārskata ziņojums  

par Rugāju novada bāriņtiesas darbību 2018.gadā.  
(atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta 4.daļai) 

Bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.  

Bāriņtiesas kompetenci un darbības principus, kā arī bāriņtiesas lēmumu pieņemšanas 

un pārsūdzēšanas kārtību nosaka “Bāriņtiesu likums”. 

 Bāriņtiesas ikdienas darbs saistīts ar bērnu un personu ar rīcībspējas ierobežojumiem 

interešu ievērošanu. 

2018.gadā Rugāju novada bāriņtiesa pieņēmusi 24 lēmumus:  

Aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana 3 

Iecelts sevišķais aizbildnis  

Aizbildņa atlaišana                                          3 

Par personas atbilstību aizbildņa pienākumu 

pildīšanai 
1 

Bērnu nodošana aprūpē citai personai    1 

Atzinumi tiesai  

Par aizgādņa iecelšanu mantojumam u.c. lēmumi, 

saistīti ar mantojumu        

6 

Par kopīgā īpašuma reālās sadales līguma projekta 

apstiprināšanu 

1 

Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu 1 

Par pagaidu aizbildņa iecelšanu 1 

Par ģimenes pabalsta izmaksu 2 

Par uzvārda maiņas atbilstību bērna interesēm 2 

Par mantas pārvaldību 1 

Par atļauju ieķīlāt nekustamo īpašumu 1 

Par personisku attiecību un tiešu kontaktu 

uzturēšanas tiesībām 

1 



Nosūtītas vēstules 180 

Pieņemti lēmumi 24 

Notariālās darbības, 128 

          t. sk., līgumi 27 

                   lūgumi Zemesgrāmatai 53 

                   pilnvaras 31 

                   parakstu apstiprinājumi, kopiju 

apstiprināšana, atļaujas robežas šķērsošanai 

apstiprināšana, u.c. 

17 

Notariālie pakalpojumi sniegti mājās 12 

Saņemti dokumenti 432 

 

Bāriņtiesas pieņemtie lēmumi 2018.gadā nav pārsūdzēti tiesā.  

Bāriņtiesā pārskata gadā ierosinātas 17 lietas. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu 

kopējais skaits ir 98. 

Uz 2018.gada 31.decembri aizbildņu ģimenēs dzīvoja 7 bērni. 2018.gadā 

audžuģimenēs vai institūcijās ievietotu bērnu nav. 

 Bāriņtiesai ir bijusi veiksmīga sadarbība gan ar novada sociālo dienestu, gan citām 

institūcijām par ģimenēm, kurās jāveicina un jānodrošina apstākļi bērnu pilnvērtīgai kā 

fiziskai, tā arī psiho emocionālai  attīstībai un audzināšanai. 

 Sadarbojoties tādām iesaistītajām pusēm, iestādēm un dienestiem kā: 

- Izglītības pārvalde; 

- Izglītības iestādes; 

- Ģimenes ārsti; 

- Pašvaldības policija; 

- Valsts policija; 

- Sociālais dienests; 

- Vecāki, 

tika realizēta veiksmīga starpinstitucionālā sadarbība, sniegti sociālā atbalsta pasākumi, lai 

veicinātu un uzlabotu izpratne par bērnu vispusēju audzināšanu, vajadzību un aprūpes 

nodrošināšanu atbilstoši bērnu attīstības vecumposmiem un tendencēm. Kā rezultāts atbalsta 

komandas (iepriekšminēto pušu), sadarbībai un veiktajiem pasākumiem ir gadījumu skaita 

samazināšanās, kad bāriņtiesai vajadzējis izņemt bērnu no ģimenes pārtraucot vecākiem 

aizgādības tiesības.  

Tāpat sadarbojoties ar vecākiem un izglītības iestādēm, bāriņtiesa iesaistījusies arī 

tādu problēmsituāciju risināšanā, kā uzvedības normu un noteikumu pārkāpšana, vecāku un 

pedagogu audzināšanas paņēmienu un prasību un principu ignorēšana un neievērošana, 

meklējot optimālu problēmas risinājumu un rezultātu - rast motivāciju bērniem izglītības 

iegūšanai, attieksmei pret to un uzvedības normu ievērošanai. 

 



Bāriņtiesa veikusi preventīvus pasākumus un profilaktisku darbu, izglītojot un 

izskaidrojot jautājumus par bērnu, jauniešu un vecāku tiesisko aizsardzību.  

Joprojām aktuāla ir atbalsta personāla (kas konkrēti strādā ar ģimenēm viņu 

dzīvesvietā), pieejamības nodrošināšana, mācot vecākiem apgūt saimnieciskās prasmes, 

prasmes bērnu audzināšanā un aprūpē. 

Iedzīvotāju ienākumu līmenis reģionā ir zemāks par vidējo ienākumu līmeni valstī, kā 

sekas bieži vien ir materiālā nodrošinājuma nepietiekamība problēmu risināšanai, ierobežotas 

iespējas nokļūt uz apmācībām novada centrā vai pilsētās kaimiņu novados. Svarīgi būtu 

turpmāk vērst uzmanību papildpakalpojumiem un veicināt to pieejamību. 

Sociālo garantiju nodrošināšanai bāriņtiesa pieprasījusi Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijai un izsniegusi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem 

apliecības.  

Darbojoties Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā ar mērķi: 

- sekmēt bāriņtiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, 

- popularizēt pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā, 

- risināt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības jomā  un citus bāriņtiesas 

kompetencē esošos jautājumus.  

Pilnveidojot zināšanas, bāriņtiesas darbinieki apmeklējuši kursus, Valsts bērnu tiesību 

inspekcijas un Tiesībsarga organizētos seminārus un diskusijas. 

Saskaņā ar “Bāriņtiesu likuma” 5.panta 6.daļā noteiktajam, Rugāju novada pašvaldība 

rada iespēju Bāriņtiesas priekšsēdētājai, priekšsēdētājas vietniecei un bāriņtiesas loceklēm  

apmeklēt supervīzijas. 

2019. gada janvārī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai tika iesniegts 

bāriņtiesas ikgadējais valsts statistikas pārskats par 2018. gadu.  

Pārskata gadā bāriņtiesā saņemti - 432 dokumenti, nosūtīti - 141 dokumenti. 

Nozīmīga bāriņtiesas darbības joma ir notariālo darbību veikšana – bāriņtiesa sagatavo 

dokumentu projektus un apliecina darījumus, apliecina un pieņem glabāšanā testamentus, 

sastāda, apliecina un atsauc pilnvaras, apliecina paraksta īstumu, apliecina parakstus uz 

nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai un veic citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus. 

Atbilstoši “Bāriņtiesu likuma” 61.panta otrajā daļā noteiktajam, Bāriņtiesas apliecinājums 

juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.  

2018.gadā Bāriņtiesa novada teritorijā veikusi 128 notariālās darbības.  

Bāriņtiesa veido un uztur bāriņtiesas arhīvu atbilstoši Arhīva likumam. 

 

Ar cieņu, 

Bāriņtiesas priekšēdētāja J.Briede 

 


