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Pārskata ziņojums  

par Rugāju novada bāriņtiesas darbību 2019.gadā.  
(atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta 4.daļai) 

Bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.  

Latvijas Republikas “Bāriņtiesu likums” nosaka bāriņtiesas kompetenci un darbības 

principus, kā arī bāriņtiesas lēmumu pieņemšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

 Bāriņtiesas ikdienas darbā aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās 

un mantiskās intereses un tiesības, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu bērna 

audzināšanu un pienācīgu aprūpi ģimeniskā vidē. 

Pieņemti lēmumi, t.sk.: 33 

Aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana 7 

Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu 2 

Aizbildņa atlaišana                                          1 

Par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai 1 

Par atļauju nepilngadīgajam ciemoties pie vecākiem 1 

Par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai 5 

Par audžuģimenes statusa piešķiršanu 1 

Par ievietošanu audžuģimenē 2 

Par aizgādņa iecelšanu 1 

Bērnu nodošana aprūpē citai personai    1 

Atzinumi tiesai 2 

Par atļauju piedalīties viesprogrammā Amerikas Savienotajās 

Valstīs 

4 

Par atbrīvošanu no mantojuma aizgādņa pienākumu pildīšanas        1 

Par ģimenes valsts pabalsta izmaksu 1 

Par piedzimšanas pabalsta izmaksu 1 

Par atļauju pārdot nepilngadīgajam piederošo nekustamo īpašumu 1 

Par izmaiņām lēmumā 1 



Nosūtītas vēstules 293 

Notariālās darbības, 161 

          t. sk., līgumi 23 

                   lūgumi Zemesgrāmatai 39 

                   pilnvaras un atļaujas robežas šķērsošanai 56 

                   parakstu apstiprinājumi, kopiju apstiprināšana, 

izrakstu apstiprināšana, u.c. 

42 

                   testamenti 1 

Notariālie pakalpojumi sniegti mājās 9 

Saņemti dokumenti 639 

 

Bāriņtiesas pieņemtie lēmumi 2019.gadā nav pārsūdzēti tiesā.  

Apgabaltiesā pārsūdzēts un atstāts spēkā Tiesas lēmums, kas pieņemts pēc bāriņtiesas 

lēmuma par bērna pagaidu dzīves vietas noteikšanu un saskarsmes tiesību izmantošanā. 

Bāriņtiesā pārskata gadā ierosinātas 19 lietas. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu 

kopējais skaits ir 95. 

Uz 2019.gada 31.decembri aizbildņu ģimenēs dzīvoja 10 bērni. 2019.gadā 

audžuģimenēs ievietoti 2 bērni, ievietotu bērnu nav.  

 Bāriņtiesa sadarbojas ar novada iestādēm un dienestiem. t.sk. ar novada sociālo 

dienestu, izglītības iestādēm un pārvaldi, veiksmīgi sadarbība attīstījusies ar novada 

pašvaldības policiju , kā arī ģimenes ārstiem, psihologiem, valsts policiju, citu novadu 

sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, izglītības iestādēm.  

 Šogad ļoti veiksmīgi tika uzsākta sadarbība ar Gulbenes atbalsta centru “Airi 

vecākiem”, kuras rezultātā viena novada ģimene ir ieguvusi audžuģimenes statusu un trīs 

atzītas par piemērotām audžuģimenes statusa iegūšanai un uzsākušas apmācības. 

 Bāriņtiesa sadarbojas ar institūcijām un ģimenēm, lai veicinātu apstākļu nodrošināšanu 

pilnvērtīgai bērnu fiziskai, psiho emocionālai  attīstībai un audzināšanai, kas ir sociālā atbalsta 

pasākumi, izpratnes veidošanai par bērnu aprūpi un iekļauj sevī vispusēju audzināšanu un 

vajadzību nodrošināšanu atbilstoši bērnu attīstībai, ņemot vērā ne tikai bērnu attīstības 

vecumposmu, bet arī mūsdienu audzināšanas tendences.  

Izskaidrojot jautājumus par bērnu, jauniešu un vecāku tiesisko aizsardzību bāriņtiesa 

veikusi  profilaktisku darbu  un iesaistījusies preventīvos pasākumos jautājumos par bērnu un 

vecāku tiesisko aizsardzību.  

Bāriņtiesas ieskatā joprojām aktuāla ir atbalsta personu pieejamības nodrošināšana, 

sniedzot atbalstu vecākiem apgūt prasmes bērnu audzināšanā, aprūpē un veiksmīgas ikdienas 

dzīves  

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem sociālo garantiju 

nodrošināšanai bāriņtiesa pieprasījusi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un 

izsniegusi apliecības.  



Bāriņtiesa turpina darboties Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā, lai sekmētu  

darbinieku profesionālo izaugsmi un gūtu profesionālu atbalstu risinot jautājumus ne tikai 

bērnu tiesību aizsardzības jomā, bet arī  citus bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus.  

Bāriņtiesas darbinieki apmeklējuši kursus, Valsts bērnu tiesību inspekcijas un Latvijas 

bāriņtiesu darbinieku asociācijas seminārus, lai pilnveidotu savas prasmes un zināšanas.  

Ik gadu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai tiek iesniegts bāriņtiesas 

ikgadējais valsts statistikas pārskats par iepriekšējo gadu.  

Būtiska 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. Salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu 2019. gadā notariālo darbību apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaudzis par 

26%. 

Savukārt ienākošo un izejošo dokumentu apjoms 2019. gadā pieaudzis par 54% 

Atbilstoši Arhīva likumam Bāriņtiesa veido un uztur bāriņtiesas arhīvu. 

 

 

Bāriņtiesas priekšēdētāja J.Briede 

 


