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Pārskata ziņojums  

par Rugāju novada bāriņtiesas darbību 2020.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.: 37 

Aizgādības tiesību pārtraukšana ,atjaunošanu un neatjaunošanu 6 

Aizbildņa atlaišana                                          2 

Par personas atbilstību aizbildņa, aizgādņa pienākumu pildīšanai 1 

Par atļauju nepilngadīgajiem ciemoties  1 

Par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai 3 

Par audžuģimenes statusa piešķiršanu 6 

Par ievietošanu audžuģimenē 2 

Par aizgādņa iecelšanu 3 

Atzinumi tiesai 1 

Par mantas pārvaldību 2 

Par atbrīvošanu no  aizgādņa pienākumu pildīšanas        3 

Par ģimenes valsts pabalsta izmaksu 1 

Par uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē 2 



Par personisku attiecību un tiešu kontaktu uzturēšanas tiesību 

ierobežošanu 

1 

Par personisko un mantisko interešu pārstāvību 3 

Pieteikums tiesā par aizgādības tiesību pārtraukšanu 1 

Nosūtītas vēstules 302 

Notariālās darbības, 115 

          t. sk., līgumi 18 

                   lūgumi Zemesgrāmatai 38 

                   pilnvaras un atļaujas robežas šķērsošanai 21 

                   parakstu apstiprinājumi, kopiju apstiprināšana, 

izrakstu apstiprināšana, u.c. 

37 

                   testamenti 1 

Notariālie pakalpojumi sniegti mājās 12 

Saņemti dokumenti 669 

 

Bāriņtiesas pieņemtie lēmumi 2020.gadā  tiesā nav pārsūdzēti.  

Bāriņtiesā pārskata gadā ierosinātas 13 lietas. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu 

kopējais skaits ir 67. 

Uz 2020.gada 31.decembri Rugāju novadā aizbildņu ģimenēs dzīvoja 17 bērni. Rugāju 

novadā ir 7  audžuģimenes, kurās kopumā dzīvo 9 bērni. Rugāju novada bāriņtiesa 2020.gadā 

audžuģimenēs ievietoja 5 bērnus.  

Sadarbībā ar Gulbenes atbalsta centru “Airi vecākiem”, bāriņtiesa ir iesaistījusies 

informācijas sniegšanā, jautājumu izskaidrošanā par audžuģimeņu nepieciešamību un 

audžuģimenes statusa iegūšanu, līdz ar to Rugāju novadā  2020.gadā sešas ģimenes ir  

ieguvušas audžuģimenes statusu. 

Joprojām turpinās bāriņtiesas sadarbība 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, bāriņtiesa piedalās tiesas procesos 

bērnu tiesību aizsardzības jomā.  

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. Ir 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. Kā viens no svarīgākajiem jautājumiem ir informācijas un atbalsta sniegšana ģimenēm 

saskarsmē ar bērniem, aprūpē, vecāku savstarpējās komunikācijas prasmju attīstīšanā. 



Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijai pieprasītas un izsniegtas apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai. 

Bāriņtiesa sekmīgi sadarbojas ar  Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociāciju, lai rastu 

risinājumus pilnvērtīgai bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 2020.gada pandēmijas laikā, kā 

arī risinot dažādus jautājumus bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Bāriņtiesas locekļi pilnveidojuši savas profesionālās prasmes apmeklējot VPMC 

kursus, Latvijas bāriņtiesu asociācijas seminārus. 

2020.gada janvārī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai tika iesniegts valsts 

statistikas pārskats par iepriekšējo gadu. 

Nozīmīga vieta Bāriņtiesas darbā  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. No veikto notariālo darbību 

kopējā skaita būtisks īpatsvars 2020.gadā ir sastādītajiem nostiprinājuma lūgumiem un to 

apliecinājumiem, kas var liecināt par personu pieaugušo interesi īpašumtiesību sakārtošanā. 

Joprojām saglabājas sastādīto un apliecināto pilnvaru daudzums. Ir pieaudzis notariālo 

darbību veikšanas apjoms, sniedzot šo pakalpojumu personu dzīves vietās. 

2020.gadā salīdzinājum\a ar iepriekšējo gadu ienākošo un izejošo dokumentu 

apgrozījums ir pieaudzis. 

Tiek uzturēti un kārtoti dokumenti atbilstoši Arhīva likumam. Apstrādāti dokumenti 

glabāšanai bāriņtiesas arhīvā par 2016.,2017.,2018. gadiem. 

 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētaja                       (paraksts*) J.Briede 

 

 

 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


