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Bāriņtiesas pārskats par darbību 2017. gadā 

        Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Bāriņtiesa ne retāk kā 

reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata 

ziņojums ir publicējams pašvaldības mājaslapā, Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesa ( turpmāk 

tekstā-Bāriņtiesa) sniedz pārskatu par darbu 2017.gadā.    

       Pārskata gadā Bāriņtiesā: 

 Saņemtas 242 korespondences,  t. sk.  29 iesniegumi, nosūtītas 310 korespondences. 

 Pieņemti 38 koleģiālie lēmumi.  

 2 vecākiem  tika pārtrauktas 2 bērnu aizgādības tiesības;  

 

        Par 5 personām Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par prasības  celšanu tiesā par aizgādības 

tiesību atņemšanu, no tām 2 personām pārskata gadā ar tiesas spriedumu atņemtas 3 bērnu 

aizgādības tiesības. 

        2 ģimenēs netiek pietiekami nodrošināta 6 bērnu attīstība un audzināšana un par tām bāriņtiesa 

pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu. 

 

       Ārpusģimenes aprūpe ir nodrošināta 2 bērniem, no tiem 1 bērns ievietots audžuģimenē, 1 bērns  

ievietots aizbildņa ģimenē. 

  3 bērniem tika izbeigta aprūpe aizbildņa ģimenē sakarā ar pilngadības sasniegšanu. 

  2017.gada 31.decembrī ārpusģimenes aprūpē atrodas  16 bez vecāku gādības palikuši  

bērni, no tiem 6 bērni ievietoti audžuģimenēs, 10 bērniem ir nodibināta aizbildnība.  

  Juridiski brīvu (adoptējamo) bērnu skaits ir 15. 

 2017.gada 31.decembrī  Bāriņtiesas pārraudzībā atrodas  6 aizgādnībā esošas personas, 

pārskata gadā 1 personai ar ierobežotu rīcībspēju tika iecelts aizgādnis.  2 personas ieceltas par 

aizgādni mantojumam. 
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  Bāriņtiesā ir 3 audžuģimenes, kurās kopā ievietoti 17 bez vecāku gādības palikušie bērni, 

no tiem 11 bērni mācās Kaunatas vidusskolā, 4 bērni apmeklē Kaunatas P.I.I. „Zvaniņš” ,  2-citās 

izglītības iestādēs. 

 4 personas tika nosūtītas konsultāciju saņemšanai pie psihologa. 

 2017.gada 31.decembrī     Bāriņtiesas lietvedībā ir 289  administratīvās lietas, t.sk.   

74 - par bērnu aizgādību;  

45- par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam;  

14 - par aizgādņa iecelšanu  rīcībnespējīgajām personām vai promesošo/ pazudušo personu    

       mantai;  

32 - par  bērnu  mantas pārvaldīšanu ;  

9 - par bērnu adopciju;  

8-  par bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā ;  

4 - par audžuģimenes statusa  piešķiršanu;  

24- par bērnu ievietošanu  audžuģimenēs;  

24 - par bērnu ievietošanu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;  

44- par valsts ģimenes pabalsta izmaksāšanas pārtraukšanu   

       un citas lietas.  

 

 Pārskata gadā tika ierosinātas 18 administratīvas lietas. 

 

 Tika veiktas 451 notariālās darbības, no tām  

215- Griškānu pagastā,  

66- Čornajas pagastā,  

73 - Kaunatas pagastā,  

34 -Mākoņkalna pagastā,  

63 - Stoļerovas pagastā.  

 

            Bāriņtiesa 9 reizes   piedalījās pirmās un otrās instances tiesas sēdē, gan kā prasītāji 

aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem, gan kā atzinuma sniedzēji par saskarsmes kārtības 

noteikšanai vai viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai; gan kā pilngadīgo pārstāvji 

kriminālprocesos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanā. 

           Bāriņtiesas kompetences ietvaros tika sniegtas dažādas konsultācijas, izskatīti iesniegumi un 

sūdzības, pārbaudīta informācija  to skaitā par vecāku, aizbildņa vai audžuģimenes rīcību. Regulāri 

tika iegūta un izvērtēta nepieciešama informācija,   veiktas dzīves apstākļu pārbaudes, bērnu un citu 

personu viedokļu noskaidrošana u. tml.  2 gadījumos rakstiski  tika sniegta informācija  Sociālam 

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

kurām nepieciešama palīdzība. 
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