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Par pārskata par bāriņtiesas 2015.gada darbību sniegšanu 

 

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) Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesa iesniedz Jums 

pārskatu par savu 2015.gada darbību. 

Laika periodā no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim Rēzeknes novada Ozolaines 

bāriņtiesā tika saņemta 269 korespondence (no tiem 83 iesniegumi), un nosūtīta 472 

korespondence. 

2015.gada Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesā tika pieņemti 76 koleģiālie lēmumi, 6 – 

vienpersoniskie, 2 lēmumi adopcijas lietās.  

2015.gadā 16 personām (8 mātēm un 8 tēviem) tika pārtrauktas 14 nepilngadīgo personu 

aizgādības tiesības (8 meitenēm un 6 zēniem), par 3 mātēm un 2 tēviem ziņots tiesībaizsardzības 

iestādei – policijai; 3 personām (2 mātēm un 1 tēvam) atjaunotas pārtrauktās 3 (2 meiteņu un 1 

zēna) bērnu aizgādības tiesības. 

Savukārt ar tiesas spriedumu 2015.gadā tika atņemtas aizgādības tiesības  2 personām (2 

mātēm) uz 2 bērniem (1 meitene un 1 zēns). 

2015.gadā 15 bērniem ir nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, t.i. 4 – ievietoti audžuģimenē, 6 – 

nodibināta aizbildnība, 5 - ievietoti sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā. 

2015.gada 31.decembrī ārpusģimenes aprūpē atrodas 46 personas ( 9 - audžuģimenē, 27 -

aizbildnībā, 10 - bērnu namos), ir 6 personas, kurām ir ierobežota rīcībspēja. Adoptējamo bērnu 

skaits ir 8, taču 4 no tiem nepiekrīt adopcijai vispār. 5 bērni tika nosūtīti konsultāciju saņemšanai 

pie psihologa. 
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Pavisam Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesās ikdienas apritē ir 105 aktīvas lietas 

(aizbildnības, aprūpe, aizgādnība, mantas, audžuģimene, ievietošana bērnu namos, nodošana 

aprūpē Latvijā vai ārvalstī, pēc tiesu pieprasījuma, adopcijas, u.c.), sistemātiski strādājam arī ar 

arhīvā esošajām (neaktīvām) 39 lietām un apliecinājumiem (jāizsniedz izziņas, jāiegūst kāda 

informācija un tā jāsniedz dažādām institūcijām (policijai, citām bāriņtiesām, notāriem u.c.)) 

(skat. Pielikumu Nr.1). 

2015.gadā tika veiktas 363 notariālās darbības, kopsummā par 3768,40 EUR (skat. Pielikumu 

Nr.2). 

2015.gadā regulāri pēc dažādu institūciju pieprasījuma tika veiktas apsekošanas, viedokļa 

noskaidrošana, informācijas iegūšana un atbildes sniegšana. Tika veikts tekošais darbs. 

Bāriņtiesas kompetences ietvaros tika sniegtas dažāda rakstura konsultācijas apmeklētājiem 

(bērniem, vecākiem, aizbildņiem, audžuvecākiem, pircējiem, pārdevējiem, pilnvaru devējiem, 

pieteikumu iesniedzējiem, u.c.). 

 

 

Pielikumā:  

1. Pielikums Nr.1; 

2. Pielikums Nr.2. 
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