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Bāriņtiesas pārskats par darbību 2020.gadā 

 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu un Rēzeknes novada 

Dricānu bāriņtiesas nolikuma 6.punktu,  Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesa sniedz 

pārskatu par darbību 2020.gadā. 

 

Pārskata gadā Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesa (turpmāk tekstā - bāriņtiesa): 

1)  Kopā 10 (desmit) personām  ar  lēmumu pārtrauca bērna aizgādības tiesības, 
no tā mātēm-4, tēviem-6.  

1.1) Tajā skaitā atkārtoti 2  (divām) personām jau iepriekš (ne tikai pārskata 
gadā) pārtrauktas tā paša vai cita bērna aizgādības tiesības; māte-1, tēvs-1. 

1.2) ar bāriņtiesas lēmumu 2 (divām ) personām (mātei un tēvam) pārtrauktas 
bērna aizgādības tiesības, ja konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu vai ir 
pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu 

2) ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības 4 
(četrām) personām, no tā mātēm-2; tēviem-2. 

3) Par 4 (četrām)  personām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu 
tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, no tā mātēm-1; tēviem-3. 

4) Pārskata gadā 3 (trim) personām ar tiesas spriedumu atņemtas bērnu 
aizgādības tiesības, mātēm-1; tēviem-2. 

5) Kopumā 9 (deviņu)  bērnu vecākiem pārskata gadā pārtrauktas bērna 
aizgādības tiesības.  Tajā skaitā (vecums gados):  

zēni: 0–3 (ieskaitot) 2 

4–12 (ieskaitot) 1 

13–17 (ieskaitot) 1 

meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
 

4–12 (ieskaitot) 2 

13–17 (ieskaitot) 3 

6) pārskata gadā 3 (triju)  bērnu vecākiem atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības 
tiesības. Tajā skaitā (vecums gados): 
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zēni: 0–3 (ieskaitot) 1 

4–12 (ieskaitot) 
 

13–17 (ieskaitot) 
 

meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
 

4–12 (ieskaitot) 1 

13–17 (ieskaitot) 1 

7) pārskata gadā 7 (septiņu) bērnu vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas 
aizgādības tiesības. Tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot) 3 

4–12 (ieskaitot) 
 

13–17 (ieskaitot) 
 

meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
 

4–12 (ieskaitot) 2 

13–17 (ieskaitot) 2 

8) Ārpusģimenes aprūpē uz  2020. gada 31.decembri esošo bērnu skaits  ir 46  
(četrdesmit seši ) bērni, no tā bērnu skaits, kuri ievietoti: 
8.1) audžuģimenēs  - 12 (divpadsmit)  bērni, tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot) 1 

4–12 (ieskaitot) 6 

13–17 (ieskaitot) 1 

meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
 

4–12 (ieskaitot) 3 

13–17 (ieskaitot) 1 

8.2) aizbildņa ģimenēs -  33 (trīsdesmit trīs) bērni, tajā skaitā (vecums gados):  

zēni: 0–3 (ieskaitot) 1 

4–12 (ieskaitot) 9 

13–17 (ieskaitot) 7 

meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
 

4–12 (ieskaitot) 10 

13–17 (ieskaitot) 6 

8.3) ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietots - 
1 (viens) bērns, tajā skaitā (vecums gados): 

meitenes: 13–17 (ieskaitot) 1 

 
9) Adoptējamo  (juridiski brīvu) bērnu skaits, kuri atradās ārpusģimenes aprūpē, 

un par kuriem sniegtas ziņas Labklājības ministrijas Adopcijas reģistram – 3 
(trīs) bērni, tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot)  

4–12 (ieskaitot) 1 

13–17 (ieskaitot)  

meitenes: 0–3 (ieskaitot)  
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4–12 (ieskaitot) 2 

13–17 (ieskaitot)  

10) Par 13 (trīspadsmit) bērniem bāriņtiesa pārskata gadā lēmusi  par 
ārpusģimenes aprūpi,  ir  no tā: 

10.1) astoņu bērnu vecākiem pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības; 

10.2) četru  bērnu vecāki slimības dēļ paši nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt 
bērnu; 

10.3) vienam bērnam ārpusģimenes aprūpe nodrošināta citos gadījumos 
(ārpusģimenes aprūpes formas maiņa); 

10.4) Audžuģimenē pārskata gadā Bāriņtiesa ievietoja 4 (četrus) bērnus, tajā 
skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot) 1 

4–12 (ieskaitot) 2 

13–17 (ieskaitot) 
 

meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
 

4–12 (ieskaitot) 
 

13–17 (ieskaitot) 1 

10.5) Aizbildnību pārskata gadā  nodibināta pirmreizēji 4 (četriem) bērniem, tajā 
skaitā (vecums gados):   

zēni: 0–3 (ieskaitot) 1 

4–12 (ieskaitot) 1 

13–17 (ieskaitot) 
 

meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
 

4–12 (ieskaitot) 1 

13–17 (ieskaitot) 1 

10.6) Aprūpes un rehabilitācijas institūcijā tika ievietoti 5 (pieci) bērni, tajā skaitā 
( vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot) 
 

4–12 (ieskaitot) 
 

13–17 (ieskaitot) 3 

meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
 

4–12 (ieskaitot) 1 

13–17 (ieskaitot) 1 

 

10.7) Aprūpe audžuģimenē izbeigta kopā 2 (diviem)  bērniem.  

Tajā skaitā no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku veselības stāvokļa 
uzlabošanās 1 (vienam) bērnam; no audžuģimenēs esošajiem bērniem 1 (viens) 
bērns sasniedzis pilngadību. 

10.8) Aizbildnība izbeigta 13 (trīspadsmit) bērniem.  

Tajā skaitā vecāku aprūpē pēc pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanas 
vecākiem nodoti 8 (astoņi) bērni; 

pēc pilngadības sasniegšanas 5 (pieci) bērni.   
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11) Pārskata gada 31. decembrī kopējais aizbildņu  skaits ir  26 (divdesmit sešas)   
personas, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam. No tā 
aizbildņu skaits, kuri ir bērna: 

vecvecāki 9 

sievietes 7 

vīrieši 2 

Citi bērna radinieki 9 

sievietes 6 

vīrieši 3 

Citas personas, kas nav 

radinieki 
8 

sievietes 7 

vīrieši 1 

11.1) Pirmreizēji ar bāriņtiesas lēmumu pārskata gadā par aizbildni ieceltas 3 
(trīs) personas. No tām: 

 bērna vecvecāki 1 

sievietes 1 

vīrieši 
 

citi bērna radinieki 2 

sievietes 1 

vīrieši 1 

Citas personas  

sievietes  

vīrieši  

11.2) Pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu 10 (desmit) personas atlaistas no 
aizbildņa pienākumu pildīšanas Civillikumā paredzētajos gadījumos vai ja 
izbeigušies Bāriņtiesu likumā noteiktie aizbildnības nodibināšanas iemesli. 
Tajā skaitā: 

bērna vecvecāki 4 

sievietes 4 

vīrieši  

citi bērna radinieki 4 

sievietes 3 

vīrieši 1 

Citas personas 2 

sievietes 1 

vīrieši 1 

12) Kopā 3 (trim) bērniem ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis, ja aizbildnība 
bērnam nodibināta pirmreizēji. Tajā skaitā (vecums gados): 

zēni: 0–3 (ieskaitot) 1 

4–12 (ieskaitot) 
 

13–17 (ieskaitot) 
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meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
 

4–12 (ieskaitot) 1 

13–17 (ieskaitot) 1 

12.1) no tā 1 (vienam)  bērnam par aizbildni iecelts vecvecāks. Tajā skaitā 
(vecums gados):  

zēni: 0–3 (ieskaitot) 1 

4–12 (ieskaitot) 
 

13–17 (ieskaitot) 
 

meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
 

4–12 (ieskaitot) 
 

13–17 (ieskaitot) 
 

12.2) no tā 2 (diviem) bērniem par aizbildni iecelts cits bērna radinieks. Tajā 
skaitā (vecums gados):  

zēni: 0–3 (ieskaitot) 
 

4–12 (ieskaitot) 
 

13–17 (ieskaitot) 
 

meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
 

4–12 (ieskaitot) 1 

13–17 (ieskaitot) 1 

 
12.3) Par 1 (vienu) ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu Bāriņtiesa pārskata gadā 
pieņēmusi lēmumu par atļauju bērnam uzturēties pie vecākiem vai brāļiem, 
māsām, vecvecākiem un personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā 
saimniecībā. Tajā skaitā (vecums gados):  

zēni: 14–12 (ieskaitot) 1 

13) Bāriņtiesā pārskata gada 31.decembrī aizgādnībā esošo personu skaits kopā ir  
16 (sešpadsmit) personas.   
13.1) Ar bāriņtiesas lēmumu 15 (piecpadsmit)  personas ieceltas par aizgādni 
personai ar ierobežotu rīcībspēju. No tā aizgādņu skaits, kuri ir:  

personas ar ierobežotu 

rīcībspēju radinieki un laulātie 
13 

sievietes 13 

vīrieši 
 

citu personu skaits, kuras 

ieceltas par aizgādni personai 

ar ierobežotu rīcībspēju 

2 

sievietes 2 

vīrieši 
 

14) Pārskata gadā 9 (deviņas) personas ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni 
mantojumam vai prombūtnē esošas personas mantai; pirmreizēji lēmums 
pieņemts attiecīgā uz 9 (deviņām) personām.  
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15)  Pēc tiesas pieprasījuma par 5 (pieciem) bērniem bāriņtiesa devusi atzinumu 
tiesai par bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības 
izmantošanas kārtību.  

16) Kopumā 11 (vienpadsmit) gadījumos bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par  
nepilngadīgo bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu 
nodrošināšanu vai aizstāvību. 

17) Bāriņtiesa 2020.gadā  kopā pieņēma 83 (astoņdesmit trīs) lēmumus. No tiem 
vienpersonisko lēmumu, ar kuriem vecākiem pārtrauktas bērnu aizgādības 
tiesības un bērns izņemts no ģimenes - 4 (četri) lēmumi. 

18) Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits pārskata gada 31. decembrī, 
ja lietas nav nodotas arhīvā,  ir  326 (trīs simti divdesmit sešas) aktīvās lietas. 

19) Pārskata gadā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā kopā ir 20 (divdesmit)  jaunas 
lietas. 

20) Korespondences apjoms:  Saņemtas - 376 (trīs simti septiņdesmit seši);   
Nosūtītas - 450 (četri simti piecdesmit). 

21) Veikto apliecinājumu (notariālo darbību) skaits kopā - 576 (pieci simti 
septiņdesmit seši)  apliecinājumi.  

22) Bāriņtiesa piedalījās tiesas sēdēs, kā  prasītāji aizgādības tiesību atņemšanas 
lietās, kā ieinteresētā persona lietās par personas rīcībspējas ierobežošanu un 
aizgādības nodibināšanu,  kā atzinuma sniedzējs par bērnu dzīvesvietas un 
saskarsmes kārtības noteikšanu un arī kā personas pārstāvis kriminālprocesā.  

23) Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros sniedza vecākiem un aizbildņiem 
dažāda rakstura konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; 
organizēja un piedalījās starpinstitūciju sēdēs gadījumu risināšanā; nosūtīja 
personas uz psihologa konsultācijām atzinuma saņemšanai;  izskatīja 
iesniegumus,  sūdzības un anonīmus ziņojumus  par vecāku rīcību; kā arī  
vienā gadījumā ziņoja tiesībsargājošajām iestādēm par pārkāpumiem pret 
nepilngadīgajām personām. 

24) Bāriņtiesas lēmumi un faktiskā rīcība tiesā nav pārsūdzēti. 

 
 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja      D.Igaune 
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