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Lubānas novada bāriĦtiesas 
PĀRSKATS PAR DARBU 2012. GADĀ 

 
 Lubānas novada bāriĦtiesas (turpmāk – bāriĦtiesa) darbojas saskaĦā ar Lubānas novada 
pašvaldības 2007. gada 21. novembrī apstiprināto nolikumu un pamatojoties uz BāriĦtiesu 
likumu, prioritāri nodrošinot bērnu un citu rīcībnespējīgu personu tiesību un tiesisko interešu 
aizsardzību. Finanšu līdzekĜus bāriĦtiesas darbībai piešėir pašvaldības dome. 
 SaskaĦā ar BāriĦtiesu likuma 5.panta ceturto daĜu bāriĦtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz 
attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu darbību. 
 BāriĦtiesa lietas izskata bāriĦtiesas sēdēs un koleăiāli pieĦem lēmumus. Atsevišėos 
gadījumos, ja bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākĜos, bāriĦtiesas priekšsēdētājs 
vai bāriĦtiesas loceklis pieĦem vienpersonisku lēmumu par bērna izĦemšanu no ăimenes. 
 

2012. gadā pieĦemtie lēmumi 
 

PieĦemto lēmumu skaits 31 
                no tiem:  
Bērnu aprūpes tiesību atĦemšana un atjaunošana 7 

(2 pozitīvi, 5 negatīvi) 
      tajā skaitā vienpersoniski lēmumi  1 
Par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atĦemšanu 0  
Lēmumi pēc tiesas pieprasījuma (par aizgādību un saskarsmi) 2 
Lēmumi adopcijas lietās 0 
Lēmumi aizbildnības lietās  5 
Lēmumi lietās par bērnu ievietošanu institūcijās 1 
Lēmumi bērnu ievietošanai audžuăimenē 2 
Viesăimenes statusa piešėiršana 0 
Lēmumi lietās par bērnu nodošanu citas personas aprūpē 2 
Personu izvērtēšana atbilstībai aizbildĦa pienākumu veikšanai 1 
Aizgādnība rīcībnespējīgajiem un mantojumam 4 
Bērna mantas pārvaldība 2 
Sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas 
pārtraukšana vai atjaunošana 

2 

Citi 2 
  

 Pārskata gada laikā aprūpes tiesības atĦemtas 5 vecākiem (4 mātēm, 1 tēvam).  Vienā 
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gadījumā atĦemtas bērnu aprūpes tiesības, jo konstatēta vecāka vardarbība pret bērniem vai 
ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērniem un ir faktiski šėēršĜi, lai vecāks varētu 
aprūpēt savus nepilngadīgos bērnus. Vienā gadījumā atĦemtas bērnu aprūpes tiesības, jo 
konstatēti faktiski šėēršĜi, kas liedz mātei aprūpēt savu bērnu, kā arī bērna atrašanās mātes 
aprūpē var kaitēt bērna dzīvībai un veselībai, jo māte nespēj nodrošināt bērnam pilnvērtīgu 
fizisko un intelektuālo attīstību. Trim vecākiem konstatēta nolaidīga attieksme pret bērna aprūpes 
un audzināšanas pienākumu pildīšanu, kā arī konstatēts, ka vecāki ir Ĝaunprātīgi izmantojuši 
savas tiesības, nenodrošinot bērna aprūpi un uzraudzību. Bērnu aprūpes tiesības ar bāriĦtiesas 
lēmumu atjaunotas 1 vecākam (1 mātei). Bērnu skaits, kuru vecākiem atĦemtas aprūpes tiesības 
– 7, atjaunotas – 2.  
 Lietās par bērnu aprūpes tiesību atĦemšanu un atjaunošanu bāriĦtiesa Ĝoti veiksmīgi 
sadarbojas ar sociālo dienestu. Dienesta darbinieki piedalās dzīves apstākĜu pārbaudēs un risku 
izvērtēšanā, sniedz atzinumus bāriĦtiesas sēdēs. Īpaši uzteicama ir sociālā dienesta darbinieces 
darbam ar ăimenēm Vēsmas Masas darbība. Papildus esošajām lietām, bāriĦtiesas un sociālā 
dienesta redzeslokā ir 4 ăimenes, kurās ir 10 bērni, un, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērnu 
attīstība un audzināšana, taču ar šīm ăimenēm tiek strādāts, par situāciju šajās ăimenēs ir 
informētas citas atbildīgās institūcijas (policija, izglītības iestādes). 
  Ar tiesas spriedumu uz bāriĦtiesas pieteikuma pamata 2 vecākiem (1 mātei, 1 
tēvam) atĦemtas 2 bērnu aizgādības tiesības. 
 Uz 2012. gada 31. decembri ārpusăimenes aprūpē atrodas 17 novada bērni, no tiem: 5 
audžuăimenēs, 11 aizbildĦa ăimenē, 1 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā (Valsts sociālais aprūpes centrs „Rīga”). 
 Lubānas novadā nav nevienas audžuăimenes. 
 AizbildĦa pienākumus uz 2012. gada 31. decembri atbildīgi veic 10 personas (4 
vecvecāki, 3 citi radinieki, 3 citas personas), 1 aizbildnis pagājušajā gadā atcelts no aizbildĦa 
pienākumu pildīšanas, sakarā ar nepilngadīgā bērna vecāku pilngadības sasniegšanu. 
 Par 2 bērniem pieĦemts lēmums ar atzinumu, ka bērnu nodošana citas personas aprūpē 
Latvijā atbilst bērna interesēm, jo vecāki izbrauc strādāt uz ārzemēm uz laiku, kas ilgāks par 3 
mēnešiem. 
 Novadā ir 9 pilngadīgas personas, kam ar tiesas lēmumu noteikta rīcībnespēja un, kuras 
atrodas citu personu aizgādnībā. 
 Uz 2012. gada 31. decembri novadā ir divas personas, kas ar bāriĦtiesas lēmumu ieceltas 
par aizgādni mantojumam pēc tiesas lēmuma par mantojuma aizgādnības nodibināšanu. 
 2012. gadā par 2 bērniem pēc tiesas pieprasījuma bāriĦtiesa devusi atzinumu par bērna 
aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesību ar viena no vecākiem izmantošanas kārtību. 
 Par 3 bērniem bāriĦtiesa pieĦēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu un apgādnieka 
zaudējuma pensijas izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu. 
 Pārskata gadā pieĦemts 1 lēmums par nepilngadīgo mantisko interešu nodrošināšanu vai 
aizstāvību sakarā ar AS „Latvijas Krājbanka” maksātnespējas ierosināšanu. 
 2012. gadā neviens bāriĦtiesas lēmums nav pārsūdzēts administratīvajā tiesā. 

BāriĦtiesas priekšsēdētāja un viĦas vietniece ir piedalījušās 4 tiesas sēdēs, no tām: 1 
Madonas rajona tiesas sēdē kā ieinteresētā persona, 1 Ludzas rajona tiesas sēdē, kā prasības 
pieteicēja aizgādības tiesību atĦemšanai, 1 Madonas rajona tiesas sēdē kā institūcija, 2 Madonas 
rajona tiesas sēdēs kā pārstāvis krimināllietā par medicīniska rakstura piespiedu līdzekĜu 
noteikšanu. 
 

BāriĦtiesas lietvedībā esošo lietu skaits uz 2013. gada 1. janvāri 
 

KOPĀ 64 
     no tām 2012. gadā ierosināto lietu skaits  18 

Vecāku domstarpības bērnu audzināšanas jautājumos  1 
Bērna mantas pārvaldība 1 
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Aprūpes un aizgādības tiesību atĦemšana un atjaunošana 5 
Sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksa 2 
Lietas par atzinumu sniegšanu tiesai 0 
Adopcijas lietas  0 
Aizbildnības lietas  4 
Ievietošana institūcijā 1 
Personu izvērtēšana atbilstībai aizbildĦa pienākumu veikšanai 0 
Bērnu nodošana aprūpē citai personai 2 
Viesăimenes 0 
Audžuăimenes un bērnu ievietošana audžuăimenēs 2 
Aizgādnības lietas (personām un mantojumam) 0 

 
Dokumentu aprite 2012. gadā 

 
SaĦemtie iesniegumi 37 
SaĦemtie dokumenti 138 
Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām (nosūtītie 
dokumenti) 

213 

 
Citi bāriĦtiesas kompetences ietvaros izpildītie darbi 2012. gadā 

 
Izdarīto apliecinājumu skaits  198 
Iesniegtas bāriĦtiesas prasības tiesā bērnu vai personu ar 
ierobežotu rīcībspēju interesēs 

0 

Dalība tiesas procesos, kur prasītājs nav bāriĦtiesa 3 
Ierosināti kriminālprocesi bērnu vai personu ar ierobežotu 
rīcībspēju interesēs  

0 

Sagatavotas prasības privātpersonām tiesai laulību šėiršanai, 
saskarsmei, uzturlīdzekĜu piedziĦai, materiālo kaitējumu 
atlīdzībai, mantojuma aizgādnībai un tml. 

0 
 

 

 BāriĦtiesas locekĜi pārbaudījuši dzīves apstākĜus sociālā riska ăimenēm, kurās 
nepietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, aizbildnībā esošiem bērniem, 
audžuăimenē, sociālās rehabilitācijas institūcijās ievietotiem bērniem, personām ar ierobežotu 
rīcībspēju, pēc tiesas pieprasījuma lietās uzturlīdzekĜu piedziĦu, saskarsmes tiesību izmantošanu, 
viena vecāka aizgādības noteikšanu, kā arī pēc informācijas saĦemšanas no institūcijām un 
privātpersonām par apstākĜiem ăimenēs, kad nepieciešams rīkoties atbilstoši bāriĦtiesas 
kompetencei. 2012. gadā veiktas 71 dzīves apstākĜu pārbaudes. 
            BāriĦtiesa aicina personas uz pārrunām, veic izskaidrojošu, profilaktisku darbu un 
preventīvus pasākumus bērnu, jauniešu un vecāku izglītošanai un tiesiskai aizsardzībai. Šajā 
gadā ar protokolu ir fiksētas 49 sarunas. 
 BāriĦtiesa pieprasa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un izsniedz bāreĦiem un 
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai. 2012. gadā 
pirmreizēji kopā pieprasītas 2 apliecības.   
 BāriĦtiesa iesaistījusies situāciju risināšanā, kad skolēni neapmeklē izglītības iestādes, 
pārkāpj uzvedības noteikumus un nepakĜaujas audzināšanai. Gada nogalē ir izveidojusies Ĝoti 
laba sadarbība ar novada izglītības iestādēm. Sākot ar 2012. gada 1. novembri katru mēnesi tiek 
organizētas starpinstitucionālās sadarbības sanāksmes. 
 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai 2013. gada janvārī iesniegts bāriĦtiesas 
ikgadējais valsts statistikas pārskats par 2012. gadu. 

 BāriĦtiesa darbojas Latvijas bāriĦtiesu darbinieku asociācijā ar mērėi sekmēt bāriĦtiesu 
darbinieku profesionālo izaugsmi, apspriest normatīvo aktu projektus un izstrādāt priekšlikumus 
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normatīvo aktu grozījumiem, risināt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas 
pilnveidošanā un citus bāriĦtiesu kompetencē esošos jautājumus, popularizēt pozitīvo pieredzi 
bāriĦtiesu darbā.  

 BāriĦtiesa Ĝoti atzinīgi novērtē iespēju izmantot sociālā dienesta psihologa pakalpojumus 
bērniem, vecākiem, aizbildĦiem un audžuăimenēm. ĥemot vērā to, ka šie psihologa pakalpojumi 
novadā līdz šim tika nodrošināti projekta ietvaros, turpmāk būtu nepieciešams domāt par 
psihologa pakalpojuma pieejamību novadā. Tas ir katastrofāli nepieciešams. Psihologa 
pakalpojumi ir nepieciešami ne tikai sociālā dienesta un bāriĦtiesas optimālas darbības 
nodrošināšanai, bet arī tas ir nepieciešams izglītības iestādēs.  

 Turpmāk jāveicina un jāpopularizē audžuăimeĦu kustības attīstība novadā, lai lielākam 
bērnu skaitam būtu iespēja dzīvot un augt ăimeniskā vidē. 

 Arvien vairāk iedzīvotāju vēlas izmantot un pozitīvi novērtē bāriĦtiesas darbinieku 
sniegto bezmaksas palīdzību juridisku jautājumu risināšanā. 

 BāriĦtiesā pieaug lietu skaits par bērna nodošanu citas personas aprūpē, ja vecāki izbrauc 
strādāt uz ārzemēm, vairāk jāsaskaras ar emocionālu un fizisku vardarbību ăimenē, vecāku 
domstarpībām bērnu audzināšanas jautājumos.  
 BāriĦtiesas kolektīvs 2013. gadā vēlas celt savu profesionalitāti (priekšsēdētājai un 
vienam loceklim ir ieplānots apmeklēt 166 stundu profesionālās pilnveides programmu 
„BāriĦtiesas vadība un organizācija” no 22. janvāra līdz 18. aprīlim) un nodrošināt atbalstu un 
pieejamu palīdzību ikvienam, kam tas nepieciešams, bet īpaši bērniem, kam jāaug drošiem un 
pasargātiem. 
 
 

BāriĦtiesas priekšsēdētāja    D. Mežsarga           
 
 
Mežsarga 25623047 
 


