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Par 2018. gada Lubānas novada bāriņtiesas darba pārskatu
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturto daļu bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz
attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu darbību.
LUBĀNAS NOVADA BĀRIŅTIESAS
PĀRSKATS PAR DARBU 2018. GADĀ
Lubānas novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Lubānas novada
pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde un prioritāri nodrošina bērnu
un aizgādnībā esošu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa savā
darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem, publisko tiesību principiem un Lubānas
novada domes 2007. gada 21. novembrī apstiprināto nolikumu (ar grozījumiem).
Finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir pašvaldības dome. Bāriņtiesa ne retāk kā
reizi gadā sniedz pašvaldības domei pārskata ziņojumu par darbību. Pārskata ziņojums
ir publicējams pašvaldības mājaslapā.
Bāriņtiesas darbības teritorijā Lubānas novadā deklarēti 2 402 iedzīvotāji:
Lubānas pilsētā – 1 656, Indrānu pagastā – 746. Bērni 0 – 6 gadu vecumā: 119; 7 – 18
gadu vecumā: 259, pavisam kopā – 378 bērni.
Bāriņtiesas lietvedība uz 2018. gada 31. decembri ir 85 lietas, no tām – 38
aktīvās lietas:
3 – lietas par bērnu mantas pārvaldību;
1 – lieta par bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks
par 3 mēnešiem;
9 – lietas par vecāku aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu,
sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai;
1 – lieta par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai;
10 – aizbildnības lietas;
2 – lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenēs;
10 – lietas par aizgādņa iecelšanu personām ar rīcības spējas ierobežojumiem;
1 – lieta par bērna uzvārda maiņu;
1 – lieta par personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai
(uzsākta 2019. gadā).
2018. gadā bāriņtiesa ierosinājusi 4 lietas.
2018.gadā bāriņtiesa ir pieņēmusi 8 koleģiālus lēmumus, no tiem:
 par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, prasības sniegšanu
tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu - 5;
 par personas atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas – 1;
 par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu – 1;
 par personas atbilstību aizbildņa pienākumu veikšanai – 1.

Pārskata gada laikā nav pieņemti vienpersoniski lēmumi, kuru mērķis ir novērst būtisku
apdraudējumu bērna veselībai un dzīvībai vai attīstībai. Bāriņtiesas lēmumi vai faktiskā
rīcība administratīvajā tiesā nav pārsūdzēta.
Pārskata gadā bērna aizgādības tiesības pārtrauktas trīs vecākiem (3 tēviem),
bet diviem vecākiem (2 mātēm) aizgādības tiesības nav atjaunotas.
Uz 2019.gada 1.janvāri ārpusģimenes aprūpē atrodas 16 bērni, no tiem:
 audžuģimenēs - 4,
 aizbildņu ģimenēs – 12,
 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ievietotu bērnu
nav.
Lubānas novada bērniem nepieciešamā audžuģimenes aprūpe nodrošināta
audžuģimenēs Madonas novadā.
Aizbildņa pienākumus veic 11 aizbildņi, no tiem, 10 ir bērnu radinieki, 1 – cita
persona.
Ārpusģimenes aprūpē esošo juridiski brīvo bērnu interesēs ir adopcija,
adopcijas rezultātā bērns kļūst par adoptētāju ģimenes locekli un iegūst šajā ģimenē
dzimuša bērna tiesisko stāvokli. 2018.gadā viens laulātais pāris (aizbildnis) atzīts par
adoptētājiem, nozīmēta tiesas sēde 2019. gada aprīlī adopcijas apstiprināšanai.
Viens bērns, kura vecāki uz laiku, kas ilgāks par gadu, izbraukuši strādāt uz
ārvalstīm, uz bāriņtiesas atzinuma pamata nodots vecvecāku aprūpē saskaņā ar Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 45.1 panta pirmajā daļā noteikto.
Viens no bāriņtiesas pienākumiem ir aizgādnībā esošas personas personisko
un mantisko tiesību un interešu aizstāvība. Bāriņtiesas lietvedībā ir 10 aizgādnības
lietas pilngadīgām personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem,
kurām ar tiesas spriedumu ierobežota rīcībspēja un nodibināta aizgādnība.
Bāriņtiesa izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā
norādītos uzdevumus, sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma
apsardzībā. 2018.gadā izdarīti 166 notariālie apliecinājumi, iekasēta valsts nodeva
pašvaldības budžetā 1404,00 euro.
Bāriņtiesa kā atbildētāja pārstāvis 2018.gadā piedalījusies 3 tiesu procesos par
piespiedu medicīniska līdzekļa piemērošanu, 1 tiesas sēdē – par pagaidu aizsardzības
pret vardarbību atcelšanu ģimenē, kurā ir nepilngadīgi bērni.
Bāriņtiesa veic datu ievadi Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā
(NPAIS) un Audžuģimeņu informācijas sistēmā (AGIS), pašvaldības dokumentu
uzskaites sistēmā NAMEJS.
Bāriņtiesa sniedz bezmaksas juridisku palīdzību bāriņtiesas kompetences
jautājumos. Bāriņtiesa iesaistās gadījumu risināšanā, kad aizskartas bērnu intereses un
tiesības, sadarbībā ar sociālo dienestu, izglītības iestādēm, policiju, ārstniecības
personām un citiem speciālistiem veic pasākumus, lai novērstu bērna attīstībai
nelabvēlīgos apstākļus un sniegtu ģimenei nepieciešamo atbalstu. Bāriņtiesa iesaistās
pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas darbā.


2018.gadā bāriņtiesas darbinieki pilnveidojuši zināšanas:
Lietu Veidošanas un administratīvo aktu izdošanas procesuālajā kārtībā bāriņtiesā;
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Bāriņtiesu, audžuģimeņu un ārpusģimeņu centru sadarbībā;
Bērnu personas datu aizsardzības un tās aktualitātēs;
Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmā
aizsardzības jomā;

bērnu

tiesību

2018. gadā bāriņtiesai izveidojusies sadarbība ar Gulbenes atbalsta centrs "Airi
vecākiem", kas audžuģimenēm un aizbildņiem nodrošina:
 sociālā darbinieka konsultācijas un atbalstu audžuģimenei un bērniem;
 psihologa konsultācijas un atbalstu audžuģimenei un bērniem;
 citu piesaistīto speciālistu (jurists, psihoterapeits, logopēds, speciālais
pedagogs, psihiatrs, u.c.) konsultācijas audžuģimenei un bērniem;
 sociālā darbinieka un, pēc nepieciešamības, citu speciālistu konsultācijas
audžuģimenes dzīvesvietā;
 atbalstu nepieciešamo pakalpojumu plānošanā un piesaistē bērniem;
 audžuģimenes un aizbildņu zināšanu pilnveides apmācības un izglītojošus
seminārus;
 atbalsta grupas audžuģimenei un aizbildņiem;
 attīsta audžuģimeņu savstarpējā atbalsta tīkla veidošanos;
 veicina bērna un viņa izcelsmes ģimenes attiecību saglabāšanu un
uzturēšanu;
 organizē un nodrošina audžuģimenē ievietotā bērna saskarsmi ar
vecākiem, brāļiem (pusbrāļiem), māsām (pusmāsām), radiniekiem vai
bērnam tuvām personām.
Bāriņtiesa ar pašvaldības finansiālu atbalstu saņēmusi profesionāls atbalstu 8
supervīziju ciklā. Bāriņtiesa darbojas Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā, kuras
mērķis ir sekmēt bāriņtiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, apspriest normatīvo aktu
projektus un izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, risināt jautājumus
bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un citus bāriņtiesu kompetencē
esošus jautājumus, popularizēt pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā.
Bāriņtiesa 2018. gada 3.maijā organizēja pasākumu – iepazīšanos novada
iedzīvotājiem, lai sniegtu informāciju par audžuģimeni, aizbildnību un viesģimeni, to
iespējām. Pasākumā savā pieredzē dalījās pārstāve no audžuģimenes Madonas
novadā. pasākumu apmeklēja 10 interesenti.
Bāriņtiesas ieskatā novadā nepieciešams izveidot ģimenes asistenta
pakalpojumu, kas ģimenei vai personai ar bērniem, izvērtējot konkrētās vajadzības,
nodrošina atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un
audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā.
Paldies par sadarbību,
Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja:

D. Mežsarga

D. Mežsarga 25623047
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