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Par 2016. 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 2016. GADĀ
Bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras
ikdienas darbs cieši saistīts ar bērna un personu ar rīcībspējas ierobežojumiem interešu
ievērošanu. Bāriņtiesas izveidošanu un kārtību, bāriņtiesas kompetenci un darbības
principus, kā arī bāriņtiesas lēmumu pieņemšanas un pārsūdzēšanas kārtību nosaka
“Bāriņtiesu likums”.
Lubānas novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) darbojas saskaņā ar Lubānas novada
pašvaldības 2007. gada 21. novembrī apstiprināto nolikumu un pamatojoties uz Bāriņtiesu
likumu, prioritāri nodrošinot bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību. Finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir pašvaldības dome.
Otra bāriņtiesas darbības joma – notariālo apliecinājumu izdarīšana un citu uzdevumu
pildīšana. Lubānas novada bāriņtiesas kompetencē ir veikt notariālas darbības - sagatavot
dokumentu projektus un apliecināt darījumus, apliecināt un pieņemt glabāšanā testamentus,
sastādīt, apliecināt un atsaukt pilnvaras, apliecināt paraksta īstumu, apliecināt parakstus uz
nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai un veikt citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.
Atbilstoši “Bāriņtiesu likuma” 61.panta otrajā daļā noteiktajam, Bāriņtiesas apliecinājums
juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. 2016.gadā Lubānas novada
teritorijā veikusi 261 notariālās darbības, kā rezultātā iekasēto valsts nodevu par notariālo
darbību veikšanu kopsumma sastāda 2103,74 euro (divi tūkstoši viens simts trīs euro, 74
centi).
Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Mežsarga, bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietniece Anda Vaska un divi bāriņtiesas locekļi Iveta Bērziņa un Jolanta
Žvagiņa. Bāriņtiesas locekļi piedalās bāriņtiesas sēdēs, veic ārpusģimenes aprūpē esošo
bērnu dzīves apstākļu pārbaudes un mantisko un personisko tiesību ievērošanas
uzraudzību, kā arī pilda citus bāriņtiesas priekšsēdētājas rīkojumus saskaņā ar amata
aprakstu.
Lubānas novada bāriņtiesas prioritātes 2016. gadā:
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Analizēt un izzināt katru konkrēto

ģimenes situāciju, darbam pieejot

nevis formāli, bet piemērojot katrai ģimenei iespējami labāko risinājumu, primāri
ievērojot bērna intereses;


Sniegt konsultācijas iedzīvotājiem bāriņtiesas kompetences jautājumos;



Stiprināt sadarbību ar izglītības iestādēm, rīkot starpinstitucionālās sanāksmes
sociālo gadījumu risināšanā;



Strādāt preventīvi, ciešā sadarbībā ar Lubānas novada sociālo dienestu.
Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un koleģiāli pieņem lēmumus. Atsevišķos

gadījumos, ja bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, bāriņtiesas
priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis pieņem vienpersonisku lēmumu par bērna izņemšanu
no ģimenes.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja ir piedalījusies 7 tiesas sēdēs (4 tiesas sēdes rajona tiesā,
2 - apgabaltiesā un 1 – administratīvajā tiesā), no tām: 3 – kā institūcija, kas sniedz atzinumu
par bērna pastāvīgās dzīvesvietas, aprūpes un uzraudzības tiesību un saskarsmes tiesību
izmantošanas kārtības noteikšanu, 1 – tiesā kā trešā persona par rīcībspējas ierobežojumu
apjoma pārskatīšanu, 2 – kā personas pārstāvis par piespiedu ārstēšanas līdzekļa
piemērošanu kriminālsodāma nodarījuma izdarīšanā, 1 – kā atbildētājs bāriņtiesas lēmuma
pārsūdzībā.
Ikdienas darbības nodrošināšanai nosūtīti 164 dokumenti un saņemti 106 ienākošie
dokumenti, 7 iesniegumi no privātpersonām.
2016. gadā Lubānas novada bāriņtiesa pieņēmusi 10 lēmumus. Viens no bāriņtiesas
pieņemtajiem lēmumiem pārskata gadā tika pārsūdzēts Administratīvajā tiesā (pēc tiesas
sprieduma bāriņtiesas lēmums atstāts spēkā). Nav saņemta neviena sūdzība par bāriņtiesas
darbu. 2016. gadā bāriņtiesā ierosināta 7 jaunas lietas (3 no tām ierosinātas atkārtoti).
2016. gadā pieņemtie lēmumi
Pieņemto lēmumu skaits
no tiem:
Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
no tiem:
Pārtraukt aizgādības tiesības
Neatjaunot aizgādības tiesības, sniegt prasības pieteikumu
tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu
Atjaunot aizgādības tiesības
Nepārtraukt aizgādības tiesības
Lēmumi pēc tiesas pieprasījuma (par aizgādību,
dzīvesvietas noteikšanu un saskarsmi)
Lēmumi aizbildnības lietās

10
4
1
1
1
1
0
3
1(par atlaišanu no aizbildņa pienākumu
pildīšanas)
1 (par aizbildnības nodibināšanu un
aizbildņa iecelšanu)
1 (par personas atbilstību aizbildņa
pienākumu pildīšanai)

Lēmumi par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās
Lēmumi lietās par bērnu nodošanu citas personas

0
0

3
aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem
Aizgādnība personām ar rīcības ierobežojumu un
mantojumam

1
1 (par aizgādņa atlaišanu no pienākumu
pildīšanas sakarā ar aizgādībā esošās
personas nāvi)

Sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas
izmaksas pārtraukšana vai atjaunošana
Citi
no tiem:
Par mantojuma pieņemšanu nepilngadīgā vārdā
Par vecāku domstarpību izšķiršanu par iedzīvotāju
ienākuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu

0
2
1
1

Pārskata gada laikā aizgādības tiesības pārtrauktas 1 vecākam (mātei) jau atkārtoti.
Aizgādības tiesības pārtrauktas pamatojoties uz LR Civillikuma 203. panta pirmās daļas 3.
punktu, kurā noteikts, ka aizgādības tiesības vecākam tiek pārtrauktas, ja bāriņtiesa atzīst,
ka vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību.
Diviem vecākiem ierosinātas lietas par aizgādības tiesības pārtraukšanu, pamatojoties uz LR
Civillikuma 203. panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka aizgādības tiesības vecākam
tiek pārtrauktas, ja bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ
(vecāku apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ). Jau iepriekš pārtrauktās bērnu aizgādības
tiesības ar bāriņtiesas lēmumu netika atjaunotas un tika lemts par prasības sniegšanu tiesā
par aizgādības tiesību atņemšanu 1 vecākam. Vienam vecākam tika atjaunotas 2013. gadā
pārtrauktās aizgādības tiesības. Taču uz šo brīdi ir ierosināta atkārtota lieta par aizgādības
tiesību pārtraukšanu.
Bērnu skaits, kuru vecākiem tika pārtrauktas aizgādības tiesības šajā gadā – 1.
Lietās par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu bāriņtiesa ļoti
veiksmīgi sadarbojas ar sociālo dienestu. Dienesta darbinieki piedalās dzīves apstākļu
pārbaudēs un risku izvērtēšanā, sniedz atzinumus bāriņtiesas sēdēs. Papildus esošajām
lietām, bāriņtiesas un sociālā dienesta redzeslokā ir vairākas ģimenes, un, kurās netiek
pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, taču ar šīm ģimenēm tiek strādāts,
par situāciju šajās ģimenēs ir informētas citas atbildīgās institūcijas (tiesa, policija, izglītības
iestādes, ģimenes ārsti).
Uz 2016. gada 31. decembri, juridiski brīvi, jo vecākiem ar tiesas spriedumu ir
atņemtas aizgādības tiesības, ārpusģimenes aprūpē esošie, ir 7 bērni, 2 bērnu aizbildņi ir
izteikuši vēlmi aizbildnībā esošos nepilngadīgos adoptēt.
Uz 2016. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē atrodas 14 novada bērni, no tiem:
4 audžuģimenēs, 10 aizbildņa ģimenē.
Viena aizbildnības lieta ir Lubānas novada bāriņtiesas pārraudzībā.
Lubānas novadā nav nevienas audžuģimenes.
Uz 2016. gada 31. decembri neviens Lubānas novada bērns neatrodas ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.
Aizbildņa pienākumus uz 2016. gada 31. decembri atbildīgi veic 9 personas (5
vecvecāki, 2 citi radinieki, 2 citas personas), 1 aizbildnis 2016. gadā atlaists no aizbildņa
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pienākumu pildīšanas sakarā ar nepilngadīgā vecāka

aizgādības

tiesību

atjaunošanu.

Lubānas novadā dzīvo 4 personas, kas veic aizbildņa pienākumus. Pārējie 5 aizbildņi ir citu
novadu iedzīvotāji: Kārsavas novada – 1, Madonas novada – 2, Olaines novada – 1,
Cesvaines novada – 1.
2017. gada martā viens no aizbildnībā esošajiem bērniem sasniedz pilngadību.
Bāriņtiesas pienākumi ārpusģimenes aprūpes lietās:


veikt ikgadējo dzīves apstākļu pārbaudi, lai pārliecinātos par bērnu aprūpi un
uzraudzību;



noskaidrot bērna viedokli par ārpusģimenes aprūpes kvalitāti;



sekot līdzi darbībām ar bērna mantu (ja tāda ir);



pieņemt lēmumus un veikt citas ar bērna personisko un mantisko tiesību un interešu
nodrošināšanu saistītas darbības, piemēram, pieprasīt Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijai un izsniegt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai.
Joprojām vecāki darba dēļ ilgāku laika periodu izbrauc uz ārzemēm, tāpēc ir aktuāli

jautājumi par bērna nodošanu trešo personu aprūpē uz laiku Latvijā, kas ilgāks par trīs
mēnešiem. Uz 2016.gada 31.decembri bāriņtiesas lietvedībā ir divas lietas par bērnu
nodošanu citas personas aprūpē. Ja vecāki ārpus Latvijas neuzturas ilgstoši, un bērni
atrodas personas Latvijā aprūpē un uzraudzībā, bāriņtiesa seko līdzi tam, lai bērnu vecāki
būtu nokārtojuši pilnvarojumu bērnu aprūpei, uzraudzībai un pārstāvībai. Uz 2016. gada 31.
decembri uz pilnvaras pamata 3 personas pārstāv 4 bērnu tiesības un intereses.
AIZGĀDNĪBAS LIETU PĀRRAUDZĪBA
Aizgādnībā esošie cilvēki ir pilngadīgas personas ar ierobežotu rīcībspēju. Bāriņtiesa
piedalās lietas izskatīšanā tiesā, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā par
rīcībspējas ierobežošanu. Pēc sprieduma par rīcībspējas ierobežojuma noteikšanu stāšanās
likumīgā spēkā, bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa iecelšanu. Uz 2016. gada 31.
decembri aktīvas ir 7 lietas par aizgādņa iecelšanu personai ar ierobežotu rīcībspēju.
Bāriņtiesa uzrauga aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu ievērošanu, pieprasot no
aizgādņiem norēķinus, pārbaudot tos, kā arī veicot šo personu dzīves apstākļu pārbaudes,
uzklausot personu viedokli.
LIETAS PAR NEPILNGADĪGAJIEM PIEDEROŠĀS MANTAS PĀRRAUDZĪBU
Nepilngadīgiem bērniem var piederēt manta, ko dāvinājuši vai atstājuši mantojumā
vecāki, vecvecāki vai citi radinieki. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām,
vecāki bērnu vārdā bez bāriņtiesas atļaujas nevar mantojumu vai dāvinājumu ne pieņemt, ne
atraidīt, tāpat bez bāriņtiesas atļaujas vecāki nedrīkst rīkoties ar bērna mantu. Bāriņtiesa veic
bērna mantisko tiesību ievērošanu, katru gadu pieprasot no bērna vecāka vai aizbildņa
norēķinu par bērna mantas pārvaldību, pārbauda norēķina pareizību, veic bērnam piederošā
nekustamā īpašuma apskati. Uz 2016.gada 31.decembri bāriņtiesas pārraudzībā ir 4 aktīvas
lietas par bērna mantas pārvaldību. Pārskata gadā pieņemts viens lēmums par atļauju
nepilngadīgā vārdā pieņemt mantojumu.
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CITAS LIETAS
Bāriņtiesas kompetencē ir pieņemt lēmumus arī citos gadījumos - vecāku strīdos
par nodokļu atvieglojumiem par bērniem, par ģimenes valsts pabalsta izmaksu,
ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu saskarsmes ierobežojumiem ar vecākiem, uzvārda
maiņu, piespiedu ārstēšanu, viesģimenes statusa piešķiršanu utt. 2016. gadā pieņemts viens
lēmums vecāku domstarpībās par piemērojamo iedzīvotāju ienākuma nodokļu atvieglojumu
piešķiršanu.
Bāriņtiesas lietvedībā esošo aktīvo lietu skaits uz 2017. gada 1. janvāri
KOPĀ

36

no tām 2016. gadā ierosināto lietu skaits
Vecāku domstarpības bērnu audzināšanas jautājumos
Bērna mantas pārvaldība
Aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
Sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksa
Lietas par atzinumu sniegšanu tiesai
Adopcijas lietas
Aizbildnības lietas
Ievietošana institūcijā
Personu izvērtēšana atbilstībai aizbildņa pienākumu veikšanai
Bērnu nodošana aprūpē citai personai
Viesģimenes
Audžuģimenes un bērnu ievietošana audžuģimenēs
Aizgādnības lietas (personām un mantojumam)
Bērna vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

7
3
4
5
2
0
0
9
0
1
2
0
2
7
1

Citi bāriņtiesas kompetences ietvaros izpildītie darbi 2016. gadā
Iesniegtas bāriņtiesas prasības tiesā bērnu vai personu ar ierobežotu rīcībspēju
interesēs

1

Ierosināti kriminālprocesi bērnu vai personu ar ierobežotu rīcībspēju interesēs

-

Sagatavoti privātpersonu (aizgādņu) prasības pieteikumi tiesai par aizgādnī esošo
personu rīcībspējas ierobežojumu apjoma pārskatīšanu

1

Sagatavoti privātpersonu prasības pieteikumi tiesai laulības šķiršanai

1

Sagatavoti privātpersonu prasības pieteikumi tiesai uzturlīdzekļu piedziņai

8

Sagatavoti privātpersonu iesniegumi tiesu izpildītājiem

7

Sagatavoti privātpersonu iesniegumi uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijai

6

Sagatavoti privātpersonu pieteikumi tiesai par pagaidu aizsardzību pret
vardarbību

6

Sniegta palīdzība četros gadījumos, kad vecāki nolēmuši vērsties tiesā ar prasības
pieteikumu pagaidu aizsardzībai pret vardarbību. Šis pieteikums nozīmē, ka no ģimenes tiek
izolēta vardarbīgā persona, vardarbībā cietušajam vecākam un bērniem paliekot dzīvesvietā.
Likums nosaka, ka dzīvesvieta jāatstāj varmākam, policijas noteiktajā termiņā un uzraudzībā
paņemot tikai sadzīvei nepieciešamāko. Prasības pieteikumā pagaidu aizsardzībai pret
vardarbību paredzēti arī citi ierobežojumi - aizliegums kontaktēties ar cietušo personu,
aizliegums tuvoties un uzturēties noteiktās adresēs, tuvoties nepilngadīgajiem bērniem.

6
Izveidojusies ļoti laba institucionālā sadarbība šo vardarbības gadījumu risināšanā (tiesa,
bāriņtiesa, policija, sociālais dienests). Madonas rajona tiesa visos šajos gadījumos, ja
ģimenē ir nepilngadīgi bērni, informē bāriņtiesu par tiesas lēmuma pieņemšanu un uzdod
bāriņtiesai savas kompetences ietvaros veikt darbības nepilngadīgo bērnu tiesību un
interešu nodrošināšanai. Bāriņtiesa par situāciju ģimenē nekavējoties informē Lubānas
novada Sociālo dienestu un lūdz uzsākt darbu ar ģimeni (arī ar varmāku) un sniegt
psiholoģisko palīdzību vardarbībā cietušajām personām.
ARHĪVS
Bāriņtiesa veido un uztur bāriņtiesas arhīvu atbilstoši Arhīva likumam, kurā glabājās
pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamās lietas. 2016. gadā sakārtots arhīvs par laika periodu par
2011. – 2013. gadam.
PREVENTĪVAIS DARBS.
Viena no bāriņtiesas darbības prioritātēm vienmēr bijis preventīvais darbs, kura
mērķis ir laikus uzsākt darbu ar ģimeni, brīdināt vecākus par iespējamām sekām un tādējādi
novērst situācijas, kad tiek ierosināta lieta vai iesniegts prasības pieteikums tiesā aizgādības
tiesību atņemšanai vecākiem. Bāriņtiesa, sadarbībā ar sociālo dienestu un izglītības iestāžu
darbiniekiem, ieguldījusi daudz laika un resursu, lai sniegtu konsultācijas Lubānas novada un
citu novadu iedzīvotājiem bāriņtiesas kompetences jautājumos. Rezultātā ir izdevies atrisināt
vairākus iedzīvotājiem svarīgus jautājumus, neierosinot lietu izskatīšanai bāriņtiesā.
Kā biežākie cēloņi aizgādības tiesību pārtraukšanai jāmin elementāras izpratnes trūkums par
bērnu vajadzībām. Nebeidz pārsteigt vienaldzība, ar kādu vecāki izturas pret lēmumu laist
pasaulē jaunu dzīvību, un nav argumentu, kas liecinātu par labu māmiņai, kas dzemdē otro,
trešo un ceturto bērnu, ja vienīgā atbilde uz jautājumu, par kādiem līdzekļiem bērni tiks
audzināti, ir iespēja piedzīt uzturlīdzekļus no bērna tēva. Līdz šim neapzināta problēma, kurai
jāmeklē risinājums, ir jauno vecāku izglītošana. Vairākām ģimenēm, kas nonākušas
bāriņtiesas redzeslokā, vecākiem nav pat pamatizglītības.
2016. gadā bāriņtiesa ir informējusi Lubānas novada Sociālo dienestu, policiju un
citas institūcijas par piecām ģimenēm, kurās aug desmit bērni. Pateicoties pašvaldības
sniegtajiem sociālā atbalsta pakalpojumiem, veiksmīgai starpinstitucionālajai sadarbībai ar
psihologu, izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, Valsts policiju un vecākiem, dažās ģimenēs
ir uzlabojusies izpratne par bērnu aprūpi, vajadzībām un audzināšanu. Veiksmīgās
sadarbības rezultāts ir to gadījumu skaita samazināšanās, kad bāriņtiesai vajadzējis
iesaistīties bērna interešu aizsardzībā, izņemot bērnu no ģimenes un pārtraucot vecākiem
aizgādības tiesības. Par vienu ģimeni bāriņtiesa ir informējusi Valsts policiju par aizdomām
par prettiesisku darbību veikšanu pret nepilngadīgo, nepieciešamības gadījumā izlemjot
jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu.
Bāriņtiesa aicina personas uz pārrunām, veic izskaidrojošu, profilaktisku darbu un
preventīvus pasākumus bērnu, jauniešu un vecāku izglītošanai un tiesiskai aizsardzībai.
Bāriņtiesa pieprasa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un izsniedz
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apliecības sociālo garantiju
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nodrošināšanai.
Bāriņtiesa iesaistījusies situāciju risināšanā, kad skolēni neapmeklē izglītības
iestādes, pārkāpj uzvedības noteikumus un nepakļaujas audzināšanai. Turpinās laba
sadarbība ar novada izglītības iestādēm. Regulāri tiek organizētas starpinstitucionālās
sadarbības sanāksmes, kurās iesaistās dažādu institūciju speciālisti dažādu problēmu
risināšanā. 2016. gada 01. oktobrī VBTAI darbu uzsāka Konsultatīvā nodaļa, kura realizē
ESF projektu "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības
traucējumiem un vardarbību ģimenē". Par šīs nodaļas izveidi tika informētas novada
izglītības iestādes un Sociālais dienests. 2017. gadā bāriņtiesa ieplānojusi noorganizēt
izglītības iestāžu vadītāju un Sociālā dienesta darbinieku tikšanos klātienē ar Konsultatīvās
nodaļas darbiniekiem, lai sīkāk iepazītos ar piedāvāto pakalpojumu, to varētu ieteikt
vecākiem, kuriem ir bērni ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, lai savlaicīgi
varētu veikt korekcijas darbu.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja regulāri veic informācijas datu ievadi Integrētās iekšlietu
informācijas sistēmas apakšsistēmā – Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma
(NPAIS). Kā arī bāriņtiesai ir piekļuve Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmai,
Iedzīvotāju reģistram, Sodu reģistram. No 2016. gada 01. janvāra bāriņtiesā iespējams
apliecināt vēlētāju parakstus likumu ierosināšanai (ir piekļuve LR CVK parakstu
apliecināšanas sistēmai).
Bāriņtiesu likuma 5.panta sestā daļa nosaka, ka pašvaldībai ir pienākums nodrošināt
mērķtiecīgi organizētu konsultatīvu, izglītojošu un psiholoģisku atbalstu bāriņtiesas
priekšsēdētājam, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas locekļiem, lai
pilnveidotu viņu profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti. Bāriņtiesas
priekšsēdētāja 2016. gadā profesionālās pilnveides nolūkos apguvusi izglītības programmas
“Komunikāciju tehnikas”, “Bāriņtiesas loma bērnu tiesību nodrošināšanā vecāku strīdos par
aizgādības un saskarsmes tiesībām”, “Bērna mantas un aizgādnības pārvaldība”,
piedalījusies starptautiskajā konferencē “Bērna vajadzības un palīdzības iespējas”. Regulāri
apmeklējusi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotos seminārus par aktuālām
lietām bāriņtiesas kompetencē, kā piemēra, diskusiju par bāriņtiesas kompetenci un darbības
aspektiem saistībā ar nepilngadīgo bērnu (bēgļu un patvēruma meklētāju) tiesību un interešu
nodrošināšanu, tostarp nepilngadīgā bērna ģimenes locekļu meklēšanu, diskusiju par
jaunākajiem grozījumiem normatīvajos aktos – Bāriņtiesu likumā, Civillikumā, Civilprocesa
likumā. Bāriņtiesas locekle Iveta Bērziņa ir apmeklējusi 24 stundu profesionālās pilnveides
mācību programmu “Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un
bāriņtiesas locekļa zināšanu pilnveides mācību programma”. Ar Lubānas novada
pašvaldības atbalstu 2016. gadā bāriņtiesas darbinieki ir apmeklējuši 6 supervīzijas
bāriņtiesu darbiniekiem.
Bāriņtiesa
pakalpojumu

ļoti

vecāku

atzinīgi
mācību

novērtē

iespēju izmantot

programma

„Ceļvedis

sociālā

audzinot

dienesta sniegto

pusaudzi”,

psihologa

pakalpojumus bērniem, vecākiem, aizbildņiem un audžuģimenēm, kā arī psiholoģiskā
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atbalsta sniegšanu vardarbībā cietušajām personām.

Bāriņtiesa

regulāri

pieprasa

psihologa atzinumus par psiholoģiskās izpētes rezultātiem. Ar nevalstisko organizāciju
atbalstu tika organizēta nometne bērniem no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm
“Dzīve laukos ir aizraujoša!”, kurā piedalījās 15 novada bērni un apguva dažādas darba
prasmes.
Tā kā Lubānas novadā uz šo brīdi nav nevienas audžuģimenes, bāriņtiesa ir
ievietojusi informāciju novada avīzē “Lubānas ziņas” par audžuģimenes statusu, tādejādi
varbūt ieinteresējot kādu novada ģimeni kļūt par audžuģimeni. Ir veiktas pārrunas ar
ģimenēm, kuras varētu šādus pienākumus uzņemties. Līdz šim neviena ģimene nav izteikusi
vēlmi kļūt par audžuģimeni.
Ņemot vērā jau iepriekš minēto, ka biežākie cēloņi aizgādības tiesību pārtraukšanai
ir vec;aku elementāras izpratnes trūkums par bērnu vajadzībām, jauno vecāku zemais
izglītības, prasmju un iemaņu līmenis ne tikai bērnu audzināšanā, bet arī elementārajā
sadzīvē, Lubānas novadā ir nepieciešams nodrošināt ģimenes asistentu pieejamību.
Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošinātu personām atbalstu un apmācību sociālo
prasmju apgūšanā, bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā. Ģimenes
asistents nav aukle, mājkaplotāja vai aprūpētājs. Ģimenes asistents neko nedara ģimenes
vietā, bet dara kopā ar ģimeni. Ģimenes asistenta galvenie darba pienākumi būtu:


Veicināt vecāku prasmju un zināšanu pilnveidi, veicināt izpratni par bērnu
vecumposmu īpatnībām, savstarpējo attiecību veidošanu, disciplīnu atbilstoši bērnu
vecumposmam;



Sniegt atbalstu un attīstīt nepieciešamās prasmes patstāvīgas dzīves nodrošināšanā,
mājsaimniecības vadīšanā, budžeta plānošanā;



Atbalstīt un attīstīt prasmes veiksmīgi risināt jautājumus ar juridiskām un fiziskām
personām.

Ģimenes asistenta pakalpojums ir nepieciešams:


jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un
iemaņu pastāvīgas dzīves uzsākšanai;



ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;



personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciešams atbalsts un apmācība
sociālo prasmju apgūšanā, tai skaitā nodarbinātības jautājumu risināšanā.
Paldies, Lubānas novada pašvaldībai par sniegto atbalstu bāriņtiesas darbības

nodrošināšanā!
Paldies par sadarbību,
Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja:
Mežsarga
25623047

D. Mežsarga

