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Pārskata ziņojums par darbu 2017.gadā
Jūrmalā
Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) saskaņā ar likuma “Par bāriņtiesām
un pagasttiesām”, Ministru Kabineta 1996.gada 26. marta noteikumiem Nr.80 “Bāriņtiesu un
pagasttiesu darbības noteikumi” un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 18.aprīļa
lēmumu Nr.251, tika izveidota 1996.gada 22.aprīlī.
Kā nodokļu maksātājs Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā
1996.gada 3.jūnijā, Rīgā, ar Nr.90000091456.
Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas juridiskā adrese: Dubultu prospektā 1, Jūrmalā,
LV-2015.
Iestādes darbības tiesiskais pamats un kompetence
Bāriņtiesa saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu pilda
Jūrmalas pilsētas pašvaldības autonomo funkciju gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un
bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta
pirmo daļu šā likuma IV nodaļā noteikto kompetenci aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu
personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumos bāriņtiesa ir Labklājības
ministrijas pārraudzībā. Bāriņtiesas darbību bērna un aizgādnībā esošas personas tiesību un interešu
aizsardzībā uzrauga un metodisko palīdzību sniedz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Tā
kā Jūrmalas pilsētā ir pieejami zvērināta notāra pakalpojumi, Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai saskaņā
Bāriņtiesu likuma 2.panta otro daļu nav pienākums Civillikumā paredzētajos gadījumos sniegt
palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādāt par mantojuma apsardzību, izdarīt apliecinājumus, tāpēc
bāriņtiesa valsts nodevas neiekasē. Finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir Jūrmalas pilsētas
dome. Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, un
tās lēmumi ir pārsūdzami likumā paredzētajā kārtībā.
Informācijas par iestādes attīstību
Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērnu vai aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko
interešu aizsardzību.
Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai nav struktūrvienību un padotībā esošu iestāžu.
Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.732 Grozījumi
Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 “Par Jūrmalas pašvaldības
darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” ar 2014.gada 1.janvāri apstiprināts Jūrmalas
pilsētas bāriņtiesas darbinieku skaita saraksts kopā 9 štata vienības. Ar Jūrmalas pilsētas domes
2017.gada 9.jūnija Nolikumu Nr.13 veikti grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija
nolikumā Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”, ar kuriem noteikts, ka Bāriņtiesas sastāvā ir
bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 3 (trīs) bāriņtiesas locekļi.

Vidējais bāriņtiesas darbinieku vecums ir 45 gadi, no tā, ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu
ievēlēto darbinieku vidējais vecums ir 41,8 gadi. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājam ir
maģistra grāds tiesību zinātnēs, trīs bāriņtiesas darbinieki 2017./2018. mācību gadā ir uzsākuši
studijas maģistrantūrā, vienam bāriņtiesas loceklim ir otrā līmeņa augstākā izglītība.
Darbinieku maiņa 2017.gadā bija saistīta ar to, ka viens darbinieks atrodas ilgstošā
prombūtnē – bērna kopšanas atvaļinājumā.
Bāriņtiesā 2017.gadā ir notikušas 292 tiesas sēdes un pieņemts 261 lēmums. No bāriņtiesā
pieņemtajiem lēmumiem Administratīvajā rajona tiesā ir pārsūdzēts viens lēmums, tā izskatīšana
2017.gadā nav pabeigta, savukārt viens lēmums tika pārsūdzēts jau Administratīvā apgabaltiesā, un
ar tiesas spriedumu Jūrmalas bāriņtiesas lēmums ir atstāts spēkā, pēc kā Administratīvās apgabaltiesas
spriedums ir pārsūdzēts kasācijas kārtībā Latvijas Republikas Augstākā tiesā, kura nolēma atteikties
ierosināt kasācijas tiesvedību. Bāriņtiesas darbinieki ir veikuši dzīves apstākļu pārbaudi dažādās
ģimenēs 426 reizes. Bāriņtiesas lietvedībā pārskata gada 31.decembrī bija 860 administratīvās lietas
(turpmāk – lietas), no tām 136 tika ierosinātas 2017.gadā. Pārskata gada beigās bāriņtiesas lietvedībā
aktīvas bija 50 aizgādnības lietas, 192 ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu un viņu vecāku lietas, 207
lietas, kas saistītas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu mantisko interešu aizsardzību, mantojuma
aizgādnību, kā arī citas lietas, kas saistītas ar bērnu personisko interešu aizsardzību, tajā skaitā
adopcijas, audžuģimeņu, viesģimeņu lietas, kā arī lietas, kas ierosinātas pēc tiesas pieprasījuma
atzinuma došanai tiesai par bērnu aizgādību un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību. Bāriņtiesas
darbinieki kā lietas dalībnieki ir piedalījušies 215 tiesas sēdēs, tajā skaitā Rīgas rajona, Rīgas pilsētas
priekšpilsētu un rajonu tiesās, Liepājas, Tukuma rajona, Jēkabpils rajona, Kuldīgas rajona un Jelgavas
rajona tiesās, Rīgas apgabaltiesā, Administratīvajā apgabaltiesā, Administratīvajā rajona tiesā.
Bāriņtiesas darbinieki ir apmeklējuši seminārus un kursus profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšanai.
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Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 7.panta pirmo daļu bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas
priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi. Šā panta otrā daļa paredz, ka bāriņtiesā ievēlējamo
bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka attiecīgās pašvaldības dome atbilstoši pašvaldības administratīvajā
teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam, savukārt šā panta trešā daļa paredz, ka bāriņtiesas sastāvā var
būt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks. Bāriņtiesas sastāvu saskaņā ar šā likuma 9.panta pirmo daļu
ievēl attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Bāriņtiesu likuma 8.panta otrā daļa paredz, ka
bāriņtiesa atbilstoši darba apjomam ir tiesīga pieņemt darbā citus darbiniekus bāriņtiesas darba

nodrošināšanai. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.732 Grozījumi
Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 “Par Jūrmalas pašvaldības
darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu” ar 2014.gada 1.janvāri apstiprināts Jūrmalas
pilsētas bāriņtiesas darbinieku skaita saraksts kopā 9 skaita vienības. Darbinieku skaitā ir
priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, 3 bāriņtiesas locekļi, galvenais grāmatvedis, kancelejas
vadītājs, tiesas sēžu sekretārs, auto vadītājs un apkopēja, no kuriem galvenais grāmatvedis un
apkopēja ir 0,5 skaita vienības. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumu Nr.13
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas
nolikums”, 2.3. apakšpunkts izteikts šādā redakcijā “Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs,
priekšsēdētāja vietnieks un 3 (trīs) bāriņtiesas locekļi”. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada
27.aprīļa lēmumu Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” Olita Balciune ievēlēta par
Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada
26.oktobra lēmumu Nr.452 par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā
Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” Laura Viņķe ievēlēta par Jūrmalas pilsētas
bāriņtiesas locekli Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekles Sanitas Miezes prombūtnes laikā ar pilnvaru
termiņu no 2017.gada 26.oktobra.
Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā, ir darbinieku maiņa, t.sk.
viena darbinieka iztrūkums jau no 2016.gada 26.jūlija līdz 2017.gada 2.februārim, kas radīja papildus
slodzi visiem Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas darbiniekiem.
Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas funkcijas 2017.gadā nav mainītas.
Izmaiņas, kas veiktas dažādos likumos praktiski nav ietekmējušas bāriņtiesas darbu, tā kā
2017.gadā veiktie grozījumi Latvijas Republikas likumos bāriņtiesas darbiniekiem papildus
pienākumus neuzliek. Savukārt, 2017.gadā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi un Jūrmalas
pilsētas domes rīkojumi bāriņtiesas darbiniekiem ir uzlikuši papildus pienākumus. 2017.gada
12.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.545 “Par institūciju sadarbību bērnu tiesību
aizsardzībā”, paredz darba grupas izveidi, un bāriņtiesas darbinieka iesaisti darba grupā. Bez tam,
Valsts probācijas dienests regulāri rīko starpinstitūciju sanāksmes, kurās arī tiek aicināts piedalīties
bāriņtiesas darbinieks. Bāriņtiesas priekšsēdētājs pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes
rīkojumiem ir iesaistīts dažādās darba grupās, kur darbs saistīts ne tikai ar piedalīšanos darba grupu
sanāksmēs, bet arī ar dažādu dokumentu komentēšanu, viedokļa sniegšanu un atskaišu sagatavošanu.
Bez tam, Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas darbinieki ir tikuši aicināti piedalīties Zvērinātu tiesu izpildītāju
darbībās – personu izlikšanā (dzīvokļu piespiedu atbrīvošanā), kad izsniegts izpildraksts par tiesas
sprieduma izpildi, gadījumos, ja ar tiesas spriedumu nolemts izlikt, bez citas dzīvojamās platības
ierādīšanas, ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem.
2017.gadā bāriņtiesas iegādājusies pamatlīdzekļus 583.00 eiro apmērā.
Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas telpās 2017.gadā kapitālie remonti nav veikti.
Ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.2 Grozījumi Jūrmalas pilsētas
domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku
skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājam,
priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem ir palielināta amatalga. Prēmiju piešķiršanas iespēja gada
beigās un darbinieku atvaļinājuma aizvietošanas apmaksa ir devusi pozitīvu rezultātu iestādes
darbinieku emocionāli smagā un komplicētā darba atzinīgai novērtēšanai un darba nepārtrauktībai.
Bāriņtiesa pasākumus neorganizē.
Bāriņtiesa, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam 2.daļas
„Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” g) nodaļu „Darbības un pasākumi”, attīstības programmas mērķi,
prioritāti un rīcības virzienu R3.5.1., 2017.gadā ir izpildījusi plānoto programmu pilnā apmērā. Citi
pasākumi bāriņtiesai minētajā attīstības programmā nebija ieplānoti.

Būtiskas pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem.
Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas finansējums. Nepieciešamo resursu piesaistes daudzuma
noteikšanai tiek sastādīts iestādes budžets vienam kalendārajam gadam. 2017.gada budžets tika
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem
Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta apstiprināšanu”. Pamatbudžeta
finansējums 2016.gadam tika piešķirts EUR 148 056.00 apmērā.

2.attēls
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Gada laikā tika piešķirts papildus pamatbudžeta finansējums EUR 50.00 un apstiprināti, bet
par kopējiem 2017.gada ieņēmumiem uzskatāmi EUR 141 656.54 (3.attēls), jo netika apgūti līdzekļi
EUR 6449.46 apmērā (t.sk. atlīdzībai, pakalpojumiem un precēm).
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Iestādes darbības rezultāti pārskata gadā
Finanšu pārskats sastādīts par laika posmu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada
31.decembrim.
Finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir Jūrmalas pilsētas dome, kurai ir tiesības
pieprasīt finanšu pārskatu par bāriņtiesas darbību.
Bāriņtiesas saimnieciskā darbība tiek veikta Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātā
pamatbudžeta ietvaros.
Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē.
Iestādes darba apjoma pieaugums, lietu komplicētība un darbinieku lielais noslogojums, kā
arī augstais emocionālās spriedzes līmenis rada nepieciešamību risināt jautājumu par darbinieku
supervīzijas pakalpojuma nodrošinājumu, lai nākotnē novērstu kvalificētu kadru mainību iestādē.
2017.gada budžetā, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta apstiprināšanu”, ir iekļauts
finansējums supervīzijas nodarbību nodrošināšanai diviem Bāriņtiesas darbiniekiem. Bez tam,
2017.gada budžetā ir piešķirts papildus finansējums atsevišķu Bāriņtiesas darbinieku atalgojuma
palielināšanai, kas motivētu darbiniekus paaugstināt profesionālo kvalifikāciju un, iespējams, izslēgtu
kadru mainību.
Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde
saskaras.
Nav būtisku risku un neskaidru apstākļu, ar kuriem būtu saskārusies bāriņtiesa 2017.gadā.
2017.gadā, bāriņtiesas automašīnai bija nepieciešami papildus līdzekļi remontam, jo ņemot
vērā automašīnas nolietojumu, tika konstatēti vairāki, iepriekš neprognozēti, bojājumi, kuru
nekavējoša nenovēršana būtiski apdraudēja drošu braukšanu. Bez tam, sakarā ar nepieciešamību
nosūtīt ievērojami lielāku apjomu korespondences, tai skaitā, pieprasījumus izglītības iestādēm,
ārstiem, dažādām valsts un pašvaldību institūcijām, lai vislabākajā veidā varētu aizsargāt
nepilngadīgo personu un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesības un intereses, nebija pietiekams
finansējums markām un aploksnēm. Gada laikā tika veikti grozījumi bāriņtiesas budžeta ietvaros
neprasot papildus finansējumu, kā arī saņemts papildus finansējums 50.00 eiro apmērā bāriņtiesas
automašīnas novērtējuma veikšanai.

Pētniecības darbi.
2017.gadā Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa nav veikusi pētniecības darbus.
Finanšu instrumentus un finanšu riska vadības mērķus un politiku, ja tas ir būtiski, lai
novērtētu iestādes aktīvus, saistības un finansiālo stāvokli, pieņemto riska vadības politiku
attiecībā uz katru nozīmīgu prognozēto nākotnes darījumu veidu, kuram piemēro riska
ierobežošanas uzskaiti.
Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas izdevumi tiek uzskaitīti pēc ekonomiskās klasifikācijas,
pamatojoties uz apstiprināto budžeta plānu, ko ikdienā kontrolē Jūrmalas pilsētas domes Centralizētā
grāmatvedība.
Veicot regulāru finansiālā stāvokļa novērtējumu un uzraudzību, iestāde cenšas minimizēt
finanšu riska negatīvo ietekmi.

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa 2017.gadā projektos, tai skaitā ES finansētajos projektos, nav
piedalījusies.

Bāriņtiesas pārskats par darbu 2017. gadā
1. Pārskats par lietām par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un pārtraukto aizgādības tiesību
atjaunošanu vecākiem
1.1. Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un par kurām
bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju

Skaits

1.1.1. Ģimeņu skaits kopā

10

1.1.2. Bērnu skaits ģimenēs kopā

18

1.2. Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana vecākiem
pārskata gadā

Skaits

1.2.1. Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, kopā

15

1.2.2. Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, ja konstatēta
vecāku vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu, kopā

1

1.2.3. Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, ja konstatēts, ka
vecāks ļaunprātīgi izmantojis savas tiesības, nepildot tiesas nolēmumu lietā, kas izriet no aizgādības vai
saskarsmes tiesībām, kopā

0

1.2.4. Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par personisku attiecību un tiešu kontaktu
uzturēšanas tiesību ierobežošanu ar ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu, kopā

0

1.2.5. Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības, kopā

3

1.3. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā pārtrauktas bērna aizgādības tiesības
1.3.1. Bērnu skaits kopā

Skaits
12

1.4. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības
1.4.1. Bērnu skaits kopā

Skaits
3

1.5. Aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana vecākiem ar tiesas spriedumu pārskata gadā
1.5.1. Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības
tiesību atņemšanu, kopā

Skaits
7

1.5.2. Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, kopā

12

1.5.3. Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, kopā

15

1.5.4. Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības
tiesību atjaunošanu, kopā

0

2. Pārskats par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ārpusģimenes aprūpi
2.1. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits pārskata gada 31. decembrī (vecums gados)
2.1.1. Bērnu skaits kopā

Skaits
134

2.1.1.1. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē

4

2.1.1.2. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē

103

tajā skaitā:
2.1.1.3. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
(turpmāk – aprūpes un rehabilitācijas institūcija)

27

2.1.2. Bērnu skaits, kuri uzturas aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ilgāk par trim mēnešiem

24

2.1.3. Bērnu skaits, kuri uzturas aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ilgāk par sešiem mēnešiem

24

2.1.4. Bērnu skaits, par kuriem aizbildņi nav devuši piekrišanu adopcijai, kopā

103

2.2. Adoptējamo bērnu skaits, kuri pārskata gada 31. decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē
(audžuģimenē, aizbildnībā (tikai tie bērni, kuru aizbildņi ir devuši piekrišanu bērna adopcijai citā
ģimenē), aprūpes un rehabilitācijas institūcijā) (vecums gados)

Skaits

2.2.1. Adoptējamo bērnu skaits kopā

25

2.2.1.1. no tā bērnu skaits, kuri nepiekrīt adopcijai vispār

15

2.2.1.2. no tā bērnu skaits, kuri nepiekrīt adopcijai uz ārvalstīm

9

2.3. Bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes
(audžuģimene, aizbildnība, aprūpes un rehabilitācijas institūcija) aprūpi

Skaits

2.3.1. Bērnu skaits, kuriem nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, kopā

11

2.3.2. Bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē

1

2.3.3. Bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē

7

2.3.4. Bērnu skaits, kuri ievietoti aprūpes un rehabilitācijas institūcijā

3

tajā skaitā (vecums gados):
2.3.5. Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes audžuģimenē izbeigšanas – skaits, kopā

1

2.3.5.1. no tā adoptēto bērnu skaits

1

2.3.6. Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildņa ģimenē izbeigšanas – skaits, kopā

15

2.3.6.5. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc pārtraukto vai atņemto bērna aizgādības tiesību
atjaunošanas vecākiem

1

2.3.6.9. no tā bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas

14

2.4. Aizbildņu kopējais skaits pārskata gada 31. decembrī
2.4.1. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam, kopā

Skaits
86

2.4.1.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki

64

2.4.1.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki

14

2.4.1.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam

8

2.5. Aizbildņu un aizbildnībā esošo bērnu skaits pārskata gadā

Skaits

2.5.1. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam, ja aizbildnība nodibināta
pirmreizēji, kopā

7

2.5.1.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki

3

2.5.1.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki

2

2.5.1.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam

2

2.5.2. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu atceltas no aizbildņa pienākumu pildīšanas nolaidīgas
rīcības vai citu iemeslu dēļ, kopā

0

2.5.3. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu atlaistas no aizbildņa pienākumu
pildīšanas Civillikumā paredzētajos gadījumos vai ja izbeigušies Bāriņtiesu likumā noteiktie aizbildnības
nodibināšanas iemesli, kopā

14

2.5.3.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki

12

2.5.3.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki

1

2.5.3.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam

1

2.5.4. Bērnu skaits, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis, ja aizbildnība bērnam nodibināta
pirmreizēji, kopā

7

2.5.4.1. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts vecvecāks

3

2.5.4.2. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts cits radinieks

2

2.5.4.3. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelta persona, kura nav bērna radinieks

2

2.6. Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, par kuriem 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(vecums gados)

Skaits

2.6.1. Bērnu skaits kopā

2

2.6.1.1. no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie vecākiem

2

3. Pārskats par vecāku aprūpē un ārpusģimenes aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas
aprūpē Latvijā un ārvalstīs
3.1. Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā un ārvalstī pārskata
gadā (vecums gados)
3.1.1. Bērnu skaits kopā

Skaits
7

3.2. Aizbildņa ģimenē un audžuģimenē ievietotā bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā
pārskata gadā (vecums gados)
3.2.1. Bērnu skaits kopā

Skaits
1

3.3. Aizbildņa ģimenē, audžuģimenē un aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ievietotā bērna
nodošana citas personas aprūpē ārvalstī pārskata gadā
3.3.1. Bērnu skaits kopā

Skaits
0

3.4. Viesģimeņu skaits pārskata gadā

Skaits

3.4.1. Viesģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārskata gadā piešķirts viesģimenes statuss, kopā

5

4. Pārskats par audžuģimeņu lietām
4.1. Audžuģimeņu kopējais skaits pārskata gada 31. decembrī
4.1.1. Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes statuss, kopā

Skaits
4

4.2. Audžuģimeņu skaits pārskata gadā

Skaits

4.2.1. Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes statuss, kopā

0

5. Pārskats par adopcijas lietām
5.1. Pieņemtie lēmumi par personu atzīšanu par adoptētājiem un personu skaits, kuras pārskata
gadā ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par adoptētājiem
5.1.1. Pieņemto lēmumu skaits kopā

5

5.1.1.1. no tiem lēmumu skaits, kuri pieņemti attiecībā uz personas atzīšanu par adoptētāju

2

Skaits

5.1.1.2. no tiem lēmumu skaits, kuri pieņemti attiecībā uz laulāto atzīšanu par adoptētājiem

3

5.1.2. Personu skaits kopā

8

5.1.2.6. no tā laulāto skaits, kuri vēlējās adoptēt ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu

6

5.1.2.7. no tā personu skaits, kuras vēlējās adoptēt otra laulātā bērnu

1

5.2. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi vai atcēlusi lēmumu par bērna
adopciju uz ārvalstīm (vecums gados)
5.2.1. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna adopciju uz ārvalstīm, kopā

Skaits
0

5.3. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par to, ka adopcija ir
bērna interesēs (vecums gados)
5.3.1. Bērnu skaits kopā

Skaits
2

5.4. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu
adoptētāja aprūpē vai aprūpes izbeigšanu (vecums gados)

Skaits

5.4.1. Bērnu skaits, kuri nodoti adoptētāja aprūpē, kopā

1

5.4.2. Bērnu skaits, kuru uzturēšanās adoptētāja aprūpē izbeigta, kopā

1

6. Pārskats par aizgādnības lietām
6.1. Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gada 31. decembrī
6.1.1. Aizgādnībā esošo personu skaits kopā

Skaits
34

6.1.2. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju,
kopā

34

6.1.2.1. no tā aizgādņu skaits, kuri ir personas ar ierobežotu rīcībspēju radinieki un laulātie

28

6.1.2.2. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju

6

6.1.3. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni mantojumam vai prombūtnē esošas
13
personas mantai, kopā
6.2. Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gadā

Skaits

6.2.1. Personu ar ierobežotu rīcībspēju skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu iecelti aizgādņi, kopā

2

6.2.2. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju,
kopā

2

6.2.2.1. no tā aizgādņu skaits, kuri ir personas ar ierobežotu rīcībspēju radinieki un laulātie

2

6.2.3. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni mantojumam vai prombūtnē esošas
6
personas mantai, kopā
6.2.5. Aizgādņu skaits, kuri pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atlaisti vai atbrīvoti no pienākumu
pildīšanas, kopā

5

7. Pārskats par nepilngadīgas personas bez pavadības
(trešās valsts valstspiederīgie vai bezvalstnieki) lietām

Šādu kategotiju lietu Bāriņtiesā 2017.gadā nav bijis.
8. Pārskats par citām bāriņtiesā izskatītajām lietām un pieņemtajiem lēmumiem pārskata gadā
Skaits
8.1. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna vārda, uzvārda vai tautības ierakstu,
kopā

2

8.2. Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par bērna aizgādības
tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību, kopā

22

8.3. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka
zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksāšanu
2
personai, kura faktiski audzina bērnu, vai izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu,
kopā
8.4. Nepilngadīgo personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par atļaujas došanu stāties
laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, kopā

0

tajā skaitā:
Zēni

0

Meitenes

0

8.5. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu
vecuma sasniegšanas, kopā

0

8.6. Bērnu skaits, kuri nosūtīti konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista,
kopā

0

8.7. Pieteikumu skaits, ko bērna interesēs iesniegusi bāriņtiesa ar lūgumu tiesai nodrošināt pagaidu
aizsardzību pret vardarbību, kopā

0

8.8. Pieņemto lēmumu skaits par nepilngadīgo bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu
68
nodrošināšanu vai aizstāvību kopā
8.9. Pieņemto lēmumu skaits kopā

261

8.9.1. no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits

6

8.10. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits pārskata gada 31. decembrī, ja lietas nav nodotas
arhīvā, kopā

860

8.11. Pārskata gadā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā kopā

136

9. Ziņas par bāriņtiesas lēmumu un faktiskās rīcības pārsūdzēšanu pārskata gadā
Skaits
9.1. Bāriņtiesas lēmumu skaits, kuri pārsūdzēti tiesā, kopā

1

9.1.7. no tiem lēmumi citos jautājumos

1
1

lietas izskatīšana nav pabeigta
9.3. Bāriņtiesas lēmumu skaits, kuri pārsūdzēti iepriekšējā laikposmā un par kuriem tiesas spriedums
stājies spēkā pārskata gadā, kopā

1

tajā skaitā:

Priekšsēdētājs

Līga Rokjāne 67762044
barintiesa@jurmala.lv

atstāti spēkā

1

atcelti

0

L.Rokjāne

