
Ventspils pilsētas bāriņtiesas 2016.gada darbības pārskats 
 

Pārskats sagatavots, saskaņā ar Bāriņtiesu  likuma 5. panta 4. daļas prasībām, kas 

nosaka, ka „bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz pašvaldības domei  pārskata ziņojumu 

par savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības mājas lapā.”. 

Ventspils pilsētas bāriņtiesas (turpmāk tekstā – bāriņtiesā) sastāvā ir bāriņtiesas 

priekšsēdētāja Zaiga Rudņicka, bāriņtiesas locekļi Gunta Kolāte, Mudīte Lakševica, Aigula 

Bartmane, Signe Jēkabsone, kuri piedalās bāriņtiesas sēdēs, veic ārpusģimenes aprūpē 

esošo bērnu dzīves apstākļu pārbaudes un mantisko un personisko tiesību ievērošanas 

uzraudzību un citus bāriņtiesas priekšsēdētājas rīkojumus saskaņā ar amata aprakstu un 

likumu prasībām.  Bāriņtiesas lietvedības pārzine ir Judīte Matisone, 2016. gadā bāriņtiesā 

atjaunota štata vienība – bāriņtiesas sēžu sekretāre un pienākumus uzsākusi pildīt  Ildze 

Ikerte. Visiem bāriņtiesas darbiniekiem ir pienākumu veikšanai atbilstoša izglītība. 

Regulāri tiek celta profesionālā kvalifikācija.  

2016. gadā visi bāriņtiesas darbinieki piedalījās konferencē “Bāriņtiesām – 20”. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi piedalījās 5 supervīziju sesijās. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Z.Rudņicka piedalījusies Valsts Bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijas diskusijā “Par jaunākajiem grozījumiem normatīvajos  aktos”, Latvijas 

Pašvaldību mācību centra rīkotajās apmācībās “Radošās darbnīcas.Komunikāciju 

tehnikas”, “Vispārīgā dokumentu pārvaldība”, “Tiesībsarga biroja rīkotajā diskusijā”,  “Par 

Eiropas tiesību aktiem bērnu tiesību jomā”, “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 

rīkotajā bāriņtiesas priekšsēdētāju pilnveides seminārā”.  

Bāriņtiesas locekle G.Kolāte Latvijas pašvaldību mācību centrā piedalījusies seminārā 

“Bāriņtiesas darba organizācijas aktuālie jautājumi. Grozījumi normatīvajos aktos”; 

Latvijas pašvaldību mācību centra rīkotajās “Radošās darbnīcas. Bērna viedokļa 

noskaidrošana”, “Darbs ar agresīviem klientiem”, Valsts bērnu iesību Aizsardzības 

Inspekcijas diskusijā “Par bēgļu bērnu tiesību aizsardzību.” 

Bāriņtiesas locekle A.Bartmane piedalījās Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijas rīkotajā konferencē “Vardarbība, kā labāk palīdzēt cietušam bērnam”, seminārā 

- sapratnes laboratorijā “Agresīvas reakcijas ķīmija”; Latvijas pašvaldību mācību centra  

rīkotajās “Radošās darbnīcas. Ģimenē krīze – risini to”. 

Bāriņtiesas locekle S.Jēkabsone piedalījusies Latvijas pašvaldību mācību centra 

organizētajās trīs dienu “Bāriņtiesas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesu 

locekļu  zināšanu pilnveides programmas” apguvē. 

Bāriņtiesas locekle M.Lakševica piedalījusies Latvijas pašvaldību mācību centra 

rīkotajā ”Bāriņtiesas loma bērnu tiesību nodrošināšanā vecāku strīdos par aizgādību”. 

Bāriņtiesas sēžu sekretāre I.Ikerte piedalījusies “Lietvedības darba organizācija 

bāriņtiesās, kuras rīkoja Latvijas pašvaldību mācību centrs”, Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centra apmācībā, “Datu ievade Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas 

sistēmā”. 

Bāriņtiesas savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību 

principiem. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādībā esošas personas tiesību un 

tiesisko interešu aizsardzību. 

Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un lēmumus pieņem koleģiāli, izņemot 

gadījumus, kad, konstatējot apdraudējumu bērnam, bērns atrodas veselībai vai dzīvībai 

bīstamos apstākļos un ir jārīkojas nekavējoties, lai nodrošinātu bērnam drošus apstākļus. 

Šajos gadījumos bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis  pieņem vienpersonisks 

lēmumu par bērna nošķiršanu., aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, aizbildņa vai  

audžuģimenes atstādināšanu no pienākumu pildīšanas, un bērnu nogādāšanu drošā vietā. 

Bāriņtiesas darbs vienmēr bijis orientēts uz ģimenes vērtību veicināšanu, kā bērnam 

piemērotāko augšanas un attīstības vidi. Darbs ir atbildīgs, jāievēro visas likuma prasības, 

tajā pašā laikā jāspēj saglabāt cilvēcība un jāsaprot, ka ar bāriņtiesas pieņemtajiem 

lēmumiem tiek ietekmētas citu cilvēku dzīves.  



Bāriņtiesa darbojas Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā (bāriņtiesas 

priekšsēdētāja ir asociācijas valdē), lai sekmētu bāriņtiesu darbinieku profesionālo 

izaugsmi, apspriestu normatīvo aktu projektus, izstrādātu priekšlikumus normatīvo aktu 

grozījumiem un risinātu citus bāriņtiesu kompetencē esošus jautājumus. Bāriņtiesu 

asociācijas rīkotajā konferencē “Bāriņtiesām – 20” bāriņtiesas priekšsēdētāja apbalvota ar 

Latvijas Republikas ministru prezidenta Pateicības rakstu. Savukārt bāriņtiesas locekle M. 

Lakševica apbalvota ar Labklājības ministrijas valsts sekretāra Atzinības rakstu. 

 Bāriņtiesa  dalījusies pieredzē un labās prakses piemēros ar  citu bāriņtiesu  kolēģiem 

Kurzemes novadā.  

Lai bāriņtiesas darbinieks tiktu pasargāts no bezatbildīgu vai varmācīgu vecāku 

vēlākas apsūdzības pret darbinieku par nepamatotu rīcību, ar 2016. gada 1. janvāri ir 

stājusies spēkā Bāriņtiesu likumā noteiktā norma, ka bāriņtiesai ir tiesības fotografēt, 

filmēt, un iegūt skaņu ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudes laikā atklājas, ka bērns 

atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos. 

Ikdienas darbības nodrošināšanai nosūtīti 1578 dokumenti un to pielikumi, saņemti 

479 fizisku un juridisku personu iesniegumi, kā arī 1015 ienākošie dokumenti.  

 

 
 

Pārskata gadā ierosinātas 37 jaunas lietas. Uz pārskata perioda beigām (2016.gada 

31.decembi) bāriņtiesā aktīvas 433 lietas. 

Bāriņtiesa sniedz konsultācijas Ventspils pilsētas un citu novadu iedzīvotājiem 

bāriņtiesas kompetences jautājumos. Rezultātā ir izdevies atrisināt iedzīvotājiem 

svarīgus jautājumus, neierosinot lietu izskatīšanai bāriņtiesā 

2016.gadā bāriņtiesa pieņēmusi 172 lēmumus, tai skaitā 6 vienpersoniskus 

lēmumus. Neviens no bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem pārskata gadā nav 

pārsūdzēts tiesā.  
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Bāriņtiesa cieši sadarbojas ar Ventspils pilsētas sociālo dienestu, īpaši ar 

sociālajiem darbiniekiem darbā ar ģimenēm un bērniem, pašvaldības policiju, krīžu 

centru “Paspārne”, tā kā ir ieinteresēta samazināt to bērnu skaitu, kuri tiek audzināti 

ārpusģimenes aprūpē, cenšoties darīt visu iespējamo, lai bērni augtu ģimeniskā vidē. 

Svarīgi ir preventīvie pasākumi ģimenēm ar bērniem.   2016.gadā bāriņtiesa ir 

informējusi pilsētas Sociālo dienestu un policiju par 10 ģimenēm, kurās dažādai 

vardarbībai pakļauti bijuši 17 bērni.    Pateicoties pilsētas pašvaldībā saņemamajiem 

sociālā atbalsta pakalpojumiem, veiksmīgai starpinstitucionālajai sadarbībai ar pilsētas  

Sociālo dienestu,  Izglītības pārvaldi, psihologiem, izglītības iestādēm, ģimenes 

ārstiem, Valsts un pašvaldības policiju, vecākiem, ģimenēs ir uzlabojusies izpratne par 

bērnu aprūpi, audzināšanu.   Kopā ar pašvaldības policiju  vakaros tiek veikti reidi ar 

mērķi pārliecināties par situāciju ģimenēs, kurās ir aizdomas ka netiek pilnvērtīgi veikta 

bērnu uzraudzība 2016.gadā samazinājušies gadījumi, kad bāriņtiesai vajadzējis 

iesaistīties bērnu interešu aizsardzībā, izņemot bērnus no ģimenes, pārtraucot vecākiem 

aizgādības tiesības, tā tikai 14  vecākiem, kuri pametuši bērnus novārtā, pieļāvuši 

vardarbību pret bērniem, pārtrauktas aizgādības tiesības uz11 bērniem.   7  vecākiem 

atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības un 8 bērni atgriezti ģimenēs.   Pēc bāriņtiesas 

sagatavotajiem un tiesās iesniegtajiem prasību  pieteikumiem un pierādījumiem,  ar 

tiesu spriedumiem 21 vecākam atņemtas aizgādības tiesības uz 20 bērniem.  

 

 
 

Ārpusģimenes aprūpe  

 

Gadījumos, kad bērns ir palicis bez vecāku gādības (bērna vecāki miruši, ilgstošas 

slimības dēļ lūguši nodrošināt bērnam ārpusģimenes aprūpi, vecākiem pārtrauktas vai 

atņemtas aizgādības tiesības), bāriņtiesa lemj par ārpusģimenes aprūpes veida 

piemērošanu bērnam - aizbildnību, ievietošanu audžuģimenē vai ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.  

2016.gada 31.decembrī ārpusģimenes aprūpē atrodas 137 Ventspils pašvaldības 

bērni, no kuriem 22 - audžuģimenēs, 85- aizbildņu ģimenēs, 30 - ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.  
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       Ministru kabineta 04.12.2013. apstiprinātajās Sociālo pakalpojumu attīstības 

pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam viens no galvenajiem rīcības virzieniem ir 

deinstitucionalizācija (process, kura ietvaros tiek attīstīti sabiedrībā balstīti 

pakalpojumi, ieskaitot preventīvos pasākumus, lai novērstu institucionālās aprūpes 

nepieciešamību bērnam). 

Bāriņtiesas darbs vienmēr ir bijis orientēts uz ģimeniskas vides nodrošināšanu 

bērniem. Lai cik sarežģīti reizēm tas nebūtu, taču bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem vienmēr prioritāri tiek meklēta iespēja augt pie aizbildņa vai audžuģimenē. 

Institūcijās tiek ievietoti bērni ar smagām veselības problēmām, kuriem atbilstošu 

aprūpi nevar nodrošināt aizbildnis vai audžuģimene vai arī liels skaits no vienas 

ģimenes izņemto bērnu, kad to šķiršana nav bērnu interesēs, kā arī pusaudžu vecuma 

bērnus, kad vai nav radinieku un audžuģimeņu, kas būtu gatavi tos uzņemt. 

Visas šīs lietas ir būtiskas, kas nozīmē to, ka ir jāveic ikgadējo dzīves apstākļu 

pārbaudies, lai pārliecinātos par bērnu aprūpi un uzraudzību, jānoskaidro  bērnu 

viedokļi, jāseko līdzi darbībām ar viņu mantu (ja tāda ir), jāpieņem lēmumi un jāveic 

citas ar bērna personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanu saistītās 

darbības, piemēram, pieprasīt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un izsniegt 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai, 

lemt par viesošanos viesģimenēs, atļauju viesoties radinieku ģimenēs..  

2016. gadā ārpusģimenes aprūpē ievietoti 11 bērni, no tiem 4 audžuģimenē, 6 

aizbildnībā un viens ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

 Par aizbildņiem visbiežāk tiek iecelti bērna radinieki vai bērnam emocionāli tuvi 

cilvēki. Notikusi visu aizbildnībā esošo bērnu dzīves apstākļu pārbaudes, pārrunas ar 

bērniem un aizbildņiem un viņu ģimenes locekļiem. Pieprasīti un saņemti gada norēķini 

par bērnu personisko un mantisko tiesību pārstāvēšanu. 12 aizbildnības lietas uz 13 

bērniem pārsūtītas pārraudzībai  uz aizbildņu dzīvesvietu bāriņtiesām, no kurām tiek 

pieprasīti un saņemti aizbildņu gada norēķini un dzīves apstākļu pārbaudes akti. Par trīs 

uz ārvalstīm izbraukušām ģimenēm pieprasīta informācija par viņu dzīves apstākļiem 

un bērnu interešu nodrošināšanu mītnes zemēs.  

Ja aizbildni nevar atrast, nākamais piemērojamais ārpusģimenes aprūpes veids ir 

audžuģimene. Tās ir personas, kuras ieguvušas audžuģimenes statusu un apguvušas 

speciālās apmācības kursu, ir šajā jomā zinoši, taču neaizstāj bērniem vecākus. Viņi 

aprūpē bērnu līdz brīdim, kamēr viņš var atgriezties savā bioloģiskajā ģimenē, tiek 

nodots aizbildnībā vai adoptēts.  
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ārpusģimenē esošie bērni aizbildnībā audžuģimenē aprūpes un soc.reh.institūcijā



 

Šobrīd Ventspils pilsētā pavisam ir izveidotas vienpadsmit audžuģimenes. 

2016.gadā iesniegumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu iesniegusi viena ģimene, 

kura ar bāriņtiesas lēmumu ir atzīta par atbilstošu audžuģimenes pienākumu pildīšanai 

un gaida iespēju apgūt audžuģimeņu apmācības kursu, pēc kura apgūšanas bāriņtiesa 

lems par audžuģimenes statusa piešķiršanu. Ventspils, Kandavas, Durbes, Burtnieku, 

Dobeles, Skrundas  un Cīravas novadu audžuģimenēs kopā ievietoti 22 Ventspils bērni.  

Trīs  citu pašvaldību bērni ievietoti Ventspils audžuģimenēs, kuru pārraudzību saskaņā 

ar vienošanos veic bāriņtiesa Ventspilī. 

Audžuģimenēs ievietoto bērnu personiskās un mantiskās intereses pārstāv 

bāriņtiesa, veicot regulāras apsekošanas, bērnu viedokļu noskaidrošanu, audžuģimeņu 

izvērtējumu, pieprasot bērnu psihofizioloģisko attīstību pārskatus, atskaites par  

pabalstu izlietojumu bērnu vajadzībām u.c. tiek pieprasīta informācija no mācību un 

veselības aprūpes  iestādēm par izglītības un veselības aprūpes nodrošināšanu. 

2016. gadā laikrakstā “Ventas balss” 24. februāra publikācijā “Kļūstiet par 

audžuģimeni” 26. oktobra publikācijā “Audžuģimenes dod spēku un 8. decembra 

publikācijā “Uzaicināti pie prezidenta” ir atspoguļoti Ventspils audžuģimeņu labās 

prakses piemēri, pausta informācija kā kļūt par audžuģimeni un aicinājumi kļūt par 

audžuģimenēm  

Joprojām aicinām Ventspils pilsētas iedzīvotājus būt aktīviem, dalīties savā 

mīlestībā, prasmēs, kļūstot par audžuģimenēm, lai bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem būtu iespēja augt ģimeniskā vidē, paliekot savā pilsētā, iegūstot iespēju uzturēt 

emocionālu kontaktu ar radiniekiem, draugiem un iegūt izglītību, attīstīt savus talantus 

sev ierastā mācību iestādē.  

19 ārpusģimenes aprūpē - audžuģimenēs, aizbildnībā un institūcijā ievietotiem 

bērniem ir rasta iespēja vasaras brīvlaikā un  17  bērniem ziemas brīvlaikā, atrasties 

viesģimenēs   ASV.   

 Ar sadarbības partneru līdzdalību 4 bērniem no aizbildnības un audžuģimenēm 

dota iespēja pavadīt 10 dienas vasaras nometnē „Skrunda- 2016”. 

Adopcijas lietas 
 

 2016.gadā Bāriņtiesa par adoptētājiem atzinusi deviņas personas, no tām viens 

aizbildnis izteicis vēlmi adoptēt savā aizbildnībā esošu bērnu, viena audžuģimene 

izteikusi vēlmi adoptēt savā audžuģimenē ievietotu bērnu,  pārējie izteikuši vēlmi 

adoptēt kādu svešu, ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu.  9 adoptētāju ģimenēs tiek veikta 

pēcadopcijas uzraudzība, kas nozīmē bērna dzīves apstākļu pārbaudi divu gadu garumā. 
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5 potenciālajās ģimenēs tiek veikta izpēte (sarunas, apsekošanas, ģimeņu locekļu 

savstarpējo attiecību un motivācijas noskaidrošana, informācijas iegūšana par 

sodāmībām, psihologa atzinuma pieprasīšanu u.c.  

No ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem Ventspils pilsētā juridiski brīvi- adoptējami 

bērni  (0-17.g) ir 96 bērni, no tiem 77 bērni  nepiekrīt adopcijai. Par diviem bērniem aizvadītajā 

gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu, ka  bērna interesēs ir  iespējama adopcija uz ārvalstīm, jo 

bērni ir  vecāki par 7 gadiem, neviens nav izteicis vēlmi viņus adoptēt Latvijā, bērni paši 

izteikuši vēlēšanos tikt adoptētiem uz ārvalstīm konkrētā ģimenē, kurā viņi vairākkārtīgi 

viesojušies. Šādi lēmumi tiek pieņemti gadījumos, ja nav iespējams nodrošināt bērna augšanu 

ģimenē vai citu bērna interesēm atbilstošu aprūpes veidu viņa dzimtajā valstī, tad adopcija uz 

ārvalstīm var būt alternatīvs veids, lai nodrošinātu bērna augšanu ģimenē.  Tikai pēc visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas, atkārtotu bērnu viedokļu noskaidrošanas tiks pieņemti 

konkrēti lēmumi adopcijas lietās. 

Sadarbība ar tiesām 
 

Darbietilpīga un komplicēta ir bāriņtiesas darbības sfēra - atzinumu sniegšana pēc 

tiesas pieprasījuma lietās par atsevišķas aizgādības noteikšanu vienam no vecākiem, 

bērna dzīvesvietas un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu. 2016.gadā 

bāriņtiesa šajās lietās sniegusi 8 atzinumus. Izmantojot konsultācijas, pārrunas, 

meditācijas un citas metodes, bāriņtiesai 2016.gadā izdevies panākt kompromisu un 

starp vecākiem ir noslēgta vienošanās - 3 gadījumos  tiesā iesniegtās prasības atsauktas, 

4 gadījumos panākts izlīgums starp vecākiem. 

Pārskata gadā bāriņtiesas darbinieki  90 reizes piedalījušies tiesu sēdēs gan 

Ventspils tiesā, Rīgas, Rīgas rajona, Liepājas, Kuldīgas, Dobeles tiesās, gan Kurzemes 

apgabaltiesā. Bāriņtiesa tiesas procesos bijusi gan prasītājs, gan tiesas pieaicināta 

iestāde - viedokļa un atzinuma sniegšanai. Bāriņtiesa pārstāvēta lietās par saskarsmes 

tiesību noteikšanu, aizgādības tiesību atņemšanu, nepilngadīgu un aizgādnībā esošu 

personu mantas pārvaldīšanas lietās, adopcijas lietās (gan vietējā, gan ārvalstu 

adopcija). Lietās par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, kā 

arī lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu pilngadīgām 

personām, kuras atrodoties nepieskaitāmības stāvoklī izdarījušas noziedzīgus 

nodarījumus. Tāpat bērnu intereses pārstāvētas kriminālprocesos, pirmstiesas 

izmeklēšanas laikā policijā.  

 

Nepilngadīgo mantu lietu pārraudzība 
 

Nepilngadīgiem bērniem var piederēt manta, ko dāvinājuši vai atstājuši mantojumā 

vecāki, vecvecāki vai citi radinieki. Saskaņā ar Civillikuma normām, vecāki bērnu 

vārdā bez bāriņtiesas atļaujas nevar mantojumu, dāvinājumu pieņemt vai atraidīt, kā arī 

rīkoties ar bērna mantu.  Bērniem var piederēt konti bankās, nekustamie īpašumi vai 

vecāku atstāti mantojumi.  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.   

2016. gada 31.decembrī bāriņtiesas pārraudzībā ir 63 aktīvas lietas par bērna mantas 

pārvaldību.  Pārskata gadā pieņemti 30 lēmumi par atļauju iegūt īpašumu 

nepilngadīgajam bērnam, rīkoties ar bērna mantu. Šajās lietās ir saņemtas   likumisko 

aizbildņu (vecāku)    atskaites par nepilngadīgo mantas saglabāšanu un tās sastāvu.  

Bāriņtiesa norēķinu pareizību pārbauda, pieprasot izziņas attiecīgajām iestādēm   

 



Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē 
 

Joprojām vecāki darba dēļ ilgāku laika periodu izbrauc uz ārzemēm, tāpēc ir aktuāli 

jautājumi par bērna nodošanu trešo personu aprūpē uz laiku, kas ilgāks par trīs 

mēnešiem. 2016.gada 31.decembrī aktīvas ir 8 lietas par bērnu nodošanu citu personu 

aprūpē, kurās bāriņtiesa veic šo bērnu personisko un mantisko tiesību ievērošanas 

uzraudzību.  

 

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. 

2016.gada 31.decembrī aktīvas ir 34 lietas par aizgādņa iecelšanu personai ar 

ierobežotu rīcībspēju. Bāriņtiesa uzrauga aizgādnībā esošo tiesību un interešu 

ievērošanu, pieprasot no aizgādņiem norēķinus, pārbaudot tos, kā arī veicot šo personu 

dzīves apstākļu pārbaudes.  

Atbilstoši Civillikuma prasībām 2016. gada 31. decembrī beidzās termiņš 

rīcībspējas ierobežošanas lietu pārskatīšanai tiesās, nosakot katrai personai konkrētu 

rīcībspējas ierobežojumu.  

Tiesā 2016. gadā atkārtoti ir pārskatītas 9 lietas, saņemti 7 jauni tiesas spriedumi 

lietās par personu atzīšanu ar ierobežotu rīcībspēju, kurām jāpiemeklē personas no 

radinieku vidus, kuriem būtu spējas un īpašības kļūt par aizgādņiem, kā arī jāpieņem 

lēmumi par aizgādnības nodibināšanu, kā arī rīcībspējas ierobežošanu noteiktā apjomā.  

Citas lietas 
 

Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus arī citos gadījumos - vecāku domstarpību lietās par 

nodokļu atvieglojumiem par bērniem, par ģimenes valsts pabalsta izmaksu, 

ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu saskarsmes ierobežojumiem ar vecākiem, viesošanos 

pie radiniekiem, viesošanos viesģimenēs,  piespiedu ārstēšanu. 
 Jāiesaistās ģimeņu situāciju izpētē, kad no Tieslietu ministrijas tiek saņemta 

informācija par ārvalstīs izņemtajiem bērniem, pieprasījumi noskaidrot radiniekus, viņu 

viedokļus, izvērtēt viņu spējas un īpašības uzņemoties izņemto bērnu aprūpi pēc atgriešanās 

Ventspilī.  No jauna klāt nācis klāt pienākums bāriņtiesas darbinieku piedalīšanās ārvalstu 

tiesu sēdēs video režīmā. 

Bāriņtiesa ir  iesaistījusies ārvalsts tiesvedībā par bērna atgriešanu mītnes zemē, kā arī 

pārrobežu lietā par  aizbildnības nodibināšanu, notiek tiesvedība par ārvalsts pilsoņa 

aizgādības tiesību atjaunošanu un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu. 

Bāriņtiesu likums paredz sadarbību starp bāriņtiesām, līdz ar ko  tiek saņemti 

pieprasījumi par personu viedokļu noskaidrošanu, dzīves apstākļu  noskaidrošanu, par 

personu izvērtēšanu aizbildņa pienākumu pildīšanai un lēmuma – atzinuma  pieņemšanu 

par personas spējām un īpašībām. 

4 krimināllietās  (Ventspilī un Liepājā), kur bērns atzīts par cietušo, bāriņtiesa 

piedalījusies visās kriminālprocesa stadijās  un  tiesas sēdēs, kā  bērnu likumiskie pārstāvji. 

Tiesā iesniegts 1 bāriņtiesas  pieteikums par bāriņtiesas lēmuma apstiprināšanu 

personas ar ierobežotu rīcībspēju interešu  aizstāvībai. 

Sagatavotas 2 ( privātpersonu) aizgādņu prasību pieteikumi tiesai par personu ar 

ierobežotu rīcībspēju lietu pārskatīšanai.  



3 gadījumos esam piedalījušies lietu izskatīšanā par medicīniska rakstura piespiedu 

līdzekļu piemērošanu pilngadīgām personām, kuras izdarījušas likumpārkāpumus 

nepieskaitāmības stāvokļi un ir atzītas par sabiedrībā bīstamām. 

17 gadījumos sniegta palīdzība vecākiem un aizbildņiem prasību pieteikumu 

sagatavošanā par uzturlīdzekļu piedziņu. 

  Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 67.2 panta  un  Ministru Kabineta 

2014. gada 25. marta noteikumu Nr. 157 „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas 

sistēmas noteikumi”  Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS) ir 

ievadīta informācija par pieņemtajiem lēmumiem 2016. gadā un pakāpeniski tiek 

ievadīta informācija par iepriekšējos gados pieņemtajiem lēmumiem - gada laikā  

ievadītas 122 


