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Tukuma novada bāriņtiesas 2020. gada pārskata ziņojums
Tukuma novada bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības
iestāde, kas nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību, izvirzot kā vienu no pamatuzdevumiem, nodrošināt bez vecāku gādības
palikušiem bērniem drošu un stabilu ģimenisku vidi. Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz
normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.










Bāriņtiesas kompetencē ir nodrošināt:
bērna personisko interešu aizstāvību attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām
personām,
domstarpību izšķiršanu,
piekrišanu paternitātes atzīšanai,
bērna mantisko interešu aizsardzību,
bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu,
bez vecāku gādības palikušam bērnam ārpusģimenes aprūpi (audžuģimene,
aizbildnība, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija),
jautājumu risināšanu saistībā ar adopciju,
aizgādņa iecelšanu un atbrīvošanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas,
notariālo darbību veikšanu Tukuma novada pagastu teritorijās.

2020.gadā Tukuma novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) sastāvā ir bāriņtiesas
priekšsēdētājs, četri bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki un divi bāriņtiesas locekļi.
Bāriņtiesas lietvedību kārto lietvedis, kā arī bāriņtiesā ir divi juristi.
Bāriņtiesas lietvedībā līdz 2020.gada 31.decembrim atradās aktīvas 332 lietas.
Bāriņtiesas lietvedībā 2020.gadā reģistrēti: saņemtie dokumenti – 1582, nosūtāmie
dokumenti – 2397; saņemti 420 iesniegumi.
Atbilstoši lietu paraugsarakstam bāriņtiesā iekārtoti lietu reģistri un reģistrācijas žurnāli
(kopumā 40 reģistri un žurnāli), kuri tiek pastāvīgi papildināti ar attiecīgu informāciju
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2020.gadā bāriņtiesas 38 sēdēs tika izskatīti un pieņemti 199 lēmumi, no tiem bāriņtiesas
priekšsēdētāja, vietnieka vai locekļa vienpersoniski pieņemti 10 lēmumi.
2020.gadā ar bāriņtiesas lēmumu par 24 bērniem 27 personām pārtrauktas bērna
aizgādības tiesības (14 mātēm, 13 tēviem).

2020.gadā ar bāriņtiesas lēmumu 33 bērni nodrošināti ar ārpusģimenes aprūpi: 6 bērni
ievietoti audžuģimenēs, 24 bērni ievietoti aizbildņu ģimenēs, 3 bērni nodrošināti ar
ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā.
Kopā ārpusģimenes aprūpe tiek nodrošināta 130 bērniem. 22 bērni ievietoti
audžuģimenēs, 94 bērni ievietoti aizbildņu ģimenēs, 14 bērni nodrošināti ar ārpusģimenes
aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās.
2020.gadā ar bāriņtiesas lēmumu 7 personām (3 mātēm, 4 tēviem) atjaunotas pārtrauktās
bērna aizgādības tiesības par 9 bērniem.
2020.gadā par 12 personām (4 mātēm, 8 tēviem) bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par
prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu.
2020.gadā 16 personām (7 mātēm, 9 tēviem) ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības
tiesības par 14 bērniem.
2020.gadā bāriņtiesa informējusi Tukuma novada pašvaldības aģentūru „Tukuma novada
sociālais dienests” par 25 ģimenēm (bērnu skaits ģimenēs kopā 38), kurās netiek
pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana (šo ģimeņu vecākiem bāriņtiesa nav
pārtraukusi bērnu aizgādības tiesības).
2020.gadā ar bāriņtiesas lēmumu 6 bērni nodoti citas personas aprūpē Latvijā uz laiku,
kamēr bērnu vecāki nespēj pilnvērtīgi veikt bērnu aprūpi.
2020.gadā bāriņtiesa par 17 bērniem devusi tiesām atzinumus (lēmumus) par bērna
aizgādības tiesību noteikšanu, bērna dzīves vietas noteikšanu un/vai saskarsmes tiesības
izmantošanas kārtību.
2020.gadā par 10 bērniem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu,
apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu.
2020.gadā bāriņtiesa par 9 bērniem un personām ar ierobežotu rīcībspēju pieņēmusi
lēmumu par nepilngadīgo bērnu un personām ar ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu
nodrošināšanu vai aizstāvību (mantojuma pieņemšana vai atraidīšana bērna vārdā,
īpašuma iegūšana bērnam u.c.)
2020.gadā ar bāriņtiesas lēmumu 3 personas atzītas par adoptētājiem (1 sieviete, 2 vīrieši).
Vietējā adopcijā 2020.gadā adoptēti 2 bērni, uz ārvalstīm nav adoptēts neviens bērns.
Līdz 2020.gada 31.decembrim aizgādnībā atradās 80 personas ar ierobežotu rīcībspēju.
2020.gadā ar bāriņtiesas lēmumu 2 personām ar ierobežotu rīcībspēju iecelti 2 aizgādņi;
par aizgādni mantojumam ieceltas 4 personas.
Bāriņtiesas darbinieki 2020.gadā veikuši dzīves apstākļu pārbaudi 380 ģimenēs Tukuma
pilsētā, un 428 ģimenēs Tukuma novada pagastu teritorijā, par ko sastādīti pārbaudes akti.
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces 2020.gadā veikušas 443 notariālās darbības,
iekasētās nodevas 4003,21 euro apjomā.

Bāriņtiesas darbinieki 2020.gadā Tukuma novada bērnu un aizgādnībā esošo personu
dzīves apstākļus pārbaudīja šādās bērnu aprūpes institūcijās: Valsts sociālās aprūpes
centra (VSAC) „Zemgale” filiālē „Ķīši” Jaunsātu pagastā , VSAC „Rīga” filiālēs: „Rīga”
un „Teika” Rīgā, SOS bērnu ciematā Jelgavā, Bērnu un jauniešu centrā “Sapņi” un
pansionātā „Rauda” Engures novadā.
2020.gadā bāriņtiesas pārstāvis piedalījās 45 tiesas sēdēs dažādu līmeņu tiesās (Tukuma
rajona tiesā, Jelgavas tiesā, Dobeles rajona tiesā, Liepājas tiesā, Ventspils tiesā, Jūrmalas
tiesā, Zemgales apgabaltiesā Jelgavā, Kurzemes apgabaltiesā Liepājā).
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