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Tukuma novada bāriņtiesas 2018. 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.
Tukuma novada bāriņtiesa iesniedz, un Tukuma novada Dome apstiprina šādu pārskata
ziņojumu par bāriņtiesas darbību 2018. gadā.
2018. gadā Tukuma novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) sastāvā ir bāriņtiesas
priekšsēdētājs, četri bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki un četri bāriņtiesas locekļi, kurus Tukuma
novada Dome ievēl uz pieciem gadiem. Bāriņtiesas lietvedību kārto lietvedis un divi juristi.
Civillikumā noteiktajos gadījumos bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki Tukuma novada pagastos
sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara
apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā norādītos uzdevumus.
2018. gadā bāriņtiesā tika ierosinātas 103 lietas.
Līdz 2018. gada 31. decembrim bāriņtiesas lietvedībā atradās aktīvas 1183 lietas.
2018. gadā bāriņtiesas lietvedībā ir reģistrēti:
 1724 saņemtie dokumenti,
 2572 nosūtāmie dokumenti;
 saņemti 509 iesniegumi.
Atbilstoši lietu paraugsarakstam bāriņtiesā ir iekārtoti lietu reģistri un reģistrācijas žurnāli (kopumā
40 reģistri un žurnāli), kurus pastāvīgi papildina ar attiecīgu informāciju atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
2018. gadā bāriņtiesa:
- 48 sēdēs izskatīja un pieņēma 238 lēmumus, no 10 lēmumus vienpersoniski pieņēma bāriņtiesas
priekšsēdētājs, vietnieks vai loceklis;
- ar lēmumu pārtrauca 28 bērniem 25 personām bērna aizgādības tiesības (15 mātēm, 10 tēviem);
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- ar lēmumu nodrošināja 35 bērniem ārpusģimenes aprūpi, no tiem 10 bērnus ievietoja audžuģimenēs,
23 bērnus ievietoja aizbildņu ģimenēs, 2 bērnus ievietoja bērnu aprūpes iestādē (Irlavas bērnunamāpatversmē);
- ar lēmumu atjaunoja 9 personām, no tiem 6 mātēm un 3 tēviem, pārtrauktās bērna aizgādības tiesības
par 12 bērniem;
- ar lēmumu iesniedza prasību tiesā par aizgādnības tiesību atņemšanu 14 personām, no tiem
3 mātēm un 11 tēviem;
- ar tiesas spriedumu ir atņemtas 8 personām, no tiem 2 mātēm un 6 tēviem, aizgādības tiesības par
12 bērniem.
- informēja Tukuma novada pašvaldības aģentūru „Tukuma novada sociālais dienests” par
15 ģimenēm (bērnu skaits ģimenēs kopā 27), kurās nav pietiekami nodrošināta bērna attīstība un
audzināšana. Šo ģimeņu vecākiem bāriņtiesa nav pārtraukusi bērnu aizgādības tiesības.
- ar lēmumu nodeva 3 bērnus citas personas aprūpē uz laiku Latvijā, kamēr bērnu vecāki strādā
ārvalstīs.
- par 20 bērniem deva tiesām atzinumus vai lēmumus par bērna aizgādības tiesību noteikšanu, bērna
dzīvesvietas noteikšanu un/vai saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību;
- pieņēma lēmumu par valsts sociālo pabalstu 10 bērniem, izmaksājot personai apgādnieka
zaudējuma pensiju, kura faktiski audzina bērnu;
- pieņēma lēmumu par mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību (mantojuma pieņemšana vai
atraidīšana bērna vārdā, īpašuma iegūšana bērnam u.c.) 20 bērniem un personām ar ierobežotu
rīcībspēju;
- pieņēma 1 lēmumu atļaut stāties laulībā pirms 18 gadu sasniegšanas;
- pieņēma 4 lēmumus par bērna vārda, uzvārda vai tautības ierakstu;
- pieņēma lēmumus 13 personas atzīt par adoptētājiem. Vietējā adopcijā ir adoptēti 3 bērni, uz
ārvalstīm bērni nav adoptēti;
- līdz 2018. gada 31. decembrim aizgādnībā atradās 77 personas ar ierobežotu rīcībspēju;
- pieņēma lēmumu 2 personām ar ierobežotu rīcībspēju iecelt 2 aizgādņus. Par aizgādni mantojumam
ir ieceltas 2 personas.
2018. gadā bāriņtiesas darbinieki pārbaudīja un apsekoja 520 ģimenes Tukuma pilsētā un
525 ģimenes Tukuma novada pagastu teritorijā, par ko ir sastādīti pārbaudes akti.
Ārpusģimenes aprūpē līdz 2018. gada 31. decembrim atradās 142 Tukuma novada pašvaldības bērnu:
audžuģimenēs uzturas 19 bērni, bērnu aprūpes iestādēs uzturas 19 bērni, aizbildņu ģimenēs uzturas
104 bērni.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki 2018. gadā veica 422 notariālās darbības un iekasēja nodevu
3 741,98 euro.
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Bāriņtiesas darbinieki 2018. gadā Tukuma novada bērnu un aizgādnībā esošo personu dzīves
apstākļus veica pārbaudi šādās bērnu aprūpes institūcijās:
Valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) „Zemgale” filiālē „Ķīši” Jaunsātu pagastā,
VSAC „Rīga” filiālēs „Rīga” un „Teika” Rīgā,
SOS bērnu ciematā Valmierā,
biedrībā „Centrs Elizabete” Jelgavā,
Irlavas bērnunamā-patversmē,
pansionātā „Rauda” Engures novadā.
2018. gadā bāriņtiesas pārstāvis piedalījās 78 tiesas sēdēs dažādu līmeņu tiesās.
2018. gadā bāriņtiesas priekšsēdētāja Antra Dzelme:
- vadīja bāriņtiesas kārtējās un ārkārtas sēdes,
- piedalījās Tukuma novada Domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdēs un
deinstitucionalizācijas procesa vadības grupas sēdēs,
- piedalījās Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēdēs,
- piedalījās Administratīvās komisijas sēdēs,
- piedalījās Sabiedrības labklājības veicināšanas komisijas sēdēs,
- piedalījās Dzīvokļu komisijas sēdēs kā komisijas locekle.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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