
 

 

 

         VIESĪTES NOVADA  

        BĀRIŅTIESAS  
 

 

 

 

 

 

2016.gada  

darba pārskats 



2016.gads– Latvijas bāriņtiesām  

20 gadu darba jubileja 

 

 



Bāriņtiesas lietvedībā atrodas  

   99 lietas. 

No jauna iesāktas 8 lietas. 

Saņemti, reģistrēti un izskatīti   

   26 iesniegumi. 

Pieņemti 26 lēmumi. 

Saņemtas 143 vēstules. 

Nosūtītas 288 vēstules. 



Bāriņtiesas lietvedībā ir 6 ģimenes  

  (23 bērni), kurās netiek  pietiekami 

   nodrošināta bērnu aprūpe. 

Pēc bāriņtiesas iniciatīvas darbu ar šīm 

ģimenēm veic Sociālais dienests. 

Bāriņtiesas psihologs bāriņtiesas 

uzdevumā strādājis ar 11 ģimenēm. 

 -Bāriņtiesas psihologs strādā arī pēc 

Sociālā dienesta un policijas 

pieprasījuma. 

 

 



 

Pārtrauktas aizgādības tiesības  

    sešām personām (4 mātēm un  

   2 tēviem). 

Pārtrauktās  aizgādības tiesības 

atjaunotas vienai ģimenei par diviem 

bērniem. 

Ar pārējām ģimenēm turpina strādāt 

Sociālais dienests, bāriņtiesas 

psihologs. 

 



 

1 bērns uz laiku bija ievietots 

institūcijā, šobrīd viņam ir 

nodibināta aizbildnība. 
 

Ģimenes atbalsta centrā 

«Saulstari» atrodas 1 bērns, kurš 

šajā vasarā kļūs pilngadīgs. 

 

 
  

 



  Audžuģimenēs atrodas 4 bērni     

  Krāslavā- 1,   

  Ilūkstes novadā Dvietē- 1, 

  Daugavpils novadā, Špoģos- 2. 

   

 



 
Aizbildnībā  ir 13 bērni. 

 

Pārraudzībā no citām bāriņtiesām   
  ir lietas par 11 bērniem, kuri dzīvo  
  9 ģimenēs Viesītes novadā. 
 

Aizbildnība izbeigta 1 bērnam,  
   jo sasniegta pilngadība. 
 

Mantojuma lietas: 
    -pārraudzībā atrodas 7 lietas par  
     bērna mantas pārvaldīšanu. 

 

 

  

 

 



Aizgādnības lietas 

  -bāriņtiesas pārraudzībā kopā ir 5 

 personas ar rīcībspēju 

   ierobežojumiem,  kurām nodibināta 

   aizgādnība. 

Jēkabpils rajona tiesai 2 lietās sniegts 

atzinums par personas rīcībspējas 

ierobežošanas apjoma pārskatīšanu. 

 

 



 

1 lēmums pieņemts par bērna 

viesošanos viesģimenē ASV. 
 

1 lēmums pieņemts par bērna 

nodošanu citas personas aprūpē 

Latvijā. 
 

2 lēmumi pieņemti par apgādnieka 

zaudējuma pensijas izmaksāšanu  

  par 3 bērniem. 

 



Ar Jēkabpils rajona tiesas 

spriedumu 1 mātei atņemtas 

aizgādības tiesības par 2 bērniem. 

1 atzinums sniegts tiesai par 

adopcijas apstiprināšanu. 

Ar Jēkabpils rajona tiesas 

spriedumu apstiprināta adopcija  

   1 Viesītes novada bērnam. 



Bāriņtiesa savā darbības teritorijā 

veic notariālās darbības: 

  -sagatavo dokumentu projektus, 

 nostiprinājumu lūgumus, apliecina 

 darījumus, pilnvaras, parakstu 

īstumu  un citas darbības. 

2016.gadā Bāriņtiesa par notariālajām 

darbībām ir iekasējusi valsts nodevu -  

1828,58 EUR apmērā. 



Bāriņtiesa:  

regulāri veic dzīves apstākļu pārbaudi, 

sarunas ar administratīvā procesa lietas 

dalībniekiem,  

nepieciešamības gadījumā  (gatavojot 

lietas izskatīšanai tiesās)  veic ģimenes 

dzīves apstākļu apsekošanu un 

izvērtēšanu, kā tā nosaka Bāriņtiesu 

likuma 16.pants 
 



Bāriņtiesai ir veiksmīga sadarbība 

ar 

-Valsts policijas Zemgales reģionālo 

 pārvaldi, pašvaldības policiju. 

-Valsts probācijas dienestu. 

-Dažādām valsts institūcijām (tiesas, 

  prokuratūra, izglītības iestādes utt.). 

-Viesītes novada Sociālo dienestu. 

-Citām bāriņtiesām. 
 



13.aprīlī Latvijas Bāriņtiesu 

darbinieku asociācija , kopā ar 

Viesītes novada bāriņtiesu, Viesītē 

organizēja metodiski- konsultatīvo 

dienu Jēkabpils pilsētas, Aizkraukles 

pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, 

Jaunjelgavas, Aknīstes, Neretas,  

Skrīveru un Kokneses novadu 

bāriņtiesu darbiniekiem. 

 

 





12.oktobrī VBTAI organizēja konsultatīvo dienu 

Viesītes novada iedzīvotājiem un speciālistiem.  

 

 

 



Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija katru 

gadu organizē vasaras nometni bāriņtiesu 

darbiniekiem. Vasaras nometne notika Bauskā 

 

 

 

 

 



14.oktobrī, atzīmējot Bāriņtiesu 20 gadu 

darba jubileju ,Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 

asociācija organizēja svinīgu pasākumu 

kultūras pilī Ziemeļblāzma 



 

 

 

 

 

 

 

Paldies par uzmanību. 


