Pārskats par Mazsalacas novada bāriņtiesas darbu 2018.gadā
Pārskats sagatavots, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
nosacījumus un Bāriņtiesas likuma 17.panta 6.punktā un 78.pantā minēto aizliegumu
izpaust uzticētās ziņas.
Mazsalacas novada bāriņtiesa (turpmāk-bāriņtiesa), saskaņā ar Bāriņtiesu likuma
4.panta otrajā daļā noteikto prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas
tiesības un tiesisko interešu aizsardzību.
Mazsalacas novada pašvaldības dome uz pilnvaru termiņu no 01.09.2014. līdz
31.08.2019. ir ievēlējusi bāriņtiesas priekšsēdētāju Ilzi Šteinbergu un piecus bāriņtiesas
locekļus - Dainu Frombergu, Oskaru Betaku, Gunitu Kauliņu, Viju Jaunalksni un Andu
Plūmi.
Pārskata gadā bāriņtiesas darbu nodrošināja:
• 2 darbinieces – priekšsēdētāja, bāriņtiesas locekle, kura pildīja sekretāres un arhīva
pārzines pienākumus, kuras strādāja normālo 40 stundu nedēļas darba laiku;
• 4 bāriņtiesas locekļi, kuri strādāja, saņemot samaksu par nostrādātajām stundām,
atbilstoši Mazsalacas novada pašvaldības domes 2014.gada 20.augusta lēmumam
Nr.16.16 .
Visas bāriņtiesas amatpersonas ir atbilstošas likuma prasībām, rūpējas par savu
profesionālo izaugsmi un pilnveido zināšanas un prasmes diskusijās, semināros,
supervīzijās un konferencēs.
Uz 2018.gada 31.decembri bāriņtiesas lietvedībā bija 113 aktīvas lietas, kuras
nebija nodotas arhīvā.
Bāriņtiesā veiktās darbības
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izdarīšanā un bāriņtiesas atteikumi izdarīt apliecinājumu
vai pildīt citas darbības
Kopumā izskatīto iesniegumu un sūdzību skaits
Saņemto dokumentu skaits
Nosūtītas iniciatīvas un atbildes vēstules
Pārraudzībā esošās bērna mantas pārvaldīšanas lietas
Bērna mantas pārvaldīšanas lietas, kuras nodotas citu
bāriņtiesu pārraudzībai
Personu skaits, kurām pārskata gadā pārtrauktas bērna
aizgādības tiesības
Personu skaits, kurām pārskata gadā atjaunotas
pārtrauktās aizgādības tiesības
Bāriņtiesas lietvedībā pēc tiesas pieprasījuma (atsevišķā
aizgādība, aizgādības tiesību atņemšana pēc personas
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Aktīvas adopcijas lietas
Tiesā apstiprinātas adopcijas
Nodibinātas aizbildnības
Aizbildņu skaits
Bērnu skaits, kuriem iecelti aizbildņi
Pārraudzībā esošās aizbildnības lietas
Aizbildnības lietas, kuras atrodas citu bāriņtiesu
pārraudzībā
Izbeigtas aizbildnības
Audžuģimenē ievietoto bērnu skaits
Audžuģimeņu lietas
Viesģimeņu lietas
Aktīvās lietas par bērnu nodošanu citas personas aprūpē
Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem
Ārpusģimenes aprūpes iestādē esošo bērnu skaits
Pārraudzībā esošās aizgādnības lietas
Ieceltie aizgādņi
Pēc mantinieku lūguma, tiesas vai notāra norādījumiem
bāriņtiesas sastādītie mantojuma saraksti
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Bāriņtiesa sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, skolām, pirmsskolas izglītības
iestādēm, policiju, ārstiem, psihologiem, bērnu un ģimenes atbalsta centriem (krīzes
centriem), citām bāriņtiesām veic preventīvo darbu ar ģimenēm, kurās nav pietiekami
nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana.
2018.gadā tika veiktas aizbildņu ģimeņu un audžuģimeņu apsekošanas, notika
sarunas ar aizbildņiem, audžuvecākiem un bērniem, aizbildņu, audžuģimeņu ģimenēs

dzīvojošajām personām, tika apsekota bērnu manta un izvērtēta bērnu mantas
uzraudzība un apsaimniekošana.
Pildot bāriņtiesas funkcijas, katrā lietā tiek ievietoti nepieciešamie dokumenti
objektīva lēmuma pieņemšanai. Lai pieņemtu motivētus lēmumus, bāriņtiesa ir
gatavojusi lietas, savācot dažādus materiālus: ziņas, informāciju un atzinumus no
trešajām personām, veicot apsekošanas, sarunas.
Bāriņtiesa, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos
Nr.157 “Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi” noteikto, lieto
NPAIS sistēmu un ievada tajā informāciju par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu
un atjaunošanu vecākiem, bērnu ievietošanu ārpusģimenes aprūpē un citu noteikumos
noteikto informāciju.
Bāriņtiesa veido un noformē arhīvu, atbilstoši Arhīva likuma un Mazsalacas
novada pašvaldības 2014.gada 19.novembra noteikumu “Par dokumentu un arhīva
pārvaldības kārtību Mazsalacas novada pašvaldībā” prasībām. Bāriņtiesas dokumentu
un arhīva pārvaldības kārtības nodrošinājums atbilst spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām. 2018.gadā bāriņtiesa nodeva valsts glabāšanā Mazsalacas pilsētas
bāriņtiesas, Ramatas pagasttiesas un Sēļu pagasttiesas, kopā 32 glabājamās vienības par
2002.-2003.gadu. Lietu saraksti sastādīti katram dokumentu pārvaldības gadam.
Bāriņtiesas lietu saraksts saskaņojams arhīvā ik pa 5 (pieciem) gadiem. Latvijas
Nacionālā arhīva Valmieras zonālajā valsts arhīvā 2017. gada 19. janvārī saskaņots
2017. gada lietu saraksts.
2018.gadā bāriņtiesa ir pārstāvējusi bērnu intereses policijā, tiesā un citās
iestādēs. Notikusi sadarbība ar policiju, psihologiem, narkologiem, psihiatriem,
ģimenes ārstiem, skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm. Nepieciešamības gadījumos
sadarbība tika veikta ar citām bāriņtiesām un sociālajiem dienestiem visā Latvijas
Republikas teritorijā. Sadarbībā ar novada Sociālo dienestu bāriņtiesa veica ģimeņu
uzraudzību, izskaidroja ģimenēm tiesības un pienākumus, veica risku izvērtēšanu.
Bāriņtiesa piedalījās starpinstitucionālajās sanāksmēs, izstrādāja priekšlikumus risku
novēršanai personām, kuras tuvākajā laikā atgriezīsies savā ģimenē no ieslodzījumu
vietām.
Bāriņtiesa savā darbības teritorijā izdara apliecinājumus, kuri juridiskā spēka ziņā
pielīdzināmi notariālajam apliecinājumam, palīdz mantojuma lietu kārtošanā un
mantojuma apsardzībā. 2018.gadā bāriņtiesā veikti 175 apliecinājumi no tiem 163
Mazsalacā un 12 Ramatas pagastā, iekasēta valsts nodeva 1580,36 EUR apmērā.
Mazsalacas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
I.Šteinberga

