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Pārskata ziņojums par darbību 2021.gadā 

 
 Ādažu novada bāriņtiesa saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtajā daļā noteikto, 

ka bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par 
savu darbību, un pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības mājaslapā, sniedz pārskata 
ziņojumu par darbu 2021.gadā.  

Pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra lēmumu 
Nr.136 „Par Ādažu novada bāriņtiesas izveidošanu” un 2021.gada 9.novembra lēmuma 
Nr.183 “Par grozījumiem Ādažu novada domes lēmumos par pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību reorganizāciju” 2.punktu, reorganizējot Ādažu novada bāriņtiesu un 
Carnikavas novada bāriņtiesu, ar 2021.gada 1.decembri darbojas Ādažu novada bāriņtiesa 
(turpmāk – bāriņtiesa). 

Lai bāriņtiesa visiem administratīvās teritorijas iedzīvotājiem būtu pēc iespējas ērti 
pieejama, bāriņtiesas darbība nodrošināta Ādažu pagastā un Carnikavas pagastā. 
 Bāriņtiesa, prioritāri nodrošinot bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un tiesisko 
interešu aizsardzību, savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem, publisko tiesību 
principiem un Ādažu novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembrī apstiprināto 
nolikumu. 
 2021.gadā Ādažu novada bāriņtiesa ir pieņēmusi 25 lēmumus, Carnikavas novada 
bāriņtiesa – 33 lēmumus, kopā pieņemti 58 lēmumi. 
Pieņemto lēmumu skaits kopā,  
no tiem: 

58 

   par bērna uzvārda maiņu 2 
   par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, prasības 

sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu    
8 

   par atzinumu sniegšanu pēc tiesas pieprasījuma  
   (par bērna dzīvesvietas, viena vecāka atsevišķas aizgādības, 

saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanu) 

8 

   adopcijas lietās 5 
   aizbildnības lietās 1 
   audžuģimeņu lietās  3 
   par vecāku domstarpību izšķiršanu bērna aizgādības jautājumos 4 
   par bērna un aizgādnībā esošas personas mantas pārvaldību 16 
   par valsts sociālo pabalstu izmaksu 5 
   par aizgādņa iecelšanu pilngadīgajām personām un mantojumam 6 
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Divi bāriņtiesas lēmumi ir pārsūdzēti Administratīvajā rajona tiesā, viens no tiem 
atstāts spēkā, vienas lietas izskatīšana nav pabeigta. 

Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja ir faktiski 
šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu; bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos 
apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ); vecāks ļaunprātīgi 
izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību; vecāks ir devis 
piekrišanu bērna adopcijai; konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas 
aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu. 

Pārtrauktās aizgādības tiesības vecākam atjauno, ja bāriņtiesa atzīst, ka nepastāv 
pārtraukšanas apstākļi. Ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas nav iespējams tās 
atjaunot, bāriņtiesa lemj par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai.  

Pārskata gadā vienam vecākam pārtrauktas bērna aizgādības tiesības un vienam 
vecākam aizgādības tiesības atjaunotas. Bāriņtiesa ir nolēmusi celt prasības tiesā par 
aizgādības tiesību atņemšanu diviem vecākam, uz bāriņtiesas celto prasību pamata ar tiesas 
spriedumu atņemtas bērnu aizgādības tiesības četriem vecākiem. 

 Bāriņtiesa, ierosinot lietu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, 
informē vecāku par sekām un uzdod viņam sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktā termiņā 
novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus.  

2021.gadā bāriņtiesa izbeidza lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu četriem 
vecākiem, jo vecāki noteiktajā termiņā sadarbībā ar sociālo dienestu novērsa bērnu attīstībai 
nelabvēlīgos apstākļus ģimenē un bērni turpina augt vecāku ģimenēs. 

Bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe 
aizbildņa ģimenē, audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē. 2022.gada 1.janvārī ārpusģimenes 
aprūpe ir nodrošināta 15 novada bērniem, no tiem  9 aug aizbildņu ģimenēs, 6 – 
audžuģimenēs. Aprūpes iestādēs ievietotu bērnu nav.  

Bāriņtiesas pārraudzībā ir deviņu citu novadu bērnu aizbildnības lietas, jo aizbildņa 
ģimene faktiski dzīvo Ādažu novadā. 

Pārskata gada beigās novadā ir četras audžuģimenes, trijās no tām ir ievietoti bērni. 
Lai bērna attīstībai nodrošinātu ģimenisku vidi, tiek atbalstīta adopcija. Ārpusģimenes 

aprūpē esošo juridiski brīvo bērnu interesēs ir adopcija, ko apstiprina tiesa, un adopcijas 
rezultātā bērns kļūst par adoptētāju ģimenes locekli un iegūst šajā ģimenē dzimuša bērna 
tiesisko stāvokli. Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par laulāto atzīšanu par adoptētājiem, 
pieņemti adoptējamo bērnu interesēm trīs bērnu adopcijas lietās, tai skaitā par bērnu nodošanu 
adoptētāju aprūpē līdz adopcijas apstiprināšanai un adopcijas atbilstību bērnu interesēm.  

 Bāriņtiesas lietvedībā ir divpadsmit aizgādnības lietas pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurām ar tiesas spriedumu ierobežota 
rīcībspēja un nodibināta aizgādnība, astoņas aizgādnības lietas mantojumiem un promesošas 
personas mantai, kam aizgādnība nodibināta ar tiesas spriedumu vai ar notāra taisītu notariālo 
aktu.  

 Par 8 ģimenēm, kurās nepietiekami nodrošināta 11 bērnu audzināšana vai netiek 
ievērotas bērnu intereses un tiesības, kas nonākušas bāriņtiesas redzeslokā, informēti sociālie 
dienesti ar lūgumu nodrošināt šīm ģimenēm atbalsta pasākumus problēmu risināšanā. 
  Pārskata gada beigās bāriņtiesas lietvedībā ir 195 lietas, 38 no tām ierosinātas 
2021.gadā.  

Carnikavas pagastā kā novada teritoriālajā vienībā, kurā nav notāra,  bāriņtiesa izdara 
apliecinājumus, kas juridiskā ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem, un pilda citus 
Bāriņtiesu likuma 61. pantā norādītos uzdevumus. 2021.gadā bāriņtiesā izdarīti 210 
apliecinājumi (no tiem 80 nostiprinājuma lūgumi, 55 pilnvaras un piekrišanas, 20 līgumu 
projekti, 6 testamenti,), iekasēta valsts nodeva pašvaldības budžetā 2162,48 eiro. Pamatojoties 
uz Carnikavas novada domes lēmumu pirmās grupas invalīdi, politiski represētas personas, 
trūcīgas personas un vecāki, kuriem ir trīs un vairāk bērnu, kā arī aizbildņi, darījumos, kas tiek 
veikti bērnu interesēs, no valsts nodevas samaksas ir atbrīvoti.  
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Ar Siguldas zonālo valsts arhīvu saskaņota Carnikavas novada bāriņtiesas uzziņu 
sistēma par sakārtotajiem 2020.-2021.gada dokumentiem un 40 aprakstītās lietas nodotas 
arhīvā.  
 Bāriņtiesa veic datu ievadi Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā 
(NPAIS), Audžuģimeņu informācijas sistēmā (AGIS), Vienotajā migrācijas informācijas 
sistēmā (VMIS), ar 2022.gadu bāriņtiesas sāk strādāt Bāriņtiesu informācijas sistēmā.  
 Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 
divi bāriņtiesas locekļi, bāriņtiesas lietvedību kārto sekretārs. Viena bāriņtiesas locekļa un 
sekretāra amata vietas uz pārskata sniegšanas laiku ir vakantas.   

Bāriņtiesas aktualitātes veiksmīgam darbam 2022.gadā ir profesionāli sagatavota un 
darbam bāriņtiesā piemērota bāriņtiesas locekļa un sekretāra pieņemšana darbā, trīs bāriņtiesas 
darbiniekiem piemērotas darbavietas iekārtošana Ādažos un regulāra visu darbinieku 
profesionālās kompetences pilnveidošana. 

 
 
Ar cieņu, 
bāriņtiesas priekšsēdētāja                                                                                                I.Stasjule           
 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
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