Baldones novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) darbojas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, pilda amata pienākumus Baldones novadā prioritāri nodrošinot
bērnu un citu personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesa sēdēs un koleģiāli pieņem lēmumus.
Bāriņtiesas sastāvā strādā bāriņtiesas priekšsēdētāja, četras bāriņtiesas
locekles un bāriņtiesas sekretāre. Pildot amata pienākumus Bāriņtiesas amatpersonas
ģimenēs konstatējusi vardarbību vecāku starpā, kam pamatā ir dažādu atkarību
problēmas, ir konstatēta vecāku nolaidīga attieksme pret bērnu aizgādības un
audzināšanas pienākumu pildīšanu, kā arī konstatēti fakti, ka vecāki ir ļaunprātīgi
izmantojuši savas tiesības, nenodrošinot bērnu aprūpi un uzraudzību.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja locekles ir piedalījušās 25 Rīgas rajona tiesas sēdēs.
No 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim Bāriņtiesā pieņemti 48
lēmumi. Pārskata periodā neviens bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts administratīvajā
tiesā.
N.p.k.
Pieņemtie lēmumi
Skaits
Piezīmes
1.

Vienpersonisks lēmums

1

2.

Par vecāku aizgādības tiesību
pārtraukšanu

5

Vienā lietā netika
pārtrauktas

3.

Par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu

3

nevienā no lietām
netika atjaunotas

4.

Par aizbildnības nodibināšanu
un aizbildņa iecelšanu, atlaišanu

1

5.

Par aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas

6.

Par aizgādņa iecelšanu personai ar rīcībspējas ierobežojumu
Par aizgādņa atlaišanu no pienākumu veikšanas
Par atļauju nepilngadīgā vārdā
pieņemt viņam piekrītošo mantu
Par atļauju rīkoties ar nepilngadīgā mantu
Par bērna ievietošanu ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
Par bērna ievietošanu audžuģimenē
Par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē
Par brāļu, māsu, pusbrāļu šķiršanu bērna adopcijas gadījumā
Par personas atzīšanu par adop-

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1
11
1
1
2
1
1
2
1
2

15.
16.
17.
18.

tētājiem
Par prasības sniegšanu tiesā
aizgādības tiesību atņemšanai
Par atļaujas došanu bērna izceļot no valsts
Par atzinumu sniegšanu tiesā
vecāku domstarpībās
Par atļauju aizgādnim rīkoties
ar aizgādnībā esoša personas
mantu

2
1
3
9
Kopā - 48 lēmumi

2016.gadā ārpusģimenes aprūpē atrodas:
Aizbildnībā – 13 bērni;
Audžuģimenēs – 5 bērni;
Institūcijā – 2 bērni.
Dokumentu aprite pārskata periodā:
Saņemtie dokumenti - 283
Sarakste ar juridiskām un fiziskām – 380
Bāriņtiesas lietvedībā esošo administratīvo lietu skaits:
Gads 01.01.2016. – 31.12.2016.
KOPĀ 386

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Aija Ozoliņa

