Baldones novada bāriņtiesas 2018.gada darbības pārskats.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta 4.daļas prasībām, kas nosaka, ka Bāriņtiesa ne retāk kā reizi
gadā sniedz pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams
pašvaldības mājas lapā.
Atbilstoši Bāriņtiesu likumā paredzētajiem darbības principiem, bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz
Latvijas Republikas likumiem un Starptautiskajām normām un, risinot jautājumus savas kompetences
ietvaros, vadās no bērna vai aizgādnībā esošas pilngadīgas personas tiesību un interešu prioritāra
aizsardzības principa. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto bērnu un aizgādnībā esošo personu
personisko un mantisko interešu aizsardzības jautājumiem, bāriņtiesa pieņem lēmumus bērna un aizgādnībā
esošās personas interesēs, pieprasa nepieciešamo informāciju aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar
aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai, veic pasākumus aizbildnības un aizgādnības uzraudzībā, iesniedz
prasības pieteikumus tiesā bērna vai aizgādnībā esošas personas interesēs. Sadarbojas ar citām valsts un
pašvaldības institūcijām, lai veiktu savus uzdevumus.
Baldones novada 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, trīs bāriņtiesas locekles un bāriņtiesas sekretāre. Bāriņtiesas
darbinieki ir piedalījušās 20 Rīgas rajona tiesas sēdēs.
Lai pilnveidotu savas zināšanas bāriņtiesas darbinieki apmeklējuši Valsts bērnu tiesību aizsardzības
seminārus un diskusijas, kā arī Latvijas pašvaldību mācību centa u.c. rīkotos seminārus bāriņtiesas
kompetences jautājumos.
No 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim Bāriņtiesā pieņemti 55 lēmums:
1. Pieņemto lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu/atjaunošanu vecākiem – 10;
2. Pieņemto lēmumu skaits adopcijas lietās – 4;
3. Pieņemto lēmu skaits audžuģimeņu lietās – 6;
4. Pieņemto lēmumu skaits aizbildnības lietā – 1;
5. Pieņemto lēmumu skaits domstarpību lietās – 2;
6. Pieņemto lēmumu skaits bērnu mantas pārvaldībā – 7;
7. Pieņemto lēmums skaits par sociālajiem pabalstiem – 1;
8. Pieņemto lēmumu skaits par bērna uzvārda maiņu – 1.
Bāriņtiesa pieņem lēmumus arī citos gadījumos – vecāku domstarpību lietās par nodokļu
atvieglojumiem par bērnu, par ģimenes valsts pabalsta izmaksu, ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu
saskarsmes ierobežojumiem ar vecākiem, viesošanos pie radiniekiem, viesošanos viesģimenēs, piespiedu
ārstēšanu.
Tiek izpildīti saņemtie pieprasījumi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda par vecāku un bērnu
dzīvesvietas noskaidrošanu.
Informācija par bāriņtiesā pieņemtajiem lēmumiem tiek ievadīta nepilngadīgo personu atbalsta
informācijas sistēmā. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sniegta informācija par pieņemtajiem
lēmumiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldei, Uzturlīdzekļu
garantiju fondam.
2018.gadā Bāriņtiesa tiesā ir cēlusi 2 prasības.
2018. periodā neviens bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts administratīvajā tiesā.
2018.gadā ārpusģimenes aprūpē atrodas:
Aizbildnībā – 9 bērni;
Audžuģimenēs – 6 bērni;
Institūcijā – 1 bērns.
Dokumentu aprite pārskata periodā:
Saņemtie dokumenti – 327;
Sarakste ar juridiskām un fiziskām – 397;
2018. gadā ierosināto lietu skaits – 22.
Baldones novadā ir četras audžuģimenes.
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