OGRES NOVADA BĀRIŅTIESA
Brīvības ielā 44, LV-5001, Ogre, Latvija, tālrunis/fakss: 65023385, e-pasts: barintiesa@ogresnovads.lv

Ogrē

Pārskats par Ogres novada Ogres bāriņtiesas darbu 2018.gadā

Pārskats sagatavots saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtās daļas prasībām, kas
nosaka, ka bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz pašvaldības domei pārskata ziņojumu par
savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības tīmekļa vietnē.
Saskaņā ar Ogres novada domes 2013.gada 19.decembra sēdes protokola Nr.19 izrakstu
tika nolemts ar 2014.gada 1.februāri reorganizēt Ogres novada Ogres bāriņtiesu un Ogres
novada Ogresgala bāriņtiesu, apvienojot abas iestādes un izveidojot jaunu - Ogres novada Ogres
bāriņtiesu ar darbības teritoriju - Ogres novada Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts.
Saskaņā ar Ogres novada Ogres bāriņtiesas nolikumu, Ogres bāriņtiesa (turpmāk –
Bāriņtiesa) ir Ogres novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, tai noteiktā
darbības teritorija ir Ogres pilsētas (25 894 iedzīvotāji) un Ogresgala pagasta (3052 iedzīvotāji)
teritorija - kopējais iedzīvotāju skaits 28 946.
Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un lēmumus pieņem koleģiāl. Izņēmums ir
gadījumi, kad bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna
atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa veselību un dzīvību – šādos gadījumos bāriņtiesas
priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu
par bērna šķiršanu no ģimenes un nogādā bērnu drošos apstākļos.
Bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētāja Dace Zariņa, priekšsēdētāja vietnieki Inga Andersone
un Edgars Aprāns, bāriņtiesas locekļi Ilze Rumpe, Inta Bērziņa, Elīna Hamiduļļina un Anita
Saliniece. Bāriņtiesas locekļi strādā stundu darba likmi - piedalās bāriņtiesas sēdēs, veic
ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu dzīves apstākļu pārbaudes un mantisko un personas tiesību
ievērošanas uzraudzību, kā arī veic citus bāriņtiesas priekšsēdētājas rīkojumus saskaņā ar amata
aprakstu. Bāriņtiesas sekretāre ir Elīna Hamiduļļina.
Bāriņtiesu likuma 2.panta otrā daļa nosaka, ka novados, kuros nav teritoriālā iedalījuma
vienību, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu

kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma
61. pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Ogres bāriņtiesa veic šīs likumā
norādītās darbības Ogresgalā un Ciemupē deklarētiem iedzīvotājiem.
2018.gadā Apliecināto darījumu reģistrā Ogresgalā un Ciemupē ir izdarīti 94 ieraksti un
iekasēti 850,16 EUR.
Visu Bāriņtiesas darbinieku izglītība atbilst Bāriņtiesu likumā noteiktajiem izglītības
kritērijiem. Bāriņtiesas darbinieki regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju,
apmeklējot profesionālās apmācības kursus un seminārus. 2018.gadā bāriņtiesas darbinieki
kopā ar citu novadu bāriņtiesu kolēģiem organizēja un piedalījās supervīziju sesijās.
Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.
Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesības un tiesisko interešu
aizsardzību.
Lai veiktu pasākumus bērnu un rīcības nespējīgo personu interesēs, bāriņtiesa savas
kompetences ietvaros sadarbojas ar sociāliem dienestiem, valsts un pašvaldības policiju, valsts
probācijas dienestu, skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, tiesām,
prokuratūru, citām bāriņtiesām un institūcijām.
Bāriņtiesas darbinieki regulāri sniedz konsultācijas Ogres pilsētas un novadu iedzīvotājiem
bāriņtiesas kompetences jautājumos.
Ikdienas darbības nodrošināšanai nosūtīti 1019 dokumenti un to pielikumi, saņemti 271
fizisku personu iesniegumi, kā arī 886 ienākošie dokumenti.
2018.gadā bāriņtiesas darbinieki piedalījušies 72 tiesas sēdēs gan rajona tiesās Ogrē, Rīgā,
Cēsīs, Tukumā, Jelgavā, gan Rīgas apgabaltiesā, Administratīvajā tiesā. Bāriņtiesa tiesas
procesos bijusi gan prasītājs, gan tiesas pieaicināta iestāde atzinuma sniegšanai. Bāriņtiesa
pārstāvēta lietās par aizgādības tiesību atņemšanu, par saskarsmes tiesības kārtības noteikšanu
un adopcijas lietās. Piedalījusies lietās par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanu
nepilngadīgajiem, kā arī lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu
pilngadīgām personām, kuras, atrodoties nepieskaitāmības stāvoklī, izdarījušas noziedzīgu
nodarījumu.
Bāriņtiesā izskatāmās lietas kļūst aizvien sarežģītākas, līdz ar to prasot daudz vairāk laika
un cilvēkresursu, lai sagatavotu kvalitatīvus un juridiski korektus lēmumus.
2018.gadā 3 Ogres bāriņtiesas lēmumi pārsūdzēti Administratīvajā rajona tiesā, visi
lēmumi ir atstāti spēkā.
Aizstāvot bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un
tiesības, gatavojot lēmuma projektus, bāriņtiesa pieprasa no valsts un pašvaldību iestādēm,

komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai
aizgādnībā esošās personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē
esošos jautājumus.
Lai pieņemtu lēmumu lietās ar aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību
saistītos jautājumus, Bāriņtiesa veic amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, uzaicina personas uz
pārrunām un pieprasa no tām paskaidrojumus, veic pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo
personu, lūdz psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti, pārbauda bērna vai
aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus, kā arī veic daudz citu darbību.
Bāriņtiesas sēdēs lietas izskatīšanā administratīvā procesa dalībniekus ļoti bieži pārstāv
advokāti, tāpēc bāriņtiesas darbiniekiem regulāri jāpaaugstina sava kvalifikācija, jāiepazīstas ar
tiesu praksi un judikatūru. Lietas ar katru gadu kļūst komplicētākas, psiholoģiski smagākas.
Uz 2018.gada 31.decembri ārpusģimenes aprūpē atradās 67 Ogres pilsētas bērni, no tiem
audžuģimenē ir ievietoti 16, aizbildņu ģimenēs 37 un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā 14. Lai arī kopumā 14 bērni atrodas institucionālā aprūpē, jāņem vērā,
ka 9 bērni ievietoti SOS ciematos Valmierā un Īslīcē, kur bērnu aprūpe pietuvināta ģimeniskai
videi. 5 no bērniem ir ar smagām veselības problēmām un šī iemesla dēļ nav iespējams šobrīd
nodrošināt piemērotu audžuģimeni.
Bāriņtiesa 2018.gadā pārraudzīja 17 aizgādņu darbu pār 17 aizgādnībā esošām personām.
Bāriņtiesas lietvedībā atrodas 268 aktīvas lietas, no tām 2018.gadā ierosinātas 89 lietas.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Zariņa 65021607
dace.zarina@ogresnovads.lv

D.Zariņa

Ogres bāriņtiesas pieņemtie lēmumi
2017

2018

Bāriņtiesas priekšsēdētājas/locekļu vienpersonisks lēmums par
aizgādības tiesību pārtraukšanu

4

7

Par aizgādības tiesību pārtraukšanu

14

16

Par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vai prasības sniegšanu
tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu

16

12

Par bērna mantas pārvaldīšanu

18

26

Par sevišķā aizbildņa iecelšanu

4

3

Par atļaujas došanu bērnam šķērsot valsts robežu

11

16

Par vecāka aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē
Latvijā vai ārvalstīs

2

4

Par valsts sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas
izmaksas pārtraukšanu vai atjaunošanu

3

4

Par atzinumu sniegšanu tiesai (par aizgādības tiesību noteikšanu,
saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanu)

12

5

Par personas atzīšanu par adoptētāju

6

7

Par bērnu adopciju uz ārvalstīm

1

0

Par bērnu šķiršanu adopcijas gadījumā

4

3

Par adoptējamā bērna nodošanu adoptētāju aprūpē

4

5

Par atzinums, ka adopcija adoptētāju ģimenē ir bērna interesēs

4

6

Par aizbildnības nodibināšanu

10

10

Par aizbildņa atlaišanu

5

5

Par atbilstību aizbildņa vai aizgādņa pienākumu pildīšanai

7

8

Par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanu
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

4

0

Par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu uzturēšanās
pārtraukšanu ilgstošas soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas institūcijā

3

3

Par kļūdu labojumu lēmumā

2

3

Par bērnu ievietošanu audžuģimenēs

4

4

Par bērnu uzturēšanās pārtraukšanu audžuģimenēs

2

2

Par aizgādņa iecelšanu pilngadīgām personām, kuru rīcībspēju
ierobežojusi tiesa un aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu no pienākumu
pildīšanas

9

6

Par aizgādņa iecelšanu promesošo vai pazudušo personu mantai, vai
mantojumam, lietas par aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu no
pienākumu pildīšanas

4

3

Lēmums

Par atļaujas došanu mainīt bērnam uzvārdu

2

6

Par atļaujas došanu rīkoties ar personas ar rīcībspējas ierobežojumu
mantu

1

1

Par atļauju bērnam brīvdienās ciemoties pie vecākiem, kuriem
pārtrauktas aizgādības tiesības, vai citiem tuviniekiem

11

11

Par administratīvās lietas izbeigšanu

7

6

Par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai izbeigšanu

1

1

Par bērna obligāto ārstēšanu

1

1

Par vecāku domstarpību izšķiršanu nodokļu atvieglojumu jautājumā

3

6

179

190

Kopā pieņemtie lēmumi

Ogres bāriņtiesas veiktās darbības

Veiktās darbības

Pieņemtie lēmumi

2017.gadā
179

2018.gadā

190

Nosūtīti dokumenti un to pielikumi

1053

1019

Fizisku personu iesniegumi,

218

271

Ienākošie dokumenti.

882

886

Dalība tiesas sēdēs (rajona tiesa Ogrē,

67

72

1

3

(atstāts spēkā)

(visi lēmumi

Rīgā, Cēsīs, Tukumā, Jelgavā, Rīgas
apgabaltiesa, Administratīvā tiesa)
Pārsūdzētie lēmumi Administratīvajā
rajona tiesā,

atstāti spēkā)
Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni

66

67

Ierosinātas lietas

86

89

Apliecināto darījumu reģistrā izdarītie
ieraksti Ogresgalā un Ciemupē

101 ieraksts,

94 ieraksti,

iekasēti 784,29 EUR iekasēti 850,16 EUR

