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Talsos

Par Talsu novada bāriņtiesas darbu 2015.gadā
Talsu novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā - bāriņtiesa) ir Talsu novada pašvaldības izveidota
aizbildnības un aizgādnības iestāde.
Bāriņtiesas darbības teritorija ir Talsu novada administratīvā teritorija, kurā ietilpst Talsu
novadu veidojošās teritoriālās vienības – Talsu pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Sabiles pilsēta, Stendes
pilsēta, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Īves pagasts, Ķūļciema
pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Lubes pagasts, Strazdes pagasts,
Valdgales pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts.
Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesa sēdēs un koleģiāli pieņem lēmumus.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz
attiecīgās pašvaldības Domei pārskatu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams
pašvaldības mājaslapā.
Bāriņtiesas lietvedībā esošo administratīvo lietu skaits
KOPĀ
Aizgādības tiesību lietas
Aizgādnības lietas
Bērna mantas pārvaldība
Sociālo pabalstu un apgādnieka
zaudējuma pensiju izmaksa
Lietas par atzinumu sniegšanu
tiesai
Adopcijas lietas (atzīšana par
adoptētājiem)
Aizbildnības lietas
Ievietošana institūcijā
Piespiedu ārstēšana
Bērnu nodošana aprūpē citai
personai
Audžuģimenes lietas
Viesģimenes lietas
Vecāku domstarpības

555
116
156
60
31
14
7
90 (24-kontroles)
12
2
18
34
5
10

Atskaites periodā pieņemtie lēmumi 01.01.15.-31.12.15.
KOPĀ
175
Aizgādības tiesību
pārtraukšana/neatjaunošana/prasības 21
sniegšana tiesā
Aizgādības tiesību atjaunošana
2
Atzinumi tiesai

7

Nodošana citas pers. aprūpē

4

Aizbildņa iecelšana/atlaišana

10

Par ārpusģimenes aprūpes
nodibināšanu/pārtraukšanu

19

Aizgādņa iecelšana/atlaišana

5

Lēmumi par
audžuģimenes/viesģimenes
piemērotību/ ievietošanu
Lēmumi par bērna īpašumu
Cits iemesls

13
17
77

Citi iemesli: kļūdas labojums lēmumā, naudas līdzekļu pārskaitīšana, ciemošanās pie radiniekiem,
valsts pabalsti, robežas šķērsošana, uzvārda maiņa, domstarpības audzināšanas jautājumos u.c.
Pārskata gada laikā aizgādības tiesības pārtrauktas 14 vecākiem, atjaunotas - diviem vecākiem.
Pārsvarā ģimenēs tikusi konstatēta vardarbība vecāku starpā, kam pamatā ir dažādu atkarību
problēmas. Līdz ar to bērni ir cietuši no vardarbības – pamešanas novārtā. Ir konstatēta vecāku
nolaidīga attieksme pret bērnu aizgādības un audzināšanas pienākumu pildīšanu, kā arī konstatēts, ka
vecāki ir ļaunprātīgi izmantojuši savas tiesības, nenodrošinot bērnu aprūpi un uzraudzību.
Lietās par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu bāriņtiesa veiksmīgi sadarbojas
ar sociālo dienestu.
Uz 2015.gada 31.decembri ārpusģimenes aprūpē atrodas 127 novada bērni, no tiem: 28
audžuģimenēs, 84 aizbildņu ģimenēs, 15 bērni ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā (turpmāk – institūcija).
Talsu novadā ir 9 (deviņas) audžuģimenes, kurās ir ievietoti 14 mūsu novada bērni. Piecām
ģimenēm ir piešķirts viesģimenes statuss
Bāriņtiesa uz 2015.gada 31.decembri par aizbildņiem ir iecēlusi 71 personu (41 vecvecāki, 16
citi radinieki, 14 citas personas).
Par 4 bērniem pieņemts lēmums ar atzinumu, ka bērnu nodošana citas personas aprūpē Latvijā
atbilst bērna interesēm, jo vecāki izbrauc strādāt uz ārzemēm uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem.
Novadā ir 156 pilngadīgas personas, kurām ar tiesas lēmumu noteikti rīcībspējas ierobežojumi
un, kuras atrodas citu personu aizgādnībā.
Pārskata periodā pieņemts viens lēmums par nepilngadīgo bērnu mantisko interešu
nodrošināšanu vai aizstāvību.
Pārskata periodā viens bāriņtiesas lēmums pārsūdzēts Liepājas administratīvajā tiesā.
Bāriņtiesas darbinieki ir piedalījušās 51 tiesas sēdēs.

Dokumentu aprite pārskata periodā

01.01.15.-31.12.15.

Saņemtie iesniegumi
Saņemtie dokumenti
Sarakste ar juridiskām un
fiziskām personām (nosūtītie
dokumenti)

250
699
808

Notariālo darbību skaits pārskata periodā 01.01.15.-31.12.15.
Izdarīto apliecinājumu
skaits kopā
Vandzenes pagastā
Laucienes pagastā
Valdgales pagastā
Īves un Lubes pagastā
Valdemārpils un Ārlavas
pagastā
Sabile
Ģibuļu pagastā
Lībagu pagastā
Stendē
Strazdes pagastā
Virbu pagastā
Laidzes pagastā

878
21
161
18
26
75
152
7
131
20
5
17
245

Bāriņtiesas darbinieki pārbaudījuši dzīves apstākļus sociālā riska ģimenēs, kurās netiek
pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, aizbildnībā esošo bērnu ģimenēs,
audžuģimenēs, sociālās rehabilitācijas institūcijās, kurās ievietoti bērni, aizgādņu ģimenēs,
kurās ir personas ar ierobežotu rīcībspēju, pēc tiesas pieprasījuma lietās par uzturlīdzekļu piedziņu,
saskarsmes tiesību izmantošanu, viena vecāka aizgādības noteikšanu, kā arī pēc informācijas
saņemšanas no institūcijām un privātpersonām par apstākļiem ģimenēs, kad nepieciešams rīkoties
atbilstoši bāriņtiesas kompetencei.
Bāriņtiesa pieprasa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un izsniedz bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai.
Bāriņtiesa iesaistījusies situāciju risināšanā, kad skolēni neapmeklē izglītības iestādes, pārkāpj
uzvedības noteikumus un nepakļaujas audzināšanai. Tiek organizētas starpinstitucionālās sadarbības
sanāksmes, kurās iesaistās dažādu institūciju speciālisti dažādu problēmu risināšanā.
Bāriņtiesa darbojas Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā ar mērķi sekmēt bāriņtiesu
darbinieku profesionālo izaugsmi, apspriest normatīvo aktu projektus un izstrādāt priekšlikumus
normatīvo aktu grozījumiem, risināt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un
citus bāriņtiesu kompetencē esošos jautājumus.
Turpmāk jāveicina un jāpopularizē audžuģimeņu kustības attīstība novadā, lai lielākam
bērnu skaitam būtu iespēja dzīvot un augt ģimeniskā vidē, paliekot savā novadā, iegūstot
izglītību sava novada mācību iestādēs. Tas ļautu bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
uzturēt regulārus kontaktus un saskarsmi ar radiniekiem un draugiem
Bāriņtiesas priekšsēdētājs Mareks Freimanis

