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Krimuldas novada bāriņtiesas darbības pārskats par 2020.gadu 

 

 Pārskats  sagatavots, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likumu un Bāriņtiesas likuma 

17.panta 6.punktā un 78.pantā minēto aizliegumu izpaust uzticētās ziņas. 

 Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 4.panta otrajā daļā noteikto bāriņtiesa prioritāri nodrošina 

bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesības un tiesisko interešu aizsardzību. 

 Bāriņtiesa pārskata gadā strādāja šādā sastāvā: 

1) 3 darbinieces – priekšsēdētāja Olita Liekniņa (Raganā), priekšsēdētājas vietniece Ilze 

Pētersone (Lēdurgā) un locekle Ija Kivlina (Raganā), kuras strādāja normālo 40 stundu 

nedēļas darba laiku; 

2) 2 bāriņtiesas locekles Inese Grinberga un Maruta Grīnberga, kuras strādāja nepilno darba 

laiku – vidēji 14 stundas mēnesī; 

3) bāriņtiesas sēžu sekretāre Aīda Bērziņa, kura pildīja arī bāriņtiesas arhīva pārzines 

pienākumus, strādāja nepilno darba laiku - vidēji 13 stundas mēnesī. 

 Visu bāriņtiesas amatpersonu izglītība ir atbilstoša likuma prasībām. 

  

 Noslēdzot 2020.gadu, bāriņtiesas lietvedībā bija 83 aktīvas lietas. 

  

Bāriņtiesā veiktās darbības 01.01.2018.- 

31.12.2018. 

(lietu stāvoklis 

31.12.2018.) 

01.01.2019.- 

31.12.2019. 

(lietu stāvoklis 

31.12.2019.) 

01.01.2020.-

31.12.2020. 

(lietu stāvoklis 

31.12.2020.) 

Bāriņtiesas pieņemtie lēmumi 

 

52 

(no tiem 

3 lēmumi 

adopcijas lietās 

un  

1 vienpersonisks 

lēmums) 

40 

(no tiem 

 4 lēmumi 

adopcijas lietās 

un  

1 vienpersonisks 

lēmums) 

37 

(no tiem 

 2 lēmumi 

adopcijas lietās 

un  

1 vienpersonisks 

lēmums) 

Bāriņtiesas sagatavotie un tiesā 

iesniegtie prasības pieteikumi un 

pieteikumi 

6  

(iesniegti 

5 prasību 

pieteikumi par 

aizgādības 

tiesību 

atņemšanu   

2 

(iesniegti  

2 prasību 

pieteikumi par 

aizgādības 

tiesību 

atņemšanu 

2  

(iesniegti 

2 prasību 

pieteikumi par 

aizgādības tiesību 

atņemšanu   

vienai mātei un 
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1  mātei un 4 

tēviem,  

1 pieteikums par 

atļauju 

aizgādnei 

atsavināt 

īpašumu) 

diviem tēviem) vienam tēvam) 

Bāriņtiesas dalība tiesu sēdēs 

(civillietās, krimināllietās, 

administratīvās lietās) 

28 16 16 

Tiesas nolēmumi, ar kuriem 

apmierināti bāriņtiesas iesniegtie 

prasības pieteikumi un pieteikumi 

4 2 3 

Tiesas spriedumi un citi nolēmumi, 

kuros tiesa pievienojusies 

bāriņtiesas lēmumam (pēc tiesas 

pieprasījuma pieņemtie lēmumi, 

tiesā apstiprināmie lēmumi, tiesā 

izšķiramās lietas) 

2 2 nav 

Pārsūdzētie bāriņtiesas lēmumi, 

ieinteresēto personu iesniegtie 

pieteikumi par bāriņtiesas rīcību 

apliecinājumu izdarīšanā un 

bāriņtiesas atteikumi izdarīt 

apliecinājumu vai pildīt citas 

darbības 

nav nav nav 

Kopumā izskatīto iesniegumu un 

sūdzību skaits 

69 56 56 

Saņemto dokumentu skaits 293 420 431 

Nosūtītas iniciatīvas un atbildes 

vēstules 

497 453 399 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijas veiktās bāriņtiesas 

darbības pārbaudes 

nav Pārbaude 

05.03.2019. 

nav 

Latvijas valsts arhīvu 

Ģenerāldirekcijas un Siguldas 

zonālā valsts arhīva veiktās 

bāriņtiesas arhīva un lietvedības 

uzraudzības pārbaudes 

nav nav nav 

Pārraudzībā esošās bērna mantas 

pārvaldīšanas lietas 

7 6 9 

Bērna mantas pārvaldīšanas lietas, 

kuras nodotas citu bāriņtiesu 

pārraudzībai 

nav nav nav 

Personu skaits, kurām pārskata 

gadā pārtrauktas bērna aizgādības 

tiesības  

5 

(1 mātei un  

4 tēviem) 

7 

(2 mātēm un  

5 tēviem) 

1 

(1 tēvam) 

Personu skaits, kurām pārskata 

gadā atjaunotas pārtrauktās 

aizgādības tiesības 

1 2 0 

Bāriņtiesas lietvedībā pēc tiesas 

pieprasījuma (atsevišķā aizgādība, 

2 3 1 
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aizgādības tiesību atņemšana pēc 

personas prasības, saskarsmes 

tiesības u.c.) esošās aktīvās lietas 

Aktīvas adopcijas lietas 7 7 8 

Tiesā apstiprinātas adopcijas 2 bērniem 

(1 vietējā 

adopcija  

(bērna vecums - 

4gadi) un  

1 ārvalstu 

adopcija  

(bērna vecums -

13gadi)) 

3 bērniem 

(3 vietējās 

adopcijas 

(bērnu vecums-  

 2,4,11gadi) ) 

5 bērniem 

(bērnu vecums - 

3,4,5,6, un 7 gadi) 

 

Pārskata gadā nodibinātas 

aizbildnības  

4 4 1 

Bērnu skaits, kuriem iecelti 

aizbildņi  

5 6 1 

Pārraudzībā esošās aizbildnības 

lietas 

11 12 13 

Aizbildnības lietas, kuras atrodas 

citu bāriņtiesu pārraudzībā 

9 7 5 

Izbeigtas aizbildnības 4 

(3 lietas 

izbeigtas, 

bērnam 

sasniedzot 

pilngadību,  

1 – atjaunojot 

vecākam 

pārtrauktās 

aizgādības 

tiesības) 

3 

(1 lieta izbeigta, 

bērnam 

sasniedzot 

pilngadību,  

1 – atjaunojot 

abiem vecākiem 

pārtrauktās 

aizgādības 

tiesības, 

1- ar tiesas 

spriedumu 

atjaunojot mātei 

atņemtās bērna 

aizgādības 

tiesības) 

5 

(3 lietas izbeigtas, 

bērnam 

sasniedzot 

pilngadību, 

1- mātei 

sasniedzot 

pilngadību, 

1- aizbilstamo 

ievietojot 

2- audžuģimenē) 

 

Audžuģimenē ievietoto bērnu 

skaits, par kuriem lēmums pieņemts 

pārskata gadā  

1 2 1 

Audžuģimeņu lietas 7 4 3 

Viesģimeņu lietas 2 1 1 

Aktīvās lietas par bērnu nodošanu 

citas personas aprūpē Latvijā uz 

laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem 

1 1 2 

Ārpusģimenes aprūpes iestādē 

esošo bērnu skaits 

nav nav 1 bērns invalīds  

Pārraudzībā esošās aizgādnības 

lietas 

9 

(5- personām, 

4-mantojumam) 

9 

(6-personām, 

3-mantojumam) 

8 

(7-personām 

1-mantojumam) 

Ieceltie aizgādņi 1 2 1 

Pēc mantinieku lūguma, tiesas vai 1  0 1 
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notāra norādījumiem bāriņtiesas 

sastādītie mantojuma saraksti 

 

 Bāriņtiesa pārskata gadā bija pārstāvēta un turpināja darboties Krimuldas novada bērnu 

tiesību aizsardzības sadarbības grupā.  

  

 2020.gadā par vienu ģimeni pieaudzis riska ģimeņu skaits. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ārpusģimenes aprūpes iestādē ir bijis ievietots tikai 1 bērns. Ģimenisku aprūpi šim 

bērnam nav izdevies nodrošināt viņa īpašo vajadzību dēļ (neviena audžuģimene vai aizbildnis 

nav vēlējušies uzņemt savā ģimenē bērnu - invalīdu). 

 

 Pārējiem 15 bez vecāku gādības palikušajam mūsu novada bērniem tika nodrošināta aprūpe 

ģimeniskā vidē - aizbildnībā vai audžuģimenē. 

Ārpusģimenes aprūpē esošie Krimuldas novada bērni
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 Pārskata gadā viena Krimuldas novada audžuģimene izbeidza savu darbību pēc tam, kad 

adoptēja savus 3 audžubērnus. 

 Otra audžuģimene pēc audžubērna adopcijas audžuģimenes statusu ir saglabājusi. 

 Krimuldas novada bērni uzturējās Kandavas novada un Raunas novada  audžuģimenēs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sociālajam dienestam sniegtā informācija 

par riska ģimenēm
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 Viens audžuģimenē ievietotais bērns ir 17 gadus vecs pusaudzis, un viņa adopcija nav vairs 

aktuāla. 

 Otrs ir 11 gadus vecs, ilgstoši juridiski brīvs un adoptējams bērns, par kuru diemžēl neviens 

no Latvijas adoptētājiem nav izrādījis interesi bērna invaliditātes dēļ. Līdz ar to šim bērnam ir 

liegtas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmajā daļā noteiktās neatņemamās tiesības 

uzaugt ģimenē. 

  

 Pārskata gadā stājušies spēkā 3 tiesas spriedumi par adopcijas apstiprināšanu.  

 Īpašs gandarījums ir par to, ka 4 bērnus ir adoptējuši viņu audžuvecāki un līdz ar to šiem 

bērniem ģimenes atbalsts tiks nodrošināts arī pēc pilngadības sasniegšanas. 

 

 Pārskata gada noslēgumā bāriņtiesa pārraudzīja 10 aizbildņu darbu (7 - Krimuldas pagastā 

un 3 - Lēdurgas pagastā), kā arī kontrolēja bāriņtiesas iecelto 5 aizbildņu darbu citu pašvaldību 

administratīvajās teritorijās (Pārgaujas novadā-1, Raunas novadā -1, Rīgā -1, Siguldā -1, Viļakas 

novadā -1). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bāriņtiesa gan Krimuldas pagastā, gan Lēdurgas pagastā veica apliecinājumus, kuri juridiskā 

spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem.  

Bāriņtiesas izdarīto apliecinājumu skaits
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Iekasētā valsts nodeva par apliecinājumiem (eiro)
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Bērni aizbildnībā 
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 Par bāriņtiesas darba kvalitāti liecina tas, ka neviens no tās lēmumiem nav pārsūdzēts 

Administratīvajā rajona tiesā, kā arī nav iesniegti pieteikumi tiesā par bāriņtiesas nepamatotu 

rīcību apliecinājumu izdarīšanā un bāriņtiesas atteikumu izdarīt apliecinājumu vai pildīt citas 

darbības.   

 

 Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtajā daļā noteikto, bāriņtiesas pārskata 

ziņojums ir publicējams pašvaldības mājaslapā. 

  

Bāriņtiesas priekšsēdētāja                                                                                             O.Liekniņa 

 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 


