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Jelgavas pilsētas bāriņtiesas 2016. gada darbības pārskats

1.Pamatinformācija

Jelgavas pilsētas bāriņtiesa (turpmāk tekstā -  Bāriņtiesa) ir Jelgavas Domes izveidota 
aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un 
publisko tiesību principiem. 2006. gada 21. decembrī Jelgavas Dome (lēmuma Nr. 20/3), bāriņtiesai 
piešķīra juridiskas personas statusu un apstiprināja iestādes nolikumu. 2016. gadā Dome izstrādāja 
un apstiprināja (lēmuma Nr.15/4), jaunu nolikumu, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma Grozījumiem 
2015. gada 3. decembrī. Bāriņtiesa veic Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus un pienākumus. 
Bāriņtiesu finansē no pašvaldības līdzekļiem. Par Bāriņtiesas grāmatvedības apkalpošanu noslēgts 
līgums ar pašvaldības iestādi „Jelgavas sociālo lietu pārvalde" centralizēto grāmatvedību.

2. Galvenie notikumi

Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Starptautiskajām tiesību 
normām, domes nolikumu un iestādes nolikumu, un Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā 
prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. 
Pārskata gadā kā prioritāte bāriņtiesā bija darba vadība, organizācija un normatīvo aktu grozījumu 
pielietošana darbā. Saskaņā ar Bāriņtiesu likumu apstiprināta 2016. gada lietu nomenklatūra. 
Bāriņtiesas sastāvā ir Bāriņtiesas priekšsēdētājs, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, 4 bāriņtiesas 
locekļi. Bāriņtiesas sastāvu amatā ievēl dome uz pieciem gadiem. Bāriņtiesas lietvedību kārto 
sekretārs -  lietvedis. Atbilstoši Bāriņtiesas darba apjomam Bāriņtiesā pieņemti darbā psihologs un 
mediators.

Pārskata gadā bāriņtiesā ierosinātas 178 lietas, attiecīgi uz katru bāriņtiesas locekli 35 
lietas. 2016. gada 31. decembrī bāriņtiesas lietvedībā atradās 692 aktīvas lietas, attiecīgi uz katru 
bāriņtiesas locekli 138 aktīvas lietas:

• Jelgavas sociālo lietu pārvaldei sniegta informācija par 22 ģimenēm ar 38 bērniem, kurās 
netiek pietiekam i nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana;

• Jelgavas pilsētas pašvaldības policija ir informējusi bāriņtiesu par 249 ģimenēm, kurās 
konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi;

• bāriņtiesā saņemta Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācija 
par 37 personām, kuras atgriežas Jelgavas pilsētā pēc soda izciešanas par smagiem ar 
vardarbību saistītiem noziegumiem pret nepilngadīgām personām;

• ar bāriņtiesas lēmumu 36 vecākiem pārtrauktas 38 bērnu aizgādības tiesības, tajā skaitā 4 
gadījumos - bāriņtiesa ir sniegusi informāciju tiesībsargājošām iestādēm, un uzsākts 
kriminālprocess;

• pieņemti 9 vienpersoniski lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu 16 bērnu vecākiem;
• 13 vecākiem atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības 14 bērniem;



• Jelgavas tiesā iesniegti 27 prasības pieteikumi par aizgādības tiesību atņemšanu 33 
vecākiem, ar tiesas spriedumu 13 vecākiem atņemtas 18 bērnu aizgādības tiesības;

• pārskata gadā ārpusģimenes aprūpe piemērota 51 bērnam, no tiem 9 bērni ievietoti 
audžuģimenēs, 19 bērni nodoti aizbildnībā, 23 bērni ievietoti ārpusģimenes aprūpes un 
rehabilitācijas institūcijās;

• 13 bērni nodoti citu personu aprūpē, sakarā ar vecāku izceļošanu no Latvijas darba 
meklējumos;

• 2 ģimenēm piešķirts viesģimenes statuss;
• no aprūpes un rehabilitācijas institūcijām ir adoptēti 2 bērni;
• 17 personas ir atzītas par adoptētājiem;
• pašvaldībā ir 6 audžuģimenes, kurās ir ievietoti 2 bērni, savukārt citu pašvaldību 

audžuģimenēs kopā ir ievietoti 37 bērni;
• pašvaldībā ir 76 aizgādnībā esošas personas, 1 persona ir iecelta par aizgādni 

mantojumam;
• bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniegusi 19 atzinumus par saskarsmes tiesības 

izmantošanas kārtības noteikšanu un viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanu;
• bāriņtiesa ir piekritusi uzvārda maiņai 7 bērniem;
• 42 vecākiem dota atļauja mantojuma pieņemšanai nepilngadīgā bērna vārdā;
• 42 ģimenes nosūtītas konsultāciju saņemšanai pie psihologa vai cita speciālista;
• notikušas 87 bāriņtiesas sēdes, pieņemti 356 lēmumi, saņemti 3173 dokumenti un izsūtīti 

3736 dokumenti;
• bāriņtiesa piedalījusies 186 tiesas sēdēs.

3.Finanšu rezultātu ietekmējošie faktors.

Pārskata gadā nav notikušas tādas būtiskas pārmaiņas iestādes darbībā, kas varētu 
ietekmēt finanšu rezultātu.

4. Nākotnes notikumi

Turpmākajos gados nav paredzēti tādi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes 
darbību nākotnē. Galvenais uzdevums - turpināt darbu, ievērojot likumdošanu, pašvaldības 
lēmumus un noteiktās prioritātes.

5. Informācija par riskiem

Viens no iestādes riskiem varētu būt pieaugošais aktīvo lietu skaits, kas varētu ietekmēt 
Bāriņtiesas darbinieku noslogojumu, tādejādi arī administratīvo izdevumu vai iestādes algu fonda 
pieaugumu, ja būtu nepieciešamība palielināt amata vietu skaitu.
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