Pārskats par Valkas novada bāriņtiesas darbu
2021. gadā
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturto daļu Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā
sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir
publicējams pašvaldības mājaslapā.
Atbilstoši bāriņtiesas kompetencei, 2021. gadā saņemti un izskatīti:
• 146 juridisko un fizisko personu iesniegumi,
• nosūtīta korespondence 441juridiskām un fiziskām personām,
• saņemtas 349 atbildes vēstules uz bāriņtiesas iniciatīvas dokumentiem,
• pieņemti 30 lēmumi.
• 2021. gadā bāriņtiesa ierosināja 16 administratīvās lietas.
2021. gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 125 lietas:
• 1 lieta par bērna vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņu,
• 27 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu un par aizgādības tiesību
atņemšanu vecākiem,
• 3 lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenē,
• 17 aizbildnības lietas,
• 3 lietas par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā,
• 8 lietas par bērnu mantas pārvaldību,
• 20 aizgādnības lietas,
• 12 lietas par ģimenes valsts pabalsta saņēmēja maiņu.
• 3 lietas par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē,
• 22 lietas pēc tiesas pieprasījuma pieņemtie lēmumi,
• 2 lietas par aizgādņa pienākuma pildīšanu atstātajam mantojumam vai
mantojuma pārvaldīšanu,
• 7 lietas bērnu interešu aizstāvībai tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs.
2021. gadā Valkas novadā bija 15 bez vecāku gādības palikuši bērni, kuru aprūpi un
audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpē, tajā skaitā:
• audžuģimenē- 2_ bērniem,
• aizbildņu ģimenēs- 11 bērniem,
• ārpusģimenes aprūpes iestādēs- 2_ bērniem.
Pildot Bāriņtiesu likuma 21. pantā noteikto par bērnu mantisko interešu aizsardzību,
bāriņtiesa pieņēmusi 3 lēmumus.
Sagatavoti dokumenti un nosūtīti 4 pieprasījumi Valsts Bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijai apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai.
Iedzīvotājiem sniegtas konsultācijas par jautājumiem, kas skar ģimenes tiesības.
Pārskata gadā bāriņtiesa informējusi Sociālo dienestu par 9 ģimenēm, kurās atrodas 14
bērni un kurām nepieciešama psihosociālā palīdzība.
Bāriņtiesas locekļi apsekojuši un pārbaudījuši dzīves apstākļus 8 aizbildņu ģimenēs,
kurās atrodas 11 bērni, 14 aizgādnībā esošām personām, 2 ārpusģimenes aprūpes iestādē
dzīvojošiem bērniem, piedalījušies 30 lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs, kā arī apmeklējuši
ģimenes, par kurām saņemta informācija, ka tajās netiek veltīta nepieciešamā uzmanība bērnu
aprūpei.
Valkas novada bāriņtiesa 2021. gadā, atbilstoši Bāriņtiesu likumam, Valkas novada
pašvaldības pagastos ir veikusi apliecinājumus un citus šajā likumā noteiktos uzdevumus:
• Ērģemes pagastā
11
• Kārķu pagastā
16
• Valkas pagastā
23
• Vijciema pagastā
24
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•

Zvārtavas pagastā
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Iekasēti 709,23 euro valsts nodeva par apliecinājumu veikšanu.
Bāriņtiesas priekšsēdētājs:

K. Briedis

