PAR BĀRIŅTIESAS DARBU 2017.GADĀ
Madonas novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) kā Madonas novada pašvaldības
izveidotas aizbildnības un aizgādnības iestādes darbība nodrošināta Madonas pilsētā un visos
pagastos.
2017.gadā bāriņtiesa pieņēmusi 173 lēmumus, no tiem 168 koleģiāli lēmumi un 5
vienpersoniski pieņemti lēmumi par bērnu izņemšanu no vecāku ģimenes, ja konstatēti bērnu
veselībai vai dzīvībai bīstami apstākļi. No 2017.gadā pieņemtajiem bāriņtiesas lēmumiem viens
lēmums pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā. Bāriņtiesas lēmums ar tiesas spriedumu atstāts
spēkā.
2017.gada lēmumu sadalījums
Pieņemto lēmumu skaits kopā
173
no tiem:
42
bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana, par prasības
sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu
lēmumi pēc tiesas pieprasījuma (par aizgādību, bērnu dzīvesvietu
9
un saskarsmes tiesību noteikšanu ar vecāku)
lēmumi adopcijas lietās
7
lēmumi aizbildnības lietās
23
lēmumi lietās par bērnu ievietošanu institūcijās, uzturēšanās
7
izbeigšanu, atļauju bērniem uzturēties pie vecākiem vai radiniekiem
lēmumi audžuģimeņu lietās (par statusa piešķiršanu, bērnu
17
ievietošanu audžuģimenē)
par viesģimenes statusu
1
par bērnu nodošanu citas personas aprūpē Latvijā
8
par aizgādņa iecelšanu personām ar ierobežotu rīcībspēju un
22
mantojumam
par bērna mantas pārvaldību
18
par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas
8
pārtraukšana un atjaunošana
par bērna uzvārda maiņu
par bērna nosūtīšana speciālistu konsultāciju saņemšanai
(ārstēšanai)
par vecāku domstarpību izšķiršanu bērnu aizgādības jautājumos
2
Uz 2018.gada 1.janvāri ārpusģimenes aprūpē atrodas 97 novada bērni, no tiem: audžuģimenēs
- 20, aizbildņu ģimenēs – 64, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās – 13
bērni. 2017.gadā ārpusģimenes aprūpe no jauna nodrošināta 25 bērniem.
Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā „Ozoli” pārskata
gada beigās uzturas 13 ar bāriņtiesas lēmumu ievietoti nepilngadīgie. Novadā ir 15 audžuģimenes,
kurās audzina 45 bērnus, savukārt 5 mūsu novada bērni ievietoti audžuģimenēs citā novadā. Aizbildņa
pienākumus veic 61 aizbildnis.
Bāriņtiesas lietvedībā ir 34 aizgādnības lietas personām ar ierobežotu rīcībspēju un 6
aizgādnības lietas mantojumiem.
Par 89 bāriņtiesas redzeslokā esošām ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta 157 bērnu
attīstība un audzināšana vai netiek ievērotas bērnu intereses un tiesības, bāriņtiesa aizvadītajā gadā
informējusi sociālos dienestus, arī citās administratīvajās teritorijās, un citas atbildīgās institūcijas.
Par 5 gadījumiem, kad konstatēta vecāku vai citu personu vardarbība pret bērnu vai ir
pamatotas aizdomas par vardarbību, bāriņtiesa ziņojusi Valsts policijai.
Bāriņtiesas locekļi visos pagastos izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma
61.pantā minētos uzdevumus. 2017.gadā pagastos kopā izdarīts 1381 apliecinājums, iekasēta valsts
nodeva pašvaldības budžetā 11761,21 eiro.
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