
Ķeguma novada bāriņtiesas 
PĀRSKATS PAR DARBU 2019.gadā 

 
Vadība 

Ķeguma novada bāriņtiesas darbinieki ir priekšsēdētāja Natālija Aprāne, 
priekšsēdētājas vietniece Vija Arāja un sekretāre Dace Skābene. Bāriņtiesas sēdēs un 
citu jautājumu risināšanā 2019.gadā piedalījās bāriņtiesas locekļi Artis Mundurs, Ilze 
Avotiņa un Ginta Dudeniča. Visiem bāriņtiesas darbiniekiem ir nepieciešamā izglītība 
un zināšanas, lai veiktu uzticētos pienākumus.  

Bāriņtiesā 2019.gadā saņemti 100 iesniegumi no fiziskām un juridiskām 
personām. 

 Bāriņtiesas sēdēs pieņemti 32 lēmumi nepilngadīgo vai aizgādnībā esošo 
personu interesēs: 

1 – par bērna nodošanu adoptētāju aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas 
apstiprināšanai; 

1 – par adopcijas atbilstību bērna interesēm; 
1 – par pusbrāļa un pusmāsas šķiršanu adopcijas gadījumā; 
2 – atzinumi tiesai; 
1 – par iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojuma piešķiršanu personai; 
2 – par aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem; 
3 – par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai; 
1 – par aizgādības tiesību pārtraukšanu; 
1 – par audžuģimenes ikgadējo izvērtēšanu un piemērotību audžuģimenes 

pienākumu veikšanai; 
4 – par lietvedības izbeigšanu; 
2 – par aizbildnības nodibināšanu; 
1 – par atbrīvošanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas pār atstāto mantojumu 
1 – par bērna uzturēšanās izbeigšanu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā; 
1 – par atļauju pieņemt mantojumu nepilngadīga bērna vārdā; 
3 -  par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā; 
2 – par kļūdas labojumiem; 
2 – par aizgādības tiesību atjaunošanu vai prasības celšanu tiesā; 
1 – par bērna atgriešanu aizbildņu ģimenē vai aizbildņu atcelšanu, vai atlaišanu 

no pienākumu pildīšanas; 
1 – par viesģimenes statusa izbeigšanu; 
1 – vienpersoniskais lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu. 
 
Bāriņtiesas lietvedībā 2019.gada 31.decembrī ir 44 aktīvas lietas, tai skaitā no 

jauna ierosinātas 23 lietas. 2019.gadā pabeigtas 18 lietas. 
 

Gada un galīgie norēķini  
Bāriņtiesā ik gadu tiek izveidots saņemamo gada norēķinu saraksts. Par 

2019.gadu ir saņemti 4 vecāku norēķini par nepilngadīgo bērnu mantas pārvaldību, 
saņemti 12 aizbildņu norēķini par aizbildnības pārvaldību, 1 institūciju vadītāju norēķini 
par bērna mantas pārvaldību, 6 aizgādņu norēķini par aizgādnībā esošo personu 
veselību, aprūpi un mantu, 1 aizgādņu norēķini par aizgādnībā esošu mantojumu.  
  
Aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana 

2019.gadā bāriņtiesas sēdēs pārtrauktas aizgādības tiesības 2 vecākiem pār 2 
bērniem. 



2019.gadā ar tiesas spriedumu 3 vecākiem atņemtas aizgādības tiesības pār 4 
bērniem.  

Ar bāriņtiesas lēmumu 1 vecākam ir atjaunotas aizgādības tiesības pār 1 bērnu. 
2 vecākiem ir iesniegtas prasības tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu pār 5 

bērniem.  
 

Aizbildnība 
Ķeguma novada bāriņtiesa 2019.gadā pārraudzīja 8 Ķeguma novada bāriņtiesas 

aizbildnības lietas un 6 citu pašvaldību bāriņtiesu nodibinātas aizbildnības. Bāriņtiesa 
2019.gadā lēmusi par 4 personu atbilstību aizbildņa pienākumu veikšanai. Pār 2 
bērniem nodibināta aizbildnība, iecelti 2 aizbildņi. 

Bērnu namā 2019.gadā atradās 1 bērns.  
 

Audžuģimene 
 Ķeguma novadā 2019.gadā darbojās 1 audžuģimene, kurai ar bāriņtiesas 
lēmumu ir pagarināts audžuģimenes statuss. Ķeguma pašvaldības audžuģimenē ir 
ievietoti 2 bērni no citām pašvaldībām.  

 

 Adopcija 
2019.gadā bāriņtiesa ir lēmusi par 1 bērna nodošanu adoptētāju aprūpē un 

uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai, par 1 bērna adopcijas atbilstību bērna 
interesēm, par pusbrāļa un pusmāsas šķiršanu adopcijas gadījumā. 

 
Viesģimene 
  1 personai viesģimenes statuss izbeigts. 

 

 Aizgādnība 
Bāriņtiesas uzraudzībā 2019.gadā bija 6 aizgādnībā esošas personas un 1 

mantojums.  
 

Apliecinājumi 
 Pilsētās, kurās nav notāra, bāriņtiesa sastāda un apliecina Ķeguma novadā 
deklarētajām personām pilnvaras, piekrišanas, paraksta paraugus, līgumus, iesniegumus, 
nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatai, testamentus. 2019.gadā Ķeguma novada 
bāriņtiesā veikti 243 apliecinājumi. Kopā iekasēta valsts nodeva 2234,68 EURO 
apmērā. 
 
2019.gada 26.jūlijā Ķeguma novada bāriņtiesa organizēja pasākumu par godu 
Ķeguma novada audžuģimenēm, aizbildņu ģimenēm un aizgādņiem. Pasākumu 
laikā bāriņtiesa izteica pateicību Ķeguma novada pašvaldības vārdā visām ģimenēm.   
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