
Salacgrīvas novada bāriņtiesas  
2020.gada pārskata ziņojums 

 
2020.gadā bāriņtiesā: 

• 25 bāriņtiesas sēdes;  

• 53 lēmumi; 

• 86 aktīvas lietas (uz 31.12.2020.); 

• 25 no jauna ierosinātas lietas; 

• 16 dalības administratīvajās, civillietu vai krimināllietu tiesu sēdēs; 

• 302 bāriņtiesu (notariālie) apliecinājumi; 

• 3539 euro iekasēta valsts nodeva par bāriņtiesu pakalpojumiem. 

Aizgādība 
Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu līdz viņa 18 gadu vecumam. 
Šajās lietās pārskata gadā bāriņtiesa ir pieņēmusi 25 lēmumus: 

• 4 vienpersoniski lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu; 

• 7 lietas izskatītas par iespēju vecākiem atjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības, no 
kurām 3 gadījumos tās atjaunotas, bet 4 – nav atjaunotas; 

• 5 lietas izskatītas par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, no kurām 3 
gadījumos tās ir pārtrauktas, bet 2 – nolemts lietu izbeigt (nepārtraukt); 

• 2 prasības iesniegtas tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem; 

• 2 lēmumi pieņemti par ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu saskarsmes ierobežošanu 
vecākiem; 

• 1 lēmums pieņemts par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu vecākam un 
šī pabalsta izmaksu pašam bērnam; 

• 1 lēmums pieņemts par bērna obligātu ārstēšanu; 

• 3 lēmumi pieņemti pēc tiesu pieprasījuma par bērnu dzīvesvietas noteikšanu pie 
viena no vecākiem un otra vecāka saskarsmes tiesību. 

Ārpusģimenes aprūpe  
2020.gadā aizgādības tiesības tika pārtrauktas astoņu bērnu 8 vecākiem (5 mātēm, 3 
tēviem). Saistībā ar šo bērnu turpmāko ārpusģimenes aprūpi bāriņtiesā pieņemti 9 lēmumi. 
Kopumā 2020.gada noslēgumā ārpusģimenes aprūpē atradās 30 Salacgrīvas novada 
pašvaldības bērni: 

• audžuģimenēs – 14; 

• aizbildnībā – 15; 

• institūcijā – 1. 

Bērnu manta 
Nepilngadīgo bērnu manta atrodas vecāku pārvaldībā. Bāriņtiesā aktīvas ir 24 bērnu 
mantas lietas, kurās 2020.gadā pieņemti 4 lēmumi - trīs lēmumi saistīti ar mantojuma 
pieņemšanu un viens lēmums par bērna bankas konta atvēršanu. 

Aizgādnība 
2020.gadā ar tiesas spriedumu tika nodibināta aizgādnība vienai personai un vienas 
personas atstātajam mantojumam. Attiecīgi bāriņtiesa abos gadījumos iecēla aizgādņus. 
Divas aizgādnībā esošās personas nomira un šo personu aizgādņi tika atlaisti no 
pienākumu pildīšanas. Kopumā aizgādnības lietās pieņemti 8 lēmumi.  
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