
Bāriņtiesas informācijas 
sistēma

Tikšanās ar pašvaldībām, 
28.07.2021.



Motivācija

• Gadiem (gadu desmitiem) uzturētas sarunas par specializētas 
bāriņtiesu lietojumprogrammas nepieciešamību

• Administratīvi teritoriālā reforma un tās ietvaros notiekošā 
pašvaldību bāriņtiesu apvienošana. Vēlme sistematizēt, elektronizēt 
bāriņtiesu darbu pārejot no lietu uzskaites žurnālos uz lietu 
elektronisku uzskaiti

• Esošā situācija NPAIS, AGIS, AIZIS valsts nozīmes sistēmām

• Administratīvi teritoriālās reformas veikšanā pieejamais 
mērķdotācijas finansējums pašvaldību IKT jautājumu risināšanai

• Zināšanas, pieredze un pārliecība par ZZ Dats spējām, lai realizētu šo 
projektu  



Balstoties uz Rīgas pašvaldībai izstrādātās 
Bāriņtiesu informācijas sistēmas BARIS 
pieredzes izstrādāt un visās Latvijas 
pašvaldībās ieviest vienotu bāriņtiesu 
informācijas sistēmu. 

Papildināt Bāriņtiesu informācijas sistēmu ar 
audžuģimeņu un aizgādniecības 
informācijas apriti.

Nodrošināt sistēmā nepieciešamo 
integrāciju ar valsts institūciju sistēmām, 
nodrošināt centralizētu piekļuvi valsts 
institūcijām 

Ideja



Aprūpes iestādes, VBTAI, 
Valsts/pašvaldības policija, 

Valsts probācijas dienests, IeVP,
Sociālās kodekcijas izglītības iestādes

Ārpus ģimenes aprupes centri, 
VBTAI, Valsts/pašvaldības policija,

Labklājības ministrija

Ārpus ģimenes aprūpes centri,
VBTAI, Valsts/pašvaldības policija, 

Labklājības ministrija

Bāriņtiesas



Funkcionalitāte. 1.kārta. 2021.gads
• Personas kartīte, dati no Iedzīvotāju reģistra. Personas administratīvās lietas, saistītās 

personas, personas bāriņtiesas sēdes, aizbildņa vai sociālo garantiju apliecības, aprūpes 
institūcijas. Pārskats par darbībām, kas veiktas, lai nodrošinātu bērnam piemērotu aprūpi 
pie aizbildņa vai audžuģimenē. Informācija no ārējiem reģistriem: (VID, VSAA, SOPA)

• Administratīvās lietas informācija: atbildīgais speciālists, administratīvās lietas personas 
un viņu statusi lietā, saistītās administratīvās lietas, administratīvās lietas bāriņtiesas 
sēdes, bāriņtiesas apsekošanas akti, administratīvās lietas dokumenti, tai skaitā lēmumi 
un vienpersoniskie lēmumi, norēķini. Adopciju lietu apstrāde.

• Bāriņtiesu sēdes (sēžu saraksts, noslodzes kalendārs). Bāriņtiesas sēžu lēmumi.

• Datu kontroļu saraksti (nav veikti norēķini, nav veiktas apsekošanas, jāceļ prasības tiesā, 
nav aktualizēts pārskats). Monitoringa ziņojumi.

• Atskaišu un reģistru bloks. Izdrukas. 

• Bāriņtiesas informāciju sistēmas datu nodošana NPAIS, NINO, SOPA

• Bāriņtiesu datu imports no NPAIS sistēmas.



2.kārta. 2022.gads

• Audžuģimeņu personu reģistrācija un apskate. Lēmumi par audžuģimeņu 
statusu piešķiršanu, atņemšanu un izbeigšanu. Audžuģimeņu 
specializācijas, apmācības, dzīvesvietu apsekošanas informācija. 
Audžuģimenē ievietoto bērnu dati, dati no NPAIS. Audžuģimeņu lietu un 
lēmumu arhivēšana.

• Izdrukas, atskaites novadu, bāriņtiesu, specializāciju griezumā u.tml.

• Monitorings (t.sk. par audžuģimenes personas nāvi, bērnu ievietošanu 
audžuģimenē, par apmācībām).

• Integrācija ar pašvaldības dokumentu vadības sistēmu (dokumentu 
pārņemšana no DVS, dokumentu ievietošana DVS, t.sk., izmantojot 
darbplūsmas)

• Bāriņtiesas informāciju sistēmas datu nodošana ārējām iestādēm: Citām 
pašvaldībām bāriņtiesu, sociālo dienestu vajadzībām; 

• Bāriņtiesu datu pārlūks: VBTAI; Valsts policija; Atbalsta centri



3.kārta. 2023.gads

• Aizgādniecības informācijas prasību realizācija. 



Arhitektūra

• Bāriņtiesu informācijas sistēma integrēta ZZ Dats izstrādātajā 
Vienotajā pašvaldību sistēmā. Piekļuve izmantojot tīmekļa 
pārlūkprogrammu Visvaris.lv

• Ārējām iestādēm piekļuve Bāriņtiesu informācijas sistēmas 
datiem izmantojot atsevišķu moduli: bāriņtiesu datu pārlūku

• Teorētiski – API metodes datu integrācijai ārējās sistēmās

• Labklājības ministrijai centralizēta datu apkopošana atskaitēm



Bāriņtiesu informācijas sistēmas 
ieviešanas plāns 2021.gadam
Aktivitātes ar bāriņtiesu iesaistīšanu plānotas 2021.gada 
decembrī, nodrošinot:

• Bāriņtiesu informācijas sistēmas uzstādīšanu un konfigurēšanu

• Bāriņtiesu datu (lietu) importu no NPAIS sistēmas

• Bāriņtiesu darbinieku apmācības darbam ar bāriņtiesu 
informācijas sistēmu



Paldies par uzmanību
Laiks jautājumiem


