Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana bāriņtiesas darbības teritorijā,
kurš juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:
1. Apliecina darījumu, ja to slēdz bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji
savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz € 8537,28.
2. Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai
kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās
daļa atrodas bāriņtiesas darbības teritorijā.
3. Ieraksta testamentu grāmatā bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju
testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no
novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto
testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas).
4. Apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot
universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus.
5. Apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz
dokumentiem.
6. Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš
attiecas uz konkrēto personu.
7. Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu
vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo bāriņtiesas darbības
teritorijā.
8. Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu
likuma 60. pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības
teritorijā.
9. Sagatavo dokumentu projektus.
Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas personas
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Bāriņtiesu likums
Skrīveru novada domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par valsts nodevu atvieglojumiem
bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā”
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Atkarībā no pakalpojuma veida, nepieciešamās informācijas daudzuma un specifikas.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Bāriņtiesu likumā noteiktās valsts nodevas
Administratīvais process:

Ir
Pārsūdzības iespējas:

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz
pēc ieslodzījuma vietas adreses. Skrīveru novads ietilpst Jelgavas tiesu nama darbības
teritorijā, adrese – Administratīvā rajona tiesa, Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007.
Brīdinājums:

Pakalpojumu saņem tikai fiziskas personas. Uz juridiskām personām šis pakalpojums
neattiecas (apkalpo tikai notārs).
Pakalpojuma pieprasīšanas veids /saņemšanas veids:

Klātiene
Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Skrīveru novada bāriņtiesa
Skrīveru novads
Skrīveru novada bāriņtiesa
tālr. 65197276 fakss 65197747

Pirmdienās 9.00-13.00 un 14.00-18.00
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Ceturtdienās 9.00-13.00
Piektdienās 9.00-13.00

