Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar
vecākiem, aizbildņiem un citām personām
Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Bērna personisko un mantisko interešu un tiesību aizsardzība.
Pakalpojuma būtības īss apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem
un citām personām:
1. Lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas,
ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis (izņēmuma
gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu laulībā var doties persona, kas
sasniegusi 16 gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja
vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju var dot
bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai iecelti aizbildņi. Jautājumu par
atļaujas došanu stāties laulībā pirms pilngadības sasniegšanas bāriņtiesa
izskata bāriņtiesas sēdē un pieņem attiecīgo lēmumu).
2. Lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas
(Izņēmuma gadījumos un sevišķi svarīgu iemeslu dēļ, kad nepilngadīgais ir
sasniedzis 16 gadu vecumu un viņa aizbildņi, un tuvākie radinieki apliecina,
ka viņš uzvedas nevainojami un spēj patstāvīgi aizsargāt un aizstāvēt savas
tiesības un izpildīt savus pienākumus, nepilngadīgo var izsludināt par
pilngadīgu. Bāriņtiesa sēdē pieņem lēmumu par pilngadības piešķiršanu pirms
18 gadu vecuma sasniegšanas un iesniedz to apstiprināšanai tiesā).
3. Nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita
speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai
aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai.
4. Lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar
celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu
pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura
faktiski audzina bērnu vai pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu.
Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Bāriņtiesu likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu).
2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu.

3. Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās
informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams iesniegums.
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.
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

