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AIZBILDNĪBAS NODIBINĀŠANA UN AIZBILDŅA IECELŠANA
BĒRNAM

Apraksts

Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:
• bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
• bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības;
• bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
• bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
• abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
• radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās, ja radušies citi neatliekami
gadījumi.
Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai
nepieciešamās spējas un īpašības, izvērtē personas motivāciju kļūt par aizbildni, ģimenes
locekļu savstarpējās attiecības, nodarbinātību, dzīves apstākļus, spēju pārstāvēt bērnu
personiskajās un mantiskajās attiecībās. Īpaši grūtos un sarežģītos aizbildnības gadījumos
Bāriņtiesa var iecelt vairākus aizbildņus, bet ne vairāk par trim.
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Apraksts
• personas, kuras atrodas aizgādnībā;
• personas, kurām jau reiz ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības un kuras
atceltas no aizbildnības nekārtīgas aizbildņa pienākumu pildīšanas dēļ;
• personas, kuras atzītas par maksātnespējīgiem parādniekiem;
• personas, kuras vecāki testamentā noraidījuši no aizbildnības pār saviem palikušajiem
nepilngadīgajiem;
• personas, kuru intereses acīm redzami runā pretim svarīgām aizbilstamā interesēm;
• Bāriņtiesas locekļi, kuri pārzina attiecīgo aizbildnību;
• ārvalstnieki, izņemot gadījumus, kad aizbildnību nodibina pār viņu valsts
pilsoņiem vai viņi ir tuvi bērna radinieki;
• nepilngadīgas personas.
Fiziska persona
Bezmaksas

-

Klātienē vai elektroniski ar drošu e-parakstu.
•
•
•

Iesniegums ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni
Personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu)
Atzinums par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības
aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus
• Psihiatra izziņa
• Narkologa izziņa
• Civillikums
• Bāriņtiesas likums
• Administratīvā procesa likums
• Bērnu tiesību aizsardzības likums
• Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra Nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības
noteikumi”
• Beverīnas novada Bāriņtiesas nolikums
Bāriņtiesa viena mēneša laikā izskata iesniegumu un pieņem motivētu lēmumu. Ja
objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams lēmumu pieņemt viena mēneša laikā, izskatīšanas
termiņš var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem.
Beverīnas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Sēne
Adrese: Nākotnes iela 2, Trikātas pagasts, Beverīnas novads
Kontakti: barintiesa@beverina.lv, tālr.20218072

