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AIZGĀDNĪBA
Ja personai ir garīga rakstura vai citi veselības traucējumi, tās rīcībspēju var
ierobežot tiesa. Bāriņtiesas pārstāvis piedalās lietu izskatīšanā, iesniedzot pierādījumus,
kuriem ir nozīme lietā.
Ja tiesa ierobežo personas rīcībspēju garīga rakstura vai citu veselības traucējumu
dēļ, tā paziņo par to Bāriņtiesai, kas pēc vajadzības ieceļ pār šo personu vienu vai
vairākus aizgādņus, kam uzdod rīkoties tiesas noteiktajā apjomā.
Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā
nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem. Lemjot par aizgādnību,
Bāriņtiesa noskaidro rīcībnespējīgās personas viedokli visos ar personas tiesību un
tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanu saistītajos jautājumos, ja to atļauj šīs
personas veselības stāvoklis. Bāriņtiesa izskaidro ieceltajam aizgādnim viņa
pienākumus, tiesības un atbildību, un aizgādnis parakstās, ka ir informēts par to.
Aizgādnībā esošas personas domstarpības ar aizgādni vispirms izšķir konkrētā
Bāriņtiesa, bet strīdu pēc tam – tiesa. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda
aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus.
Ja tiesa atceļ personai noteikto rīcībspējas ierobežojumu, tā uzdod Bāriņtiesai
atbrīvot aizgādņus no attiecīgo pienākumu pildīšanas pēc tam, kad viņi iesnieguši gala
norēķinu un nodevuši šai personai mantu, kas atradusies viņu pārvaldībā.
Fiziska persona
Bezmaksas
Klātienē vai elektroniski ar drošu e-parakstu.

1. Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu).
2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu.
Pakalpojuma
3. Iesnieguma izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas
saņemšanai
apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
nepieciešamie
4. Attiecīgs tiesas nolēmums (par aizgādnības nodibināšanu/par pagaidu aizgādnības
dokumenti
nodibināšanu) vai notāra taisītais notariālais akts par aizgādnības nodibināšanu
mantojumam u.c.
• Civillikums
• Bāriņtiesas likums
Regulējošie
• Administratīvā procesa likums
normatīvie
• Ministru kabineta
akti
• Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra Nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības
noteikumi”
• Beverīnas novada Bāriņtiesas nolikums
Beverīnas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Sēne
Adrese,
Adrese– Nākotnes iela 2, Trikātas pagasts, Beverīnas novads
uzziņas,
Kontakti:
barintiesa@beverina.lv, tālr.20218072
konsultācijas

