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BĒRNA PERSONISKO INTEREŠU AIZSTĀVĪBA ATTIECĪBĀS AR
VECĀKIEM, AIZBILDŅIEM UN CITĀM PERSONĀM
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).
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.
Fiziska persona
Bezmaksas
Bāriņtiesa pieņem mutiskus, rakstiskus vai elektroniski parakstītus
iesniegumus un, ja ir iespējams, tad dokumentus vai to kopijas, kas apliecina
iesniegumā minētos faktus.
• Personu apliecinošs dokuments.
• Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu. Iesniedzēja ieskatā
lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas
apliecinošu dokumentu kopijas.
• Civillikums
• Bāriņtiesas likums
• Administratīvā procesa likums
• Bērnu tiesību aizsardzības likums
• Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra Nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības
noteikumi”
• Valsts sociālo pabalstu likums
• Beverīnas novada bāriņtiesas nolikums
Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu. Ja
objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, to var
pagarināt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas
dienas, bet, ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, līdz gadam.
Beverīnas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Sēne
Adrese - Nākotnes iela 2, Trikātas pagasts, Beverīnas novads
Kontakti: barintiesa@beverina.lv, tālr.20218072

