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BĒRNA MANTISKO INTEREŠU AIZSARDZĪBA
Līdz bērna pilngadības sasniegšanai bērnam piederošu kustamu mantu vai
nekustamo īpašumu drīkst pārdot tikai
ar bāriņtiesas atļauju. Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai citas rīcībnespējīgas personas
mantiskās intereses, lemj par:
1. Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/rīcībnespējīgas personas vārdā viņam
piekritušo mantojumu.
2. Par bērnam/rīcībnespējīgajai personai piederošas mantas pārdošanu par
tirgus vērtību vai izsolē.
3. Par mantojuma sadalīšanu, bērna/rīcībnespējīgas personas mantas
atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām.
4. Īpašuma iegūšanu bērnam/rīcībnespējīgajai personai.
5. Bērnam/rīcībnespējīgajai personai piederošā nekustamā īpašuma
atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar lietu tiesībām lietderīgumu.
6. Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
7. Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda
bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu
aizsardzības pasākumus.
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.
Atkarībā no izskatāmā jautājuma, par ko informāciju sniedz bāriņtiesas
darbinieks:
1. Aizbildņa (vecāku), aizgādņa iesniegums.
2. Bērna dzimšanas apliecība - kopija.
3. Miršanas apliecība - kopija.
4. Mantojuma saraksts.
5. Mantojuma apliecība - kopija.
6. Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments - kopija.
7. Izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu.
8. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu.
9. Darījuma līguma projekts.
10. Nekustamā īpašuma novērtējums.
11. Kredītiestādes izziņa u.c.
• 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 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

