
Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās 
 

Pakalpojuma 
nosaukums  

Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, 
aizbildņiem un citām personām (Riebiņu novada dome)   

Pakalpojuma funkcija Bērna personisko interešu aizstāvība 

Pakalpojuma 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; 
2.      lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma 
sasniegšanas; 
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; 
lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas 
un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta 
invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu 
neaudzina, un izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 
gadu vecumu. 

Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas personas 

Normatīvie akti, kas 
reglamentē 
pakalpojuma sniegšanu 

 28.01.1937. likums "Civillikums. Pirmā daļa. ĢIMENES 
TIESĪBAS" 

 22.06.2006. likums "Bāriņtiesu likums" 

Pakalpojuma 
saņemšanai 
nepieciešamie 
dokumenti  

1. Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu). 
2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu. 
Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un 
iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu 
kopijas (uzrādot oriģinālu). 

Pakalpojuma 
saņemšanas termiņš  

 22 darba dienas 

Piezīmes (par 
pakalpojuma 
saņemšanas termiņu un 
maksājumiem, kuri 
saistīti ar termiņu) 

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ 
minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var 
pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā 
kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma 
iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas 
nepieciešamības gadījumā - līdz gadam). 

Pārsūdzības iespējas 
 Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot 
pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā 

Pakalpojuma 
pieprasīšanas 
un saņemšanas veidi  

 Klātiene  

 


