Aizgādnība/ personu ar ierobežotu rīcībspēju interešu
aizstāvība
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Pakalpojuma pieprasīšanai
nepieciešamās veidlapas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
(darba dienās)
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie
maksājumi
Piezīmes (par pakalpojuma
saņemšanas termiņu un maksājumiem,
kuri saistīti ar termiņu)

Administratīvais process
Pārsūdzības iespējas

Aizgādnība/personu ar ierobežotu rīcībspēju interešu aizstāvība
SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Salacgrīvas novada bāriņtiesa
Apkalpojamā teritorija: Salacgrīvas pilsēta, Salacgrīvas pagasts,
Ainažu pilsēta, Ainažu pagasts, Liepupes pagasts.
tālrunis: 64071990; mob.25436459 (darba laikā), fakss: 64071983
e-pasts: barintiesa@salacgriva.lv
Pieņemšanas laiki:
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., LV- 4033
pirmdiena 800-1300 1400-1800
otrdiena 800-900
Parka ielā 16, Ainažos, Salacgrīvas nov., LV- 4035 (tālr.64071313,
28007713), Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas pārvaldē
ceturtdiena 830-1230
„Mežgravas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas nov., LV- 4023 (tālr.
64023933, 28007713), Liepupes pagasta pārvaldē
pirmdiena 800-1300 1400-1800
trešdiena 800-1300 1400-1700
Personu ar ierobežotu rīcībspēju interešu aizstāvība
Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības
nodibināšanu ieceļ aizgādni:
1. personai ar garīga rakstura vai citiem veselības
traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
2. personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi izlaidīgas vai
izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo
vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
3. promesošas vai pazudušas personas mantai;
4. testamenta izpildīšanai.
Fiziskas personas
Nav
Civillikums, Bāriņtiesu likums, Civilprocesa likums
Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu), iesniegums
ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu, lietas izskatīšanai
nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu
dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), tiesas nolēmums par
personas atzīšanu ar ierobežotu rīcībspēju un aizgādnības
nodibināšanu.
Iesnieguma veidlapa
22
Nav
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).
Ir
Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot
pieteikumu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā
(Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV- 4201). Persona, kura
atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc
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Brīdinājums
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi
Pakalpojuma saņemšanas veidi

ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses
Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
Uz personu ar ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu
aizsardzību attiecināmi noteikumi par nepilngadīgo mantisko
interešu aizsardzību.
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Klātiene
Klātiene

