Apliecinājuma izdarīšana
Pakalpojuma apraksts
Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:
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apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu
dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma
summa nepārsniedz 8537 euro;
apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma
sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas
attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta
ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos
testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai
glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā
dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju
pilnvaru atsaukumus;
apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta
ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz
konkrēto personu;
pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai
uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās
bāriņtiesas darbības teritorijā;
apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem
ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
sagatavo dokumentu projektus.

Pakalpojuma rezultāts ir apliecināts dokuments.

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts
• Fiziska persona - Skrundas novadā deklarētie iedzīvotāji.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Skrundas novada bāriņtiesa, Kalēju ielā 4, Skrunda,
Skrundas novads, LV – 3326;
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās : 9:00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,
Ceturtdienās : 9:00 – 12.00.
Skrundas novada bāriņtiesas locekle Rudbāržu pagasta
pārvaldē, Centra iela 4, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV – 3324
Pieņemšanas laiks:
Trešdienās : 9.00 – 12.00 un 14.00 – 18.00,
Ceturtdienās : 14.00 – 17.00.
Pieprasīt un
saņemt klātienē

Skrundas novada bāriņtiesas locekle Raņķu pagasta
pārvaldē, “Sākumskola”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV
– 3323;
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās : 14.00 – 18.00,
Piektdienās : 9.00 – 12.00.
Skrundas novada bāriņtiesas locekle Nīkrāces pagasta
pārvaldē,
Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320;
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās : 14.00 – 18.00,
Ceturtdienās : 9.00 – 12.00.

Nepieciešamie dokumenti
Nepieciešamie dokumenti

Pakalpojumu maksa

Pase vai personas apliecība, citi dokumenti - pēc
nepieciešamības.

EUR

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Valsts nodevas
Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:
• par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
• par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
• par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
• par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
• par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
• par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
• par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
• par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un
izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
• par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
• par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru
lappusi);
• par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
• par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
• par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
• par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
• par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
• par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).
Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par ceļa izdevumiem, kas saistīti ar
mantojuma saraksta sastādīšanu, testamenta sastādīšanu vai apliecinājuma
izdarīšanu ārpus bāriņtiesas telpām. Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par
pasta un citiem faktiskajiem izdevumiem, kas saistīti ar apliecinājumu
izdarīšanu un citu funkciju veikšanu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Nav noteikts - pēc vienošanās.
• Prioritāri tiek risināti jautājumi, kas saistīti ar bērna vai aizgādnībā esošas personas
interešu un tiesību ievērošanu.

Pārsūdzības iespējas
Bāriņtiesas faktisko rīcību vai atteikumu izdarīt apliecinājumu var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu
Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.

Reglamentējošie normatīvie akti
• Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
• Civillikums. Otrā daļa. Mantojuma tiesības
• Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības
• Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības
• Bāriņtiesu likums
• Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumi Nr.166 „ Noteikumi par ziņām, kas
ierakstāmas bāriņtiesu izdarīto apliecinājumu un citu darbību reģistrā, un reģistra
vešanas kārtību”
• Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1037 „ Bāriņtiesas
darbības noteikumi”
• Skrundas novada bāriņtiesas nolikums

Uzziņas, informācija, konsultācijas
• Tālr. 63331298; 28306821
• Fakss: 63331298
• E-pasts: barintiesa@skrunda.lv

