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Lai jūsu bērna labklājība ir 
pirmajā vietā 
Jūsu bērnam svarīgi ir abi vecāki…

Pieaugot citās Eiropas Savienības valstīs 
dzīvojošu cilvēku skaitam, veidojas aizvien vairāk 
starptautisku ģimeņu. Tās it īpaši ir ģimenes, kuru 
locekļi dzīvo kādā no ES valstīm un kurās viens vai 
vairāki ģimenes locekļi nav šīs valsts pilsoņi. 

Ja esat starptautisks pāris un jums ir bērns, bet 
esat nolēmuši šķirties, jums jāvienojas par sava 
bērna aizbildniecību.

Pārrobežu situācijās tas ne vienmēr ir vienkārši, jo 
jūs, iespējams, vēlaties atgriezties savā dzimtajā 
valstī kopā ar bērnu. Jums un jūsu partnerim 
jāapsver sava bērna dzīves, skološanas, brīvdienu, 
veselības aprūpes un finanšu jautājumi. Tāpat jums 
jāvienojas arī par saskarsmes tiesībām, jo jūsu 
bērnam būtu jāuztur regulārs kontakts ar abiem 
vecākiem.  

Atrodiet sava bērna interesēm 
atbilstīgāko risinājumu
→ Atcerieties, ka jūsu bērnam jāuztur personiskas 

attiecības un regulāra saskarsme ar abiem 
vecākiem, ja vien nav izdots pretējs tiesas 
lēmums.

Vecāku šķiršanās var nelabvēlīgi ietekmēt bērnu, 
taču šo ietekmi var mazināt, ja abi vecāki sadarbojas, 
lai šķiršanās notiktu saudzīgi. Aprūpes un labklājības 
jautājumus vislabāk risināt abu vecāku starpā 
ilgtermiņā.

→ Situācijas, kad vecāki nespēj vienoties, tiek 
risinātas tiesas ceļā. Pārrobežu situācijās ES 
noteikumi nosaka, kurai tiesai ir tiesības izskatīt 
lietu. Parasti tā ir tās valsts tiesa, kurā ikdienā 
dzīvo jūsu bērns.

→ ES noteikumi ļauj atzīt un pildīt tiesas 
spriedumus par aizbildniecības un saskarsmes 
tiesībām ES teritorijā, lai aizsargātu bērna un 
abu vecāku attiecības.

→ Centieties rast sava bērna interesēm 
atbilstīgāko risinājumu. Ja pašiem vienoties ir 
pārāk sarežģīti, jums ir iespēja konsultēties ar 
mediatoru vai lūgt jurista palīdzību. 
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