
Adopcija 
 

Pakalpojuma 
nosaukums  

Adopcija (Riebiņu novada dome)   

Pakalpojuma funkcijas 

Bāriņtiesa lemj par: 

  personas atzīšanu par adoptētāju; 
 to vai iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē 

vai pienācīgu aprūpi; 
 bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz 

adopcijas apstiprināšanai; 
 pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam; 
 adopcijas atbilstību bērna interesēm; 

Pakalpojuma īss 
apraksts  

Adopcija bez vecāku gādības palikušajiem bērniem nodrošina 
pilnīgu, pastāvīgu mājvietu, ģimeni. Tā bērnam ir iespēja dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi, kāda tam nepieciešama. 

Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas personas 

Pakalpojuma saņēmēja 
apraksts (ja 
pakalpojuma 
saņēmējam ir speciāli 
definēti kritēriji) 

Adoptētājam jābūt rīcībspējīgam, vismaz divdesmit piecus 
gadus vecam un vismaz astoņpadsmit gadus vecākam par 
adoptējamo. 
Nosacījumu par adoptētāja minimālo vecumu un astoņpadsmit 
gadu starpību var neievērot, ja adoptē sava laulātā bērnu. 
Tomēr arī šajā gadījumā adoptētājam ir jābūt vismaz divdesmit 
vienu gadu vecam, bet adoptētāja un bērna vecuma starpība 
nevar būt mazāka par sešpadsmit gadiem. 
Nosacījumu par astoņpadsmit gadu starpību var neievērot, ja 
adoptē vairākus bērnus (brāļus un māsas). Tomēr arī šajā 
gadījumā adoptētāja un bērna vecuma starpība nevar būt 
mazāka par sešpadsmit gadiem. 

Normatīvie akti, kas 
reglamentē 
pakalpojuma sniegšanu 

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

 22.06.2006. likums "Bāriņtiesu likums" 
 11.03.2003. MK noteikumi Nr.111 "Adopcijas kārtība" 

Pakalpojuma 
saņemšanai 
nepieciešamie 
dokumenti  

Adoptētājs bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu 
un iesniedz šādus dokumentus: 
1.      pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais 
adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja 
reliģiskā pārliecība, ja tāda ir; 
2.      laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs 
ir laulībā; 
3.      dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība 
šķirta; 
4.      izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību; 
5.      dzīves aprakstu (CV); 



6.      izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas 
adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir. 
 
Ja adoptētājs ir viens no laulātajiem un otrs laulātais ir atzīts 
par rīcības nespējīgu vai pazudušu (bezvēsts promesošu), 
adoptētājs papildus minētajiem dokumentiem bāriņtiesā 
iesniedz tiesas sprieduma izrakstu vai noraksta kopiju (uzrādot 
oriģinālu) par otra laulātā atzīšanu par rīcības nespējīgu vai 
pazudušu (bezvēsts promesošu). 
  
Ja bērns dzīvo adoptētāja ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju var 
atbrīvot no nepieciešamības iesniegt: 
1.      izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību; 2.      
dzīves aprakstu (CV)l 
3.      izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas 
adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir. 
  
Ja adoptē otra laulātā bērnu, adoptētājs pieteikumam pievieno 
adoptējamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), 
izziņu par adoptējamā veselības stāvokli, bērna bioloģisko 
vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka 
pastāv kāds no šādiem apstākļiem: otrs vecāks ir miris, otra 
vecāka dzīvesvieta nav zināma, otram vecākam likumā 
noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības. 

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 īsāku par 6 mēnešiem, jo bāriņtiesai vismaz 
6 mēnešus jāveic adoptētāja ģimenes izpēte) 

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

Atgādinājums 

 1.      Adoptētāja personiska piedalīšanās bāriņtiesas sēdē ir 
obligāta. 
2.      Citi adopcijas dalībnieki piekrišanu bērna adopcijai izsaka 
personiski savas dzīvesvietas bāriņtiesā vai iesniedz publiski pie 
notāra vai bāriņtiesā apliecinātu piekrišanu. 
3.      Adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa divus gadus pēc 
adopcijas apstiprināšanas uzrauga bērna aprūpi ģimenē. 
4.      Ja adoptē otra laulātā bērnu, lēmumu par adopcijas 
atbilstību bērna interesēm pieņem tā bāriņtiesa, kuras darbības 
teritorijā attiecīgais vecāks dzīvo kopā ar bērnu. 
5.      Adoptētājam jānodrošina iespēja bāriņtiesai pārbaudīt 
sadzīves apstākļus adoptētāja dzīvesvietā. 



6.      Adoptētājam kopā ar iesniegumu jāiesniedz atbilstoši 
dokumenti, kuri paredzēti Ministru kabineta 2003.gada 
11.marta noteikumu Nr.111 "Adopcijas kārtība" 13.punktā (ja 
adoptē otra laulātā bērnu, tad vēl papildus 16.punktā noteiktie 
dokumenti). 
Adoptētājam personiski jāpiedalās visās bāriņtiesas pārrunās, 
uz kurām tiek aicināts, kā arī dzīvesvietas apmeklējumos un 
bāriņtiesas sēdēs. Ja maina dzīvesvietu adopcijas procesa laikā 
vai pēc bērna adopcijas apstiprināšanas par to jāpaziņo 
bāriņtiesai. 

Pakalpojuma 
pieprasīšanas 
un saņemšanas veidi  

 Klātiene  

 


