
Dzimšanas reģistrācija 
 

Pakalpojuma turētājs Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļa 

Pakalpojuma funkcija Civilstāvokļa aktu reģistrācija 

Pakalpojuma īss 
apraksts 

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo 
jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa 
izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas 
apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams 
aizpildīt paternitātes iesniegumu. 

Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas personas 

Pakalpojuma saņēmēja 
apraksts 

Bērna vecāki;  
Bērna vecāku pilnvarota persona 

Normatīvie akti, kas 
reglamentē 
pakalpojuma sniegšanu 

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums:  
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442 

LR MK 2013.g. 03.09. Noteikumi Nr.761 "Noteikumi par  
civilstāvokļa aktu reģistriem":  
http://www.likumi.lv/doc.php?id=259879 

Pakalpojuma 
saņemšanai 
nepieciešamie 
dokumenti 

 Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas 
izdotu medicīnas apliecību (jāiesniedz oriģināls); 

 Vecāku personas apliecinošs dokuments (jāuzrāda 
oriģināls); 

 Vecāku laulības apliecība (jāuzrāda oriģināls); 
 Ja nepieciešams, paternitātes atzīšanas iesniegums 

(abu vecāku aizpildīta veidlapa) (jāuzrāda oriģināls); 
 Ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts, tad jāuzrāda 

bērna dzimšanas apliecība – oriģināls; 
 Adopcijas gadījumā spēkā esoša tiesas sprieduma 

apliecināts noraksts (jāuzrāda oriģināls); 
 Bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un 

bērna bioloģiskā tēva kopējs paternitātes atzīšanas 
iesniegums. 

Pakalpojuma 
pieprasīšanai 
nepieciešamās veidlapas 

Paternitātes atzīšanas iesniegums (dzimšanas reģistrācijas 
gadījumā ar paternitātes atzīšanu, ja vecāki nav 
laulājušies)  

Pakalpojuma 
saņemšanas termiņš  

1 darba diena 

Ar pakalpojuma 
saņemšanu saistītie 
maksājumi 

Bez maksas 

Atgādinājums  
Par bērna piedzimšanu 1 mēneša laikā jāpaziņo  
jebkurai dzimtsarakstu nodaļai 

Brīdinājums 
Iespējams naudas sods saskaņā ar LR Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 203.pantu. 

Pakalpojuma Klātiene – Reģistrēt bērna dzimšanas faktu var jebkurā 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442
http://www.likumi.lv/doc.php?id=259879


saņemšanas kanāls dzimtsarakstu nodaļā, ierodas viens vai abi bērna vecāki. Ja 
bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet bērna 
dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par 
tēvu, piesakot bērna dzimšanu, abi vecāki vai arī bērna 
māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna 
bioloģiskais tēvs iesniedz kopīgu paternitātes atzīšanas 
iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā 
ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai 
bijušo vīru. 

 


