Pakalpojuma nosaukums
Pakalpojuma būtības īss
apraksts

Adopcija
Adopcijas procesā laulātie vai persona gūst iespēju adoptēt vienu vai
vairākus likumīgi brīvus bērnus, kuri pēc adopcijas apstiprināšanas
tiesā kļūs par adoptētāju likumīgu bērnu, nodrošinot bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pilnīgu, pastāvīgu mājvietu, ģimeni. Tā
bērnam ir iespēja dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, kāda tam nepieciešama.

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona vai abi laulātie, kuri vēlas adoptēt bērnu, dzīvesvietas
bāriņtiesā iesniedz:
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;
6. Izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja
iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.
Ja bērns dzīvo adoptētāja ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju var atbrīvot
no nepieciešamības iesniegt izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo
platību, dzīves aprakstu, 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), tad papildus
minētajiem dokumentiem bāriņtiesā iesniedz tiesas sprieduma
izrakstu vai noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu) par otra laulātā
atzīšanu par rīcības nespējīgu vai pazudušu.
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. Vecāks piekrišanu
adopcijai var parakstīt bāriņtiesā, kā arī pie notāra. Māte piekrišanu
sava bērna adopcijai nevar dot ātrāk kā sešas nedēļas pēc
dzemdībām.
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.

2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Bāriņtiesa lemj par:
1. personas atzīšanu par adoptētāju.
2. to vai iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai
pienācīgu aprūpi.

3. bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz
adopcijas apstiprināšanai.
4. pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam.
5. adopcijas atbilstību bērna interesēm.

3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi
klātienē, pa pastu kā ierobežotas pieejamības informācija.

Joma, sfēra
Pakalpojuma saņēmējs
Normatīvie akti, kas
reglamentē pakalpojuma
sniegšanu
Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanas
termiņš (darba dienās)
Ar pakalpojuma saņemšanu
saistītie maksājumi
Pārsūdzības iespējas
Pakalpojuma pieprasīšanas
veidi

Fiziska persona
LR likums "Civillikums. Pirmā daļa. ĢIMENES
TIESĪBAS"(28.01.1937.)
LR likums "Bāriņtiesu likums" (22.06.2006.)
MK noteikumi Nr.111 "Adopcijas kārtība"(11.03.2003.)
Iesniegums, laulības apliecības kopiju, ja adoptētājs ir laulībā,
dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta, izziņu
par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību, dzīves aprakstu, Izziņa par
adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un
iegūtās slimības, ja tādas ir.
Ne mazāk kā 6 mēnešu laikā
Bezmaksas
Bāriņtiesas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Klātienē:
Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas nov., LV -4125
Zosēnu pagasta pārvaldē, Annas iela 4, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas nov. LV -4133

Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene:
Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas iela4, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas nov., LV -4125
Zosēnu pagasta pārvaldē, Annas iela4, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas nov. LV -4133

Jaunpiebalgas novada domes bāriņtiesa
Pakalpojuma sniedzējs
Pakalpojuma sniedzēja adrese Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas nov., LV -4125
Pakalpojuma sniedzēja darba Apmeklētāju pieņemšanas laiks
laiks
12:00
12:30
16:00
P. 09:00
12:00
12:30
16:00
O. 09:00
12:00
12:30
16:00
T. 09:00
Zosēnu pagasta pārvaldē
13:00
Piektdiena 09:00
Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām Rita Lekse, Bāriņtiesas priekšsēdētāja, tālr.:64107899, mob.t.
20250200, e-pasts: rita.lekse@jaunpiebalga.lv,
ilze.cirule@jaunpiebalga.lv

