DZIMŠANAS FAKTA REĢISTRĀCIJA
Paziņojums par bērna piedzimšanu
Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā
pēc bērna piedzimšanas.
Paziņojot par bērna piedzimšanu, iesniedz ārstniecības iestādes vai
ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina
dzimšanas faktu.
Personas, kurām ir pienākums paziņot par bērna piedzimšanu:
Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei.
Bērna tēvs un māte var likumā noteiktajā kārtībā pilnvarot citu
personu paziņot par bērna piedzimšanu.
Bērna vārds, uzvārds un tautība
Bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Ja vecāki nevar
vienoties, bērna vārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.
Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.
Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir
dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar abu vecāku vienošanos ieraksta
tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna uzvārdu
ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.
Ja līdz bērna piedzimšanai bērna māte nav noslēgusi laulību vai bērna
paternitāte nav atzīta, bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši mātes
uzvārdam.
Bērna tautību saskaņā ar vecāku vienošanos var neierakstīt vai
ieraksta bērna radinieku tautību tiešā augšupējā līnijā divu paaudžu
robežās. Ja vecāki nevar vienoties, bērna tautību ieraksta saskaņā ar
bāriņtiesas lēmumu.
Ziņas par bērna vecākiem
1. Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības
iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas
apliecina bērna dzimšanas faktu.

2. Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem
dokumentiem:
1) laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības
noslēgšanu, ja bērna māte līdz bērna piedzimšanai ir noslēgusi
laulību;
2) paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav
noslēguši savstarpēju laulību, bet dzimtsarakstu nodaļā ir
iesnieguši
kopīgu
paternitātes
atzīšanas
iesniegumu;
3) bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un
bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar
lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna
bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru;
4) laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības
noslēgšanu, un dokumentu, kas apliecina šīs laulības izbeigšanās
pamatu, ja bērna mātes un viņas vīra laulība ir šķirta vai atzīta
par neesošu vai laulātais ir miris un no laulības šķiršanas vai
atzīšanas par neesošu vai laulātā miršanas dienas līdz bērna
piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas.
3. Ja bērna māte Civilstāvokļa akta reģistrācijas likuma 34. panta
otrās daļas 4. punktā minētajā laikā pēc laulības izbeigšanās ir
stājusies jaunā laulībā, ziņas par bērna tēvu ieraksta saskaņā ar
Civilstāvokļa akta reģistrācijas likuma 34. panta otrās daļas 1.
punktu.
4. Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai
bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta
ziņas tikai par viņa māti.

Iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt, reģistrējot bērna
dzimšanu, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana jau reģistrēta, vai jau
pirms bērna dzimšanas.
Reizē ar dzimšanas apliecības saņemšanu ir iespēja deklarēt bērnam
dzīvesvietu.
Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona
vai darbinieks bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par
dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību.

