
Dzimšanas fakta reģistrācija  

1. Par bērna piedzimšanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei 1 mēneša laikā pēc 

bērna piedzimšanas. Dzimšanu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu 

nodaļā. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. Bērna 

tēvs vai māte var likumā noteiktajā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna 

piedzimšanu. 

2. Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai 

ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas 

faktu.  

 

3. Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:  

3.1. laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, ja 

bērna māte līdz bērna piedzimšanai ir noslēgusi laulību; 

3.2. paternitāte atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši 

savstarpēju laulību, bet dzimtsarakstu nodaļā ir iesnieguši kopīgu paternitātes 

atzīšanas iesniegumu;   

3.3. bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra (ja no laulības šķiršanas līdz 

bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas) un bērna bioloģiskā tēva 

kopīgu trīspusēju paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu 

dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo 

vīru; 

3.4. 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.  

 

4. Ja bērna māte 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās ir stājusies jaunā laulībā, 

ziņās par bērna tēvu ieraksta mātes jauno vīru. 

 

5. Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav 

atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par bērna māti. 

 

6. Bērna dzimšanas fakta  reģistrācija ir bezmaksas. 

 

7. Ja paziņojuma sniegšana par bērna piedzimšanu nokavēta ilgāk par mēnesi, 

bērna dzimšanas faktu drīkst reģistrēt pēc nokavējuma apstākļu 

noskaidrošanas. Dzimšanas faktu reģistrē, pamatojoties uz vienu vai abu vecāku, 

vai citu ieinteresēto personu iesnieguma.  


