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Labklājības ministrijai 

 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
"Adopcijas reģistra noteikumi" 

 
Latvijas Pašvaldību savienība ir iepazinusies ar Ministru kabineta 

noteikumu projektu “Adopcijas reģistra noteikumi” (turpmāk - Projekts) un 
nesaskaņo to, jo ir sekojošas iebildes. 

1.Projekta 1. punktā teikts, ka noteikumi nosaka adopcijas reģistrā 
(turpmāk – reģistrs) iekļaujamos datus par adoptējamiem bērniem, 
adoptētājiem, adopcijas procesu, kā arī šo datu apjomu, datu apstrādes 
noteikumus un kārtību, taču Projekta 5. punktā uzskaitīta reģistrā iekļaujama 
informācija ir krietni plašāka par 1. punktā definēto, jo attiecas arī uz bērna 
vecākiem (piemēram, 5.1.25. punkts), radiniekiem (5.1.11. punkts), vardarbību 
pret bērnu veicējiem (5.1.21. punkts), ārpusģimenes aprūpes veicējiem 
(5.1.10.4. punkts).  

Ņemot vērā minēto, kā arī kopumā izvērtējot Projekta 5. punkta saturu,  
rosinām pārskatīt tajā norādīto un attiecīgi reģistrā iekļaujamo informāciju to 
precizējot, lai nepieļautu nepamatotu datu apstrādi un nodrošinātu datu 
minimizēšanas principa ievērošanu, vienlaikus arī neapgrūtinot iesaistītās 
iestādes ar informācijas, kuru nav iespējams vai nav lietderīgi noskaidrot, 
iegūšanu un sniegšanu.  

Piemēram, Projekta 5.1.11. punktā būtu svarīgi precizēt radinieku loku, 
par kuriem būtu sniedzama informācija, kā arī iekļaujamās informācijas mērķi. 
Tāpat būtu precizējams 5.1.18.5. punkts un 5.4.5.5. punkts, jo ir bāriņtiesu 
lēmumi, kuriem nav nekādas nozīmes adopcijas procesā (piemēram, lēmumi 
par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu vecākam, ģimenes valsts pabalsta 
izmaksas pārtraukšanu vienam un izmaksu otram vecākam, atļauju aizbildnim 
izņemt no bērna konta naudas līdzekļus, lai samaksātu izdevumus par notāra 
pakalpojumiem bērnam piekritušā mantojuma lietas kārtošanai utt.). 
Attiecīgajos punktos precizējams par kuriem bāriņtiesas lēmumiem sniedzamas 
ziņas. 

5.1.20.1. punktā norādītais nav saistīts ar adopcijas procesu. 
5.1.21.2.punktā būtu svarīgi norādīt informāciju par vardarbības 

veicēja dzimumu un, iespējams, vecumu, kas sniegtu informāciju par bērna 
attieksmi/bailēm no noteiktām personām. 
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Nav saprotams, kā 5.1.25. punktā norādītais attiecās uz adopcijas 
procesu un kāds ir tiesiskais pamats kādai iestādei attiecīgo informāciju (par 
grūtniecības un dzemdību kārtas skaitli) apstrādāt. 

5.1.29. punktā ir precizējams, kādam mērķim sniedzama informācija, 
ja bērns ir miris. Iespējams, ka mērķis varētu būt, lai arhivētu reģistrā esošos 
datus par adoptējamo bērnu.  

Nav saprotama 5.2.1.16. punkta iekļaušana, jo persona, kurai ir attiecīgās 
sodāmības vai piemēroti medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi, nevar būt 
adoptētājs (sk.,Civillikuma 163. panta ceturto daļu, attiecīgā panta ceturtās 
daļas 1.punkts atbilstoši Satversmes tiesas 05.12.2019. spriedumam nav 
piemērojams vienīgi attiecībā uz otrā laulāta adopciju, savukārt ziņas par otra 
laulāta bērna adopciju nav iekļaujamas Adopcijas reģistrā). Iepriekšminētais  
attiecas arī uz 5.2.2.14. punktu. 

2. Pēc Projektā norādītā informācija būtu saskaņojama arī ar 
Adoptējamā bērna uzskaites lapas saturu, lai attiecīgajā lapā iekļaujama 
informācija būtu pilnīga un pietiekama reģistra aizpildīšanai. 

3. Nevaram pievienoties Projekta 8. punktā noteiktajam, ka bāriņtiesa un 
bērnu aprūpes iestāde bērna uzskaites lapu ministrijai iesniedz aizpildītu 
datorrakstā – papīra formā, jo daļu no lapā iekļaujamās informācijas, 
piemēram, kas attiecās uz audžuģimenē esošajiem bērniem, aizpilda attiecīgie 
speciālisti, piemēram, bērna ģimenes ārsts, kurš to veic rokrakstā. 

4. Attiecībā uz informācijas sniegšanu vēršam uzmanību uz to, ka ne 
visos gadījumos bāriņtiesu rīcībā būs Projektā norādītie dati.  

Piemēram, 5.1.25. punktā norādītais par bērna mātes grūtniecības norisi, 
5.1.26.1., 5.1.26.2. punktā norādītais par bērna dzimšanu un agrīnas attīstības 
datiem, īpaši, ja bērns šķirts no ģimenes ne zīdaiņa vecumā, jo attiecīgajai 
informācijai aizgādības pārtraukšanas vecākiem gadījumā, ja bērnam ir, 
piemēram, 7 gadi, nav nozīmes. Attiecīgā informācija nebūs bāriņtiesu rīcībā, 
un bāriņtiesai nav tiesiska pamata to pieprasīt aizgādības pārtraukšanas vai 
ārpusģimenes aprūpes lietas ietvaros, vel jo vairāk, ja vecāki nav pietiekami 
rūpējušies par bērnu un nepietiekami nodrošinājuši veselības aprūpi. Attiecīgā 
informācija nebūs arī ārstniecības iestāžu speciālistu rīcībā un pašu vecāku 
rīcībā.  

Norādītais attiecas arī uz Projekta 18. punktu, bāriņtiesām nebūs tiesību 
pieprasīt informāciju, kas nav nepieciešama bāriņtiesas darbam, bet iekļaujama 
reģistrā un sniegt to Labklājības ministrijai iekļaušanai reģistrā, jo attiecīgajai 
datu apstrādei nav tiesiska pamata. Līdz ar ko šis  noteikti ir precizējams. 
Bāriņtiesas tiesības izprasīt informāciju no citām iestādēm būtu paplašināmas, 
lai varētu aizpildīt adoptējamā bērna uzskaites lapas (piemēram,  5.1.25., 
5.1.26.punkti), ja šāda informācija bāriņtiesas rīcībā nav. 

 
Izsakām šādu priekšlikumu. 

Anotācijā – 27./28.lpp. ir runa par sodāmību un tikai par LAPK iekļautajiem 
pārkāpumiem, bet no 2020. gada 1. jūlija, kā zināms, spēkā ir Administratīvās 
atbildības likums un Bērnu tiesību aizsardzības likuma XIII nodaļa – 
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“Administratīvie pārkāpumi bērnu tiesību aizsardzības jomā un kompetence 
administratīvo pārkāpumu procesā”. Aicinām to precizēt. 

 
 

 

Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

 
 
 
Vineta Reitere 29198629   
vineta.reitere@lps.lv  
 
 
 
* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 


