
ADOPCIJAS VADLĪNIJAS 

Klīniskā psiholoģe XXXX 

(maģistra diploms nr.006087, klīniskā psihologa sertifikāts nr.0010/2005) 

Basteja bulvāris 14, Rīga, LV-1050 

Tālr. 211111111, e-pasts: gggggg@gmail.lv 

_______________________________________________________________________________ 

Rīgā, 12.04.2008. (rekvizītu zona līdz 40 mm) 

  

Atzinums par 

psiholoģiskās izpētes 

rezultātiem 

  

Rīgas rajona ZZZ novada bāriņtiesas priekšsēdētājai 

Maijai Kalniņai 

Jūras ielā 13-15, Rīgā, LV-1020 

(pirmsteksta zona līdz 60 mm) 

  

  

  

1. PIEPRASĪJUMS Adopcijas pretendenti Krista Liepiņa (personas kods 010273-55443) un 

Oskars Liepiņš (personas kods 160370-88776) griezušies pie psihologa ar Rīgas rajona ZZZ 

novada bāriņtiesas nosūtījumu nr. 14/8 no 25.02.2008.sakarā ar vēlēšanos adoptēt bērnu. 

  

2. PĀRRUNU MĒRĶIS Kopīgas pārrunas ar Kristu Liepiņu un Oskaru Liepiņu notika 11.03. un 

08.04.2008., individuālas pārrunas ar katru no adopcijas pretendentiem – 18.03., 25.03. un 

01.04.2008. - ar mērķi noskaidrot viņu adopcijas motivāciju un atbilstību adoptētāju statusam. 

  

(Papildus atbilstību adoptētāju statusam izvērtē ar MMPI,... kura izmantošanas nepieciešamību 

izvērtē katrs psihologs. Iegūto rezultātu un to detalizētas interpretācijas atspoguļošana atzinumā 

nav nepieciešama, ja vien tas nav saistīts ar iemeslu adopcijas atteikumam). 

  



3. PSIHOLOĢISKĀ KONTAKTA IZVĒRTĒJUMS 

  

4. PAŠREIZĒJĀ ĢIMENES SITUĀCIJA, LĒMUMA PAR ADOPCIJU PIEŅEMŠANA, 

MOTIVĀCIJA 

  

5. INDIVIDUĀLĀ ANAMNĒZE SAISTĪBĀ AR ADOPCIJU. 

  

6. UZSKATI PAR BĒRNA LOMU ĢIMENĒ, BĒRNU-VECĀKU ATTIECĪBĀM, 

AUDZINĀŠANAS STILIEM, GAIDAS 

  

7. PLĀNOTĀS REĀLĀS IZMAIŅAS ĢIMENĒ SAISTĪBĀ AR BĒRNA ADOPCIJU 

  

8. IESPĒJAMĀS GRŪTĪBAS, TO IZVĒRTĒŠANA 

  

9. ADOPCIJAS NOSLĒPUMS 

  

Secinājumi 

Pārrunas ar Kristu Liepiņu un Oskaru Liepiņu (un iegūtie MMPI, .......... rezultāti) ļauj 

secināt, ka minēto personu uzsāktais adopcijas process ir pārdomāts un mērķtiecīgs, utt. 

................ 

No psiholoģiskā viedokļa pāris ir ............................... 

  

(Atteikuma gadījumā – pamatoti un “saudzīgi” secinājumi, kāpēc šobrīd pretendentam adopcija 

no psiholoģiskā viedokļa netiek rekomendēta + ieteikumi (individuāla, pāra psihoterapija, 

pārdomas par citām ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu atbalsta formām, u.tml.) 

Informēju, ka saskaņā ar LKP Ētikas kodeksa punktu 3.3. „konfidenciāla informācija var 

tikt apspriesta tikai profesionālos nolūkos un tikai ar tām personām, kas tieši piedalās 

klienta problēmas risināšanā, informējot par konfidencialitātes ievērošanas 

nepieciešamību.” 

Klīniskā psiholoģe XXXXX 

Līdzīgu pēc savas būtības varētu veidot atzinumu saistībā ar atbilstības izvērtēšanu aizbildņiem, 

viesģimenēm. Šeit ļoti svarīga ir pretendentu izpratne par attiecīgo bērnu aprūpes formu 

(kompetences) 

 


