Pakalpojuma nosaukums
CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTA AKTUALIZĒŠANA,
ATJAUNOŠANA, PAMATOJOTIES UZ IEINTERESĒTĀS PERSONAS
IESNIEGUMU, DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ATZINUMU VAI
ADMINISTRATĪVO AKTU
Pakalpojuma īss raksturojums
Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta
trūkstošās vai jaunas ziņas saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja
civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai
papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām.
Ja dzimtsarakstu nodaļai nav pietiekama pamata labot vai papildināt civilstāvokļa aktu
reģistra ierakstu vai starp ieinteresētajām personām ir strīds, vai civilstāvokļa aktu
reģistra ieraksts ir izdarīts ārvalstī, civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu labo vai
papildina, pamatojoties uz tiesas spriedumu vai bāriņtiesas lēmumu.
Saskaņā ar mātes vai pilngadīgas personas iesniegumu ierakstu par bērna tēvu, ja tas
izdarīts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā, anulē,
pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas atzinumu.
Pakalpojumu saņemšanai nepieciešamie dokumenti


personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;



civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokuments (apliecība, izziņa), kas apliecina
aktualizācijas vai atjaunošanas nepieciešamību, vai apstiprina iesniedzēja
norādītās reģistra ieraksta aktualizēšanai vai atjaunošanai nepieciešamās ziņas –
jāuzrāda oriģināls;



personas iesniegums vai citas dzimtsarakstu nodaļas atzinums, vai tiesas
spriedums, vai administratīvais akts – jāiesniedz oriģināls;



aktualizējamais civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokuments (apliecība vai izziņa) –
jāiesniedz oriģināls.

Pakalpojumu saņēmējs
Fiziska vai juridiska persona.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Iesnieguma izskatīšana 1 (viena) mēneša laikā.
Pakalpojumu nodrošina
Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650,

tālrunis/fakss 64662089, e-pasta adrese: dzimtsaraksti@vilani.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
Ceturtdienās 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
Iesniegumu likums
03.09.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu
reģistriem"
24.09.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu
reģistrācijas valsts nodevu"
02.03.2004. Ministru kabineta noteikumi Nr.114 "Noteikumi par personvārdu rakstību
un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju"
Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 61 (05.12.2013. protokols Nr.16,
§4) "Pašvaldības nodevas iekasēšanas apmērs un kārtība par pašvaldības izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju izsniegšanu"

