
1. Pakalpojuma nosaukums Miršanas fakta reģistrēšana 

2. Pakalpojuma turētāja 

nosaukums 

 

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa 

3. Pakalpojuma 

funkcija/uzdevums 

 

Civilstāvokļa aktu reģistrācija 

4. Pakalpojuma būtības īss 

apraksts 

Par personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā 
no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo 

jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē 
miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību. 

 

5. Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona  

Privāto tiesību juridiska persona  

Publisko tiesību juridiska persona 

 

6. Pakalpojuma saņēmēja 

apraksts (ja pakalpojuma 

saņēmējam ir speciāli 
definēti kritēriji) 

Pienākums paziņot par miršanas faktu ir šādām personām: 

• laulātajam; 

• ģimenes loceklim; 

• citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas 

faktu. 

 

7. Normatīvie akti, kas 

reglamentē pakalpojuma 

sniegšanu 

•  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442  

• LR MK 03.09.2013 Noteikumi par civilstāvokļa aktu 

reģistriem  Nr.761  http://m.likumi.lv/doc.php?id=25987 

 

8. Pakalpojuma saņemšanai 

nepieciešamie dokumenti 
• Mirušās personas pase un/vai personas apliecība, 

• Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota 

medicīniskā apliecība par nāves cēloni (oriģināls) vai cits 

dokuments, kas apliecina miršanas faktu, 

• Paziņotāja personas apliecinošs dokuments (jāuzrāda pase 

vai personas apliecība), pilnvarotai personai – pilnvara, 

• Ja miršanas faktu konstatējusi tiesa, jāiesniedz tiesas 

sprieduma noraksts. 

 

9. Pakalpojuma saņemšanas 

termiņš (darba dienās) 

 

1 

10. Ar pakalpojuma 

saņemšanu saistītie 

maksājumi 

 

Nav 

11. Piezīmes (par 

pakalpojuma saņemšanas 

termiņu un maksājumiem, 

kuri saistīti ar termiņu) 

Nav 

12. Administratīvais process Ir 

 

13. Pārsūdzības iespējas Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 
 



14. Atgādinājums Par konstatēto miršanas faktu jāpaziņo ne vēlāk kā sešu 

darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais 

atrasts. 

 

15. Brīdinājums Par miršanas fakta nereģistrēšanu noteiktajā termiņā iespējams 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā (203.pants) paredzētais 

sods.  

Par nepatiesu ziņu sniegšanu personas saucamas pie likumā 
noteiktās atbildības. 

 

16. Pakalpojuma 

autentifikācijas līmenis 

 

2. līmenis (Apliecinātā identitāte) 

17. Pakalpojuma 

pieprasīšanas kanāli 
Klātiene   -   Dzimtsarakstu nodaļās piesaka mirušā tuvinieki 

(laulātais vai citi ģimenes locekļi), apbedīšanas biroja pārstāvis, 

kaimiņš u.c., iesniedzot ārstniecības iestādes izdotu apliecību 

par nāves iestāšanos, mirušā pasi (ja ir pieejama). Ja miršanas 

fakts konstatēts ar tiesas spriedumu, jāiesniedz tiesas sprieduma 

noraksts. Pieteicējam jāuzrāda sava pase. 

 

18. Pakalpojuma saņemšanas 

kanāli 
Klātiene   -   Dzimtsarakstu nodaļās reģistrē miršanas faktu un 

izsniedz miršanas apliecību 

 

19. Pakalpojuma sniedzējs Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa 

 

20. Pakalpojumu sniedzēja 

apkalpojamā teritorija 

 

Valkas novads 

21. Pakalpojumu sniedzēja 

adrese, tālrunis, fakss, e-

pasts 

 

Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV- 4701,  

tālrunis 64781556, 64781557, 28350388, fakss 64720090,  

e-pasts: dzimtsaraksti@valka.lv  

22. Pakalpojumu sniedzēja 

darba laiks 

Pirmdienās: 8:00-12:00; 13:00-18:00 

Otrdienās: 8:00-12:00; 13:00-17:00 

Trešdienās: 8:00-12:00; 13:00-17:00 

Ceturtdienās: 8:00-12:00; 13:00-17:00 

Piektdienās: 8:00-12:00 

 


