
1. Pakalpojuma nosaukums Civilstāvokļa reģistru ierakstu aktualizēšana un 

atjaunošana 
 

2. Pakalpojuma turētāja 

nosaukums 

 

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa 

3. Pakalpojuma 

funkcija/uzdevums 

 

Civilstāvokļa aktu reģistrācija 

4. Pakalpojuma būtības īss 

apraksts 

Reģistru ierakstu papildināšanas un labošanas pakalpojumu 

sniegšanas gadījumi: 

• Laulību reģistra aktu ierakstu labojumi, papildinājumi 

pēc pieprasījuma; 

• Dzimšanas reģistra aktu ierakstu labojumi, papildinājumi 

pēc pieprasījuma; 

• Miršanas reģistra aktu ierakstu labojumi, papildinājumi 

pēc pieprasījuma. 

Izmaiņas personas civilstāvokļa akta reģistra ierakstā, to 

papildinot vai labojot, veic uz Dzimtsarakstu nodaļas atzinuma, 

ieinteresētās personas iesnieguma, tiesas sprieduma vai 

administratīva akta pamata. 

Dzimtsarakstu nodaļa ir tiesīga pieprasīt nepieciešamos 

civilstāvokļa reģistra ieraksta norakstus u.c. pierādošus 

dokumentus. 

Iesniegumus par ārvalstīs reģistrēta civilstāvokļa reģistra 

papildināšanu vai labošanu iesniedz tiesā pēc iesniedzēja dzīves 

vietas. 

Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja 

civilstāvokļa reģistrs ir gājis bojā.  
 

5. Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona  

 

6. Pakalpojuma saņēmēja 

apraksts (ja pakalpojuma 

saņēmējam ir speciāli 
definēti kritēriji) 
 

Persona, uz kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts attiecas 

7. Normatīvie akti, kas 

reglamentē pakalpojuma 

sniegšanu 

• Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223 

• Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 

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

• LR MK 03.09.2013. noteikumi Nr.761 Noteikumi par 

civilstāvokļa aktu reģistriem. 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=259879  

•  LR MK 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 Noteikumi par 

civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu. 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=260214  

•  Valkas novada domes 27.11.2014. lēmums „Valkas novada 

Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumi”, 

protokols Nr.16., 2. § 

 



8. Pakalpojuma saņemšanai 

nepieciešamie dokumenti 
• Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda 

oriģināls; 

• iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta 

aktualizēšanas iemeslu - jāiesniedz oriģināls; 

• reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli 
apliecinātas kopijas - jāuzrāda oriģināli;  
• dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli;  
• kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls 

 

9. Pakalpojuma saņemšanas 

termiņš (darba dienās) 

 

22 

10. Ar pakalpojuma 

saņemšanu saistītie 

maksājumi 

 

Valsts nodeva 7 EUR. 

11. Piezīmes (par 

pakalpojuma saņemšanas 

termiņu un maksājumiem, 

kuri saistīti ar termiņu) 

 

Valsts nodeva jāsamaksā pirms reģistra aktualizēšanai vai 

atjaunošanas 

12. Administratīvais process Ir 

13. Pārsūdzības iespējas Tiesā 
14. Atgādinājums Nav 

15. Brīdinājums Nav 

16. Pakalpojuma 

autentifikācijas līmenis 

 

2. līmenis (Apliecinātā identitāte) 

17. Pakalpojuma 

pieprasīšanas kanāli 
Klātiene   -   persona, kura atklāj kļūdas civilstāvokļa 

dokumentos un vēlas veikt izmaiņas, vai kuras civilstāvokļa 

reģistri gājuši bojā, iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā. 
18. Pakalpojuma saņemšanas 

kanāli 
Klātiene   -   Dzimtsarakstu nodaļa pēc iesnieguma saņemšanas 

pārbauda arhīva grāmatas, sastāda atzinumu, izdara izmaiņas 

attiecīgajā civilstāvokļa aktu reģistrā un izsniedz jaunu 

apliecību. Ārvalstīs reģistrētos civilstāvokļa reģistru ierakstus 

atjauno uz tiesas sprieduma pamata 

 

19. Pakalpojuma sniedzējs Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa 

20. Pakalpojumu sniedzēja 

apkalpojamā teritorija 

Valkas novads 

21. Pakalpojumu sniedzēja 

adrese, tālrunis, fakss, e-

pasts 

Valka, Beverīnas iela 3, 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 

 

23. Konta Nr. nodevas vai 

maksas par pakalpojumu 

ieskaitīšanai 

Valsts nodeva - Valkas novada domei, reģistrācijas Nr. 

90009114839, SEB banka, bankas kods UNLALV2X, konts 

LV16UNLA0050014283134 



 


