Pakalpojuma nosaukums
CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTA AKTUALIZĒŠANA,
ATJAUNOŠANA, PAMATOJOTIES UZ IEINTERESĒTĀS PERSONAS
IESNIEGUMU, DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ATZINUMU VAI
ADMINISTRATĪVO AKTU
Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi
VALSTS NODEVA par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai
atjaunošanu – 7 euro.
/24.09.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu
reģistrācijas valsts nodevu"/
Valsts nodevu samaksā pirms civilstāvokļa aktu aktualizēšanas un atjaunošanas.
No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):


personu ar I vai II invaliditātes grupu;



personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;



personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;



bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai;



daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā
audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā
dzīvesvieta vai papildu adrese.

Valsts nodevu neiekasēja:


civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc adopcijas apstiprināšanas vai
adopcijas atcelšanas;



civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes
noteikšanas, paternitātes fakta konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma
apstrīdēšanas;



dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna tēvu, kas reģistrēts LPSR
Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā;



civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu iestādes pieļautu kļūdu;



ja pēc civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanas vai atjaunošanas
nepieciešams izsniegt civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecību, valsts nodevu
maksā tikai par civilstāvokļa aktu reģistra aktualizēšanu vai atjaunošanu.

Par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu valsts
nodevu neiekasē:



ja civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu piedziņas,
valsts pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās;



aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas lietās;



politiski represēto personu reabilitācijas lietās;



personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas lietās notiesātām personām;



uz paritātes pamata par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu,
atjaunošanu un atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu
pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par
savstarpēju tiesisko palīdzību.

PAŠVALDĪBAS NODEVA par izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju – 1 (viens)
euro.
Pašvaldības nodevu samaksā pirms izziņas saņemšanas.
/ 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" 3.4.2.punkts./
No pašvaldības nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
valsts pārvaldes un pašvaldības institūciju;
 personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 politiski represēto personu;
 Černobiļas avārijas seku likvidatoru.


