
Dzimtsarakstu nodaļa 
 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 

Pirmdienās: 

8.00 – 12.00, 12.30 – 18.30 

Otrdienās: 

8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 

Trešdienās: 

8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 

Piektdienās: 

8.00 – 12.00, 12.30- 14.30 

 

Nodaļas vadītājas pienākuma izpildītāja – Inese Meija, tel. 63726012,  mob.tālr. 

28389997, e-pasts:tervetesnd@tervetesnd.lv 

 

2013. gada 27.septembra stājās spēkā Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra 

noteikumi Nr. 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" . 

Noteikumi nosaka valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju (turpmāk - valsts 

nodeva) apmēru un maksāšanas kārtību. 

 

1. Valsts nodevas likmes ir šādas: 

1.1. laulības reģistrācija - 14 euro; 

1.2. civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana - 7 euro; 

1.3. atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana - 7 euro. 

 

2. Valsts nodevu samaksā pirms civilstāvokļa aktu reģistrācijas. 

 

Dzimtsarakstu nodaļa veic: 

 laulību, dzimšanas, miršanas faktu reģistrāciju; 

 papildina dzimšanas reģistrus pēc paternitātes atzīšanas, noteikšanas vai 

paternitātes fakta konstatēšanas; 

 veic ierakstu papildināšanu, labošanu un anulēšanu; 

 pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem, izsniedz laulības, 

dzimšanas un miršanas apliecības; 

 glabā civilstāvokļa aktu reģistrus; 

 izsniedz norakstus, izrakstus vai izziņas no reģistru ierakstiem; 

 pieņem vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumus, kārto minētās 

lietas un sastāda atzinumus; 

 

  Lai saņemtu Dzimtsarakstu nodaļas sniegtos pakalpojumus, 

jāgriežas pie Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākuma izpildītājas 

Ineses Meijas apmeklētāju pieņemšanas laikos Zelmeņos, Tērvetes 

pagastā, Tērvetes novadā. 
 

 

 

 

 



Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi:  

                                                         APSTIPRINĀTS 

   ar Tērvetes novada domes 

2016.gada  22.jūnija sēdes lēmumu 

 (prot. Nr.10 ,15 §),  

ar precizējumiem  2017. gada 28.decembra domes   sēdē 

(prot. Nr. 23, 7.§) 

 

N.p.k.  Pakalpojuma veids  

Pakalpojuma maksa (EUR) 

Aktuālā 

valsts 

nodeva 

(EUR) 

Dokumentu 

noformēšana/ 

ceremonijas 

organizēšana (EUR) 

ar PVN 

Kopējā 

maksa 

(EUR)  

 

1.  

Svinīga laulību laulības 

reģistrācija, ja viens no 

laulājamiem ir deklarējis 

dzīvesvietu Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā 

14,00 36,00 50,00 

 2. 

Svinīga laulības reģistrācija, ja 

laulātie nav deklarēti Tērvetes  

novada administratīvajā 

teritorijā 

14,00 66,00 80,00  

3. 

Laulības reģistrācija tikai 

liecinieku klātbūtnē bez 

svinīgas ceremonijas 

14,00 - 14,00 

4. 

Laulības reģistrācija tikai 

liecinieku klātbūtnē ar 

ceremoniju 

14,00 16,00 30,00 

 

5. 

Laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas, ja viens 

no laulājamiem ir deklarējis dzīvesvietu Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā     

14,00 46,00 

 

    

60,00 

 

 6. 

 Laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas, ja 

laulātie nav deklarēti Tērvetes novada administratīvajā 

teritorijā     

14,00 86,00 100,00 

 7. 

Par visa veida civilstāvokļa aktu (dzimšanas, laulības, 

miršanas u.c.) meklēšanu arhīvā, izrakstu un izziņu 

sagatavošanu un izsniegšanu 

- 10,00 

  

 

 

10,00 

 

 

 



8. 
Dokumentu noformēšana un nosūtīšana reģistru ierakstu 

labošanas un papildināšanas gadījumos 
7,00 7,00 14,00 

9. 
Dokumentu noformēšana un nosūtīšana reģistru ierakstu 

atjaunošanas gadījumos 
7,00 5,00 12,00 

 10.  Par atkārtotu apliecību izsniegšanu 7,00 5,00 12,00 

 11. Vārda, uzvārda maiņa, tautības ieraksta maiņa 71,14 18,86   90,00 

 


