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Tieslietu ministrijai 
 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Noteikumi par civilstāvokļa aktu 
reģistriem” 

 
 Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi, tai skaitā nosūtot 
viedokļu sniegšanai visām pašvaldībām MK noteikumu projektu „Noteikumi 
par civilstāvokļa aktu reģistriem”. 
 LPS nesaskaņo iepriekšminēto projektu, jo ir šādas iebildes: 

1. 18. punkts nosaka, ka pēc ziņu ievadīšanas no vienotā 
civilstāvokļa aktu reģistra izdrukā civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu 
datorizdruku, civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību, kas atbilst 
1. pielikumā norādītajām specifikācijas prasībām, vai izziņu par civilstāvokļa 
aktu reģistrāciju.  

20. punkts nosaka Tieslietu ministriju kā apliecību veidlapu 
izsniedzēju konfesijām. Ņemot vērā, ka no 2013. gada 1. janvāra līdz 
10. martam tika izsniegtas apliecības, kuru izsniegšanas kārtība tagad ir 
mainīta, lūdzam risināt jautājumu par apliecību izgatavošanu un  izsniegšanu 
pašvaldībām, ko nodrošinātu Dzimtsarakstu departaments par valsts budžeta 
līdzekļiem. Pašlaik nav minēts, kādā veidā tiks sagatavotas apliecības 
dzimtsarakstu nodaļām, ir noteikta tikai veidlapas specifikācija, kas ir 
pietiekami sarežģīta (noteikumu projekta pielikums Nr. 1). Pašvaldību 
budžetos nav paredzēti līdzekļi apliecību veidlapu izgatavošanai, un 
pašvaldības nav rēķinājušās ar apliecību izmaksām, jo, kā zināms, sākotnēji 
bija plānota citāda apliecība, to izdrukājot, kuru, ņemot vērā sabiedrības 
viedokli, tika nolemts mainīt. Anotācijā teikts, ka projektam nav ietekmes uz 
budžetu, tas ir precizējams. Paralēli ir grozāms Civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
likums, lai realizētu iepriekšminēto. Skaidra redakcija attiecībā uz veidlapām 
ir pašlaik spēkā esošajos 2005. g. 29. novembra noteikumos Nr. 904, kuru 
6. punkts nosaka, ka Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments 
dzimtsarakstu nodaļām izsniedz apliecību veidlapas. 
 

2. Noteikumu 28. punkts kopsakarā ar pielikumu Nr. 3 nosaka 
apjomīgu pārskatu. CARIS sistēmā nekādi kopsavilkumi un pārskati nav 
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paredzēti. Kā atzīst dzimtsarakstu nodaļas, Dzimtsarakstu departamenta 
organizētajā seminārā uz jautājumu par pārskatiem atbildēts, ka  datus pēc 
pieprasījuma var sniegt Dzimtsarakstu departaments. 
Aktuāls šis jautājums ir visām tām nodaļām, kas nestrādā ar programmu 
„Dzimts”. 
 
3. 8. pielikumā ievietotā apliecība neatbilst specifikācijai, kas minēta 
1. pielikumā. Šāda veida apliecības tika izdotas no 2013. gada 1. janvāra līdz 
10. martam. Aktuāls ir arī jautājums par to, ka būtu nepieciešams noteikt, ka 
apliecības, kas ir izdotas šajā periodā, ir spēkā esošas. 
Analoga iebilde ir pret 70. un 81. punktu, jo specifikācijai neatbilst pielikumi 
Nr. 14 un Nr. 16. 
 
4. 51. pants. Sūtīšana pa pastu. Nodaļā nepaliks nekāds dokuments, kurā būtu 
saņēmēja paraksts. 
 
5. Par 58. punktu.  
Pašreizējā redakcija ir pretrunā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 7. panta trešo 
daļu, kas nosaka, ka pašvaldība iekļauj reģistrā ziņas par bērnu līdz triju 
mēnešu vecumam, izņemot gadījumus, kad bērna dzimšanas brīdī viens no 
vecākiem ir Latvijas nepilsonis, bet otrs – citas valsts pilsonis vai abi vecāki ir 
ārzemnieki, kā arī aktualizē reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai 
reģistrēto dzīvesvietu.  
 
Tiek izteikta neizpratne arī saistībā ar Dzimtsarakstu departamenta  
23.01.2013. e-pasta vēstuli, kura izsūtīta visām dzimtsarakstu nodaļām un 
kurā norādīts, ka 2013. gada 23. janvārī stājas spēkā grozījumi „Iedzīvotāju 
reģistra likumā”, kas paredz, ka pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas iekļauj 
Iedzīvotāju reģistrā ziņas par bērnu līdz triju mēnešu vecumam, izņemot 
gadījumus, kad bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas 
nepilsonis, bet otrs – citas valsts pilsonis vai abi vecāki ir ārzemnieki, kā arī 
aktualizē ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu.  
 
Tādējādi, reģistrējot bērna dzimšanas faktu, bērnam piešķir personas kodu, 
uzreiz dzimtsarakstu nodaļā ieraksta arī LR pilsonību, ja vecāki vienojas 
bērnam piešķirt LR pilsonību, un norāda tautību šādos gadījumos: 

1) abi ir LR pilsoņi (vai bērnam ir tikai māte, kura ir LR pilsone); 
2) viens ir LR pilsonis, bet otrs – ārzemnieks; 
3) viens no vecākiem ir LR pilsonis, otrs – nepilsonis. 

Pēc šī norādījuma saprotams, ka persona vairs nav jāsūta uz jebkuru PMLP 
nodaļu, lai rakstītu un iesniegtu iesniegumus, kā tas bija noteikts līdz likuma 
grozījumu spēkā stāšanās laikam. 
 
Vēršam uzmanību, ka te ir vērojama pretruna starp TM Dzimtsarakstu 
departamenta norādījumiem un MK noteikumu piedāvāto projektu.  
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6. 118. punktā un 136. punktā aizstāt vārdu „nodaļā” ar vārdu „iestādē”, 
ievērojot Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 44. panta otrajā daļā noteikto. 
 
7. Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa rosina izslēgt 119. punktu, jo tas ir 
pretrunā ar 117. punktu. 
 
8. Izslēgt 130. punktu, jo tajā izteiktā norma dublē jau 129.2. punktā noteikto. 
 
9. Izslēgt 137. punktu, jo 137. punktā noteiktais ir pretrunā ar šo noteikumu 
135. punktu. 
 
10. Par atkārtoto apliecību. Izsniedzot atkārtotu apliecību, ērtāk būtu strādāt, 
ja visiem ievadītajiem datiem tiktu izmantota vienota pieeja (vēsturiskā). Arī 
pēc laika būs grūtāk atšifrēt, vai apliecības izsniegšanas brīdī ņemti vērā 
vēsturiskie vai aktuālie dati.  
 
11. Rosinām izvērtēt noteikumu 79. punkta prasības, kas uzliek par 
pienākumu, reģistrējot miršanas faktu, miršanas reģistra ierakstā norādīt 
konkrētu miršanas datumu visos gadījumos, ja precīzs miršanas datums nav 
zināms. Rīgas dome norāda, ka šāda datuma norādīšana būtu nekorekta, jo 
saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 41. panta pirmās daļas 
2. punktu un 46. panta pirmo daļu uz miršanas reģistra ieraksta pamata 
izsniegtā miršanas apliecība pierāda miršanas fakta reģistrāciju un citas 
miršanas reģistra ierakstā norādītās ziņas, tajā skaitā personas miršanas laiku.  
Ventspils pilsētas dome rosina, ka saprotamāk būtu, ja tiktu ievadīti tikai 
zināmie miršanas dati, norādot tikai gadu un mēnesi, ja nav zināms datums, 
vai tikai gadu, ja nav zināms mēnesis, jo var izveidoties situācija, ka cilvēka 
miršanas diena sakritīs ar 1. jūliju, un pēc laika radīsies neskaidrības, vai 
miršanas reģistrs sastādīts pēc precīziem vai aptuveniem datiem.  
 
12. Ventspils pilsētas dome norāda, ka, lai arī laulības reģistrācija notiek 
ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, pirmā kopīgā ģimenes dokumenta –
laulības apliecības – pasniegšana jaunajai ģimenei ir kā svinīgās ceremonijas 
kulminācija. Tā ir laika gaitā iegājusies tradīcija, un jaunā kārtība, ka laulības 
apliecība tiktu saņemta pa pastu, daudziem liktos nepieņemama. 
 
 
Izsakām šādus priekšlikumus: 
1. Lūdzam precizēt, vai noteikumu 42. punktā minētajā gadījumā, atkārtoti 
iesniedzot iesniegumu, atkārtoti arī jāmaksā valsts nodeva par laulības  
noslēgšanu. 
 
2. Par 45. punktu. Iesniegumu laulības reģistrācijai iesniedz cita persona. 
Izvirzās jautājums, vai bez pilnvarojuma. 
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3. Precizēt 124.1. punktu – kas būs tiesīgs iesniegt paternitātes iesniegumu. 
 
 
 
 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Vineta Reitere 67508537, 29198629 
vineta@lps.lv  
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


