1.

Pakalpojuma nosaukums

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

2.

Pakalpojuma turētāja
nosaukums

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa

3.

Pakalpojuma
funkcija/uzdevums

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

4.

Pakalpojuma būtības īss
apraksts

Persona, kuras vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un
uzvārdu), vai tautības ierakstu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļā
attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda
(vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņas iemeslu. Vārda
vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņai
nepieciešamos dokumentus nodaļa nosūta departamentam, kur
tiek pieņemts lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu
(vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu, vai par atteikumu
mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības
ierakstu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

6.

Pakalpojuma saņēmēja
apraksts (ja pakalpojuma
saņēmējam ir speciāli
definēti kritēriji)

15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis,
nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts
bezvalstnieka statuss

7.

Normatīvie akti, kas
reglamentē pakalpojuma
sniegšanu

• Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223
•
Civilstāvokļa
aktu
reģistrācijas
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442
• Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums
http://www.likumi.lv/doc.php?id=191209

8.

Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti

9.

Pakalpojuma saņemšanas
termiņš (darba dienās)

10. Ar pakalpojuma
saņemšanu saistītie
maksājumi

•
•

likums

personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu)
dokumenti saskaņā ar likuma „Par vārda, uzvārda un
tautības ieraksta maiņu” 4. punktu
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Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu
EUR 71,14

11. Piezīmes (par
Vārda, uzvārda maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis
pakalpojuma saņemšanas no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas
termiņu un maksājumiem,
kuri saistīti ar termiņu)
12. Administratīvais process

Ir

13. Pārsūdzības iespējas

Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā

14. Atgādinājums

Nav

15. Brīdinājums

Nav

16. Pakalpojuma
autentifikācijas līmenis

2. līmenis (Apliecinātā identitāte)

17. Pakalpojuma
pieprasīšanas kanāli

• klātiene - Persona, kura vēlas mainīt vārdu, uzvārdu vai
tautības ierakstu, ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz
iesniegumu, norādot tajā vārda, uzvārda vai tautības ieraksta
maiņas iemeslu, un pievieno iesniegumam likumā noteiktos
dokumentus

18. Pakalpojuma saņemšanas
kanāli

• korespondence
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu
departamenta lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu,
uzvārdu, iesniedzējam paziņo, nosūtot pa pastu

19. Pakalpojuma sniedzējs

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa

20. Pakalpojumu sniedzēja
apkalpojamā teritorija

Valkas novads

21. Pakalpojumu sniedzēja
adrese, tālrunis, fakss, epasts

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

23. Konta Nr. nodevas vai
maksas par pakalpojumu
ieskaitīšanai

Valsts nodeva - Valkas novada domei, reģistrācijas Nr.
90009114839, SEB banka, bankas kods UNLALV2X, konts
LV16UNLA0050014283134

