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Nolikums apstiprināts ar Ozolnieku novada 

Domes 2009. gada „___”________ lēmumu 

(protokols Nr.____) 

 

OZOLNIEKU NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS 

 

N O L I K U M S 

 
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

 Dzimtsarakstu nodaļu izveido un likvidē Ozolnieku novada dome ar savu 

lēmumu. Nodaļa veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju un arhīva darbu Ozolnieku 

novada robežās. 

 Augstāko uzraudzību pār Dzimtsarakstu nodaļu veic Tieslietu ministrs. 
Viņam ir tiesības izdot instrukcijas civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos, 

apstiprināt civilstāvokļa reģistru formas un uz reģistru pamata iesniedzamo 

dokumentu formas, reģistru glabāšanas kārtību un termiņus, Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja amata zīmi. 

 Tiešo uzraudzību par likumdošanas aktu ievērošanu civilstāvokļa aktu 

reģistrācijā , kā arī Dzimtsarakstu nodaļas metodisko vadību veic Tieslietu 

ministrijas Dzimtsarakstu departaments. 

 Ozolnieku novada domei ir tiesības kontrolēt Dzimtsarakstu nodaļas 

finansiālo un saimniecisko stāvokli. 

 Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku skaitu un viņu atalgojumu nosaka Ozolnieku 

novada pašvaldība. Nodaļas vadītāju amatā ieceļ pašvaldība, bet pārējos darbiniekus 

pieņem darbā Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektors. 

 Dzimtsarakstu nodaļai ir divi zīmogi ar Latvijas Republikas mazā papildinātā 

ģerboņa attēlu un uzrakstu „Latvijas Republikas Ozolnieku novada Dzimtsarakstu 

nodaļa”. Viens zīmogs atrodas pie nodaļas vadītājas, otrs pie vietnieces. 

 

2. GALVENIE UZDEVUMI 

 

 Dzimtsarakstu nodaļa veic valsts uzdevumu – civilstāvokļa aktu ( laulības 

noslēgšanas, dzimšanas un miršanas) reģistrāciju. Civilstāvokļa reģistrāciju nosaka 

gan valsts interesēs, gan arī lai aizsargātu pilsoņu personīgās un mantiskās tiesības. 

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju reglamentē Latvijas Republikas Civillikums”, likums 

„Par civilstāvokļa aktiem”, likums „Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu”, 

Tieslietu ministra instrukcija „Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju Latvijas Republikā”. 
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3. ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA 

 

3.1. Dzimtsarakstu nodaļā darbu vada un organizē dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.  

3.2. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece pilda nodaļas vadītājas lietas un 

pienākumus, ja vadītāja slimības vai cita likumīga iemesla dēļ nav ieradusies 

darbā.  

 

4. PASTĀVĪGI VEICAMIE DARBI 

 

4.1. Civilstāvokļa aktu – laulības noslēgšanas, dzimšanas un miršanas reģistrācija.  

4.2. Civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošana, nozaudētā vai bojā gājušā reģistra 

ieraksta satura pareiza restaurācija, pamatojoties uz Dzimtsarakstu nodaļas 

atzinumu vai tiesas spriedumu. 

4.3. Reģistru ierakstu papildināšana, labošana ( tai skaitā tiesas spriedumi par 

laulības šķiršanu 

4.4. Reģistru ierakstu anulēšana pamatojoties uz tiesas spriedumu vai dzimtsarakstu 

departamenta atzinumu. 

4.5. Civilstāvokļa  aktu reģistrācijas apliecību veidlapu uzskaite, glabāšana un 

izlietošana. 

4.6. Civilstāvokļa reģistru apliecinošu dokumentu izsniegšana: 

4.6.1. Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību ( pirmreizējas un atkārtotas ).  

4.6.2. Arhīva izziņas. 

4.6.3. Apliecinātus reģistru norakstus vai izrakstus. 

4.6.4. Izziņas citām iestādēm. 

4.7. Paternitātes noteikšana ar tās brīvprātīgu atzīšanu vai tiesas spriedumu. 

4.8. Adopcijas lēmumu ierakstīšana reģistru papīra formā . 

4.9. Lietas sagatavošana vārda, uzvārda  vai tautības ieraksta maiņai. 

 

 

5. TIESĪBAS 

 

 Nodaļas vadītājai un vietniecei ir tiesības veikt fizisko personu datu apstrādi, 

kas nepieciešami likumīgo pienākumu realizēšanai. Šiem darbiniekiem ir tiesības 

saņemt gan rakstisku, gan mutisku informāciju par fizisko personu datiem no 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts policijas un Sodu reģistra. 

 

6. ATBILDĪBA  

 

6.1. Dzimtsarakstu nodaļas darbu vada un organizē Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. 

Vadītāja ir atbildīga par visas nodaļas darbību un uzdevumu izpildi. Vadītāja ir 

atbildīga par visa veida atskaišu sagatavošanu un sniegšanu –Tieslietu 

ministrijas dzimtsarakstu departamentam un citām iestādēm.  

 

 

 

6.2. Nodaļas vadītājas vietniece pilda nodaļas vadītājas lietas un pienākumus, ja 

vadītāja slimības vai cita likumīga iemesla dēļ nav ieradusies darbā. 

6.2.1. Vietniece ir tiesīga parakstīt reģistru ierakstus un uz to pamata izsniegtos 

dokumentus. 
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6.2.2. Vietniece ir tiesīga pieņemt pilsoņu dokumentus civilstāvokļa aktu 

reģistrācijai, iesniegumus laulības reģistrācijai, paternitātes atzīšanai. 

 

7. GALVENIE INFORMATĪVIE SAKARI 

 

7.1. Nodaļa saņem informāciju no: 

7.2.1. Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta. 

7.2.2. Latvijas Republikas tiesām. 

7.2.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes. 

7.2.4. Latvijas Republikas  dzimtsarakstu nodaļām. 

7.2.5. Slimnīcām, starprajonu tiesu medicīnas nodaļām un citām iestādēm. 

7.2. Nodaļa sniedz informāciju un atskaites: 

7.2.1. Dzimtsarakstu departamentam. 

7.2.2. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam. 

7.2.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ziņu aktualizēšanai. 

7.2.4. Valsts policijai un citām iestādēm. 

 

 

8. GALVENIE DARBĪBAS EFEKTIVITĀTES KRITĒRIJI 

 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments veic nodaļas 

darba pārbaudi gan atsevišķās jomās, gan kopumā par visu nodaļas darbu un sniedz 

rakstiskus vērtējumus. 

 

Par nodaļas darba kvalitāti liecina iedzīvotāju pateicības, iebildumi un sūdzības, ko 

saņem gan mutiski, gan rakstiski nodaļas vadītāja vai augstākstāvošas personas. 

 

9. DARBA ORGANIZĀCIJA 

 

9.1. Dzimtsarakstu nodaļa ir viena no Ozolnieku novada pašvaldības 

struktūrvienībām, kas pakļauta Domes izpilddirektoram.  

9.2. Dzimtsarakstu nodaļa strādā 5 dienas nedēļā un laulības reģistrācijas gadījumos 

arī sestdienās un svētku dienās. 

9.3. Apmeklētāju pieņemšanas laikus apstiprina Ozolnieku novada Domes 

priekšsēdētājs. 

9.4. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas nepamatotu atteikšanos reģistrēt 

civilstāvokļa aktus, atteikšanos labot vai papildināt reģistru ierakstus, 

ieinteresētās personas var iesniegt sūdzību normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

9.5. Nodaļas vadītājas vietniecei jāaizvieto vadītāja slimības, atvaļinājuma, vai cita 

likumīga iemesla gadījumā, lai nepārtrauktu dienesta uzdevumu izpildi. 

 

 

 

 

 

10. JURIDISKĀ ADRESE 

 

 

Dzimtsarakstu nodaļas juridiskā adrese ir : 
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Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV 3018. 

 

 

 

 

Nodaļas vadītāja: 

29.12.2009.     Ā.Lakmute 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


