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Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu
atkārtota izsniegšana
Personām, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas
vai miršanas apliecības, izziņas, var tās saņemt Jēkabpils
dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas
apliecinošu dokumentu, pilnvarotām personām – pilnvaru)
Klātienē, iesniegumu iesniedzot:
Neretas novada pašvaldības Dzimtasrakstu nodaļā:
 Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas pagastā;
 Liepu iela 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas
novadā.
Korespondence:
Rakstisku iesniegumu nosūtot pa pastu Neretas novada
pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļai Rīgas ielā 1, Nereta,
neretas novads, LV-5118,
e-pasts: dzimtsaraksti@neretasnovads.lv
elektroniskais pakalpojums: www.latvija.lv

Pakalpojuma
saņemšanai
nepieciešamie
dokumenti
Par pakalpojuma
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Pakalpojuma maksa

Personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu), pilnvarotai
personai - pilnvara
1. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
2. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr.761 "Noteikumi par
civilstāvokļa aktu reģistriem"
Valsts nodeva:
par atkārtotas apliecības izdošanu 7,00 eur;
arhīva izziņas sagatavošanu 2.13 eur
No valsts nodevas ir atbrīvoti pirmās un otrās grupas invalīdi, kā arī
personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par
trūcīgām, bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni pēc
pilngadības sasniegšanas līdz 24 vecuma sasniegšanai, daudzbērnu
ģimenes ja tām un vismaz trim ģimenes aprūpē esošiem bērniem, tai
skaitā audžu ģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem ir noteikta
viena deklarētā dzīves vieta vai papildus adrese. Valsts nodeva nav
jāmaksā par visu veidu dokumentu izsniegšanu uzturlīdzekļu
piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās,
adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu
denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās,
kā arī notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās, ja
vienai no personām kura reģistrē laulību ir atzīta par trūcīgu ir I vai
II grupas invalīds vai bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni
pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 vecuma sasniegšanai,
daudzbērnu ģimenes ja tām un vismaz trim ģimenes aprūpē esošiem
bērniem, tai skaitā audžu ģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem
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ir noteikta viena deklarētā dzīves vieta vai papildus adrese.
Inga Jermuša, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, tālrunis 65176128, epasts: inga.jermusa@neretasnovads.lv;
Sandra Rusiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, tālrunis
65176166; e-pasts: sandra.rusina@neretasnovads.lv
Anita Vectirāne, Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, tālrunis
65175132, e-pasta adrese: anita.vectirane@neretasnovads.lv.
Klātienē:
Neretas novada pašvaldības Dzimtasrakstu nodaļā:
 Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas pagastā;
 Liepu iela 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas
novadā.
Korespondence:
Atbildi saņem uz norādīto adresi
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