Pakalpojuma nosaukums
VĀRDA, UZVĀRDA UN TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA
Pakalpojuma īss raksturojums
Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis,
nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi
15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:


vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;



persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu.
Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;



persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;



persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;



persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts,
šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;



personai mainīts dzimums;



viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša,
smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu /šā panta minētajā gadījumā vārdu
vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt arī nepilngadīga persona, kura nav
sasniegusi 15 gadu vecumu/.

Vārda vai uzvārda maiņa nav atļauta, ja:


persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta
vai noņemta;



personas vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) ieraksta maiņas iemesls neatbilst
iepriekšminētajiem iemesliem;



persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus.

Dzimtsarakstu nodaļa izskata maiņas iesniegumu un iesniegtos dokumentus, pieprasa
nepieciešamos izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem un vārda, uzvārda maiņas
dokumentus, pieprasa no Sodu reģistra izrakstu par personas sodāmību.
Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts
bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo
augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu
un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Persona, kuras tautības
ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī
pēc pilngadības sasniegšanas.
Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku
vai aizbildņu piekrišanu.

Dzimtsarakstu nodaļa izskata maiņas iesniegumu un iesniegtos dokumentus, pieprasa
nepieciešamos izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem, un tautības ieraksta maiņas
dokumentus, pieprasa no Iedzīvotāju reģistra izziņu par personas tautību, ja tā nav
norādīta personu apliecinošā dokumentā.
Lēmumu 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
pieņem Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors, tās personai tiek
paziņots un stājas spēkā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Ar brīdi, kad stājas spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un
uzvārdu), personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds) ir mainīts. Lēmums par
atļauju mainīt tautības ierakstu apliecina tautības ieraksta maiņas tiesiskumu.
Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona 30 dienu laikā pēc tam,
kad stājies spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu),
iesniedz šo lēmumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.
Pakalpojumu saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Vārda un uzvārda maiņai nepieciešamie dokumenti:


personu apliecinošs dokuments – uzrāda oriģināls;



iesniegums (aizpildīta veidlapa) – jāiesniedz oriģināls;



ja iemesls ir, ka vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā, –
argumentēts paskaidrojums – iesniedz oriģināls;



nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišanu vārda vai uzvārda (vārda un
uzvārda) maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, — aizbildņa
rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda (vārda un
uzvārda) maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm – iesniedz oriģināls;



fotogrāfija (4,5 x 3,5 cm) – iesniedz oriģināls;



kvīts par valsts nodevas samaksu – uzrāda oriģināls.

Tautības ieraksta maiņai nepieciešamie dokumenti:


personu apliecinošs dokuments – uzrāda oriģināls;



iesniegums – iesniedz oriģinālu;



tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas
pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un
dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību – uzrāda oriģinālu;



izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai)
pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir
1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai
3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, —
izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei

atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības
ierakstu mainīt pret tautības ierakstu ―latvietis‖ – uzrāda oriģinālu;


nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišanu tautības ieraksta maiņai vai,
ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, — aizbildņa rakstveida piekrišanu un
bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas
interesēm – iesniedz oriģinālu;



kvīts par valsts nodevas samaksu – uzrāda oriģinālu.

Pakalpojumu saņēmējs
Fiziska persona. Atbildi saņem uz norādīto adresi no Tieslietu ministrijas
dzimtsarakstu departamenta.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Iesnieguma izskatīšana Dzimtsarakstu departamentā 1 (viena) mēneša laikā.
Pakalpojumu nodrošina
Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650,
tālrunis/fakss 64662089, e-pasta adrese: dzimtsaraksti@vilani.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
Ceturtdienās 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
03.09.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu
reģistriem"
24.09.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu
reģistrācijas valsts nodevu"
02.03.2004. Ministru kabineta noteikumi Nr.114 "Noteikumi par personvārdu rakstību
un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju"

22.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un
tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem"

