ATKĀRTOTU DOKUMENTU IZSNIEGŠANA
Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz atkārtotas civilstāvokļa aktu
reģistrācijas apliecības, izziņas vai izrakstus no civilstāvokļa aktu
reģistriem.
Ieinteresētā persona iesniedz (nosūta) iesniegumu dzimtsarakstu
nodaļai, neatkarīgi no tā, kur glabājas attiecīgais reģistrs, norādot
savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi, nepieciešamā
dokumenta sastādīšanas gadu un vietu, kā arī dokumenta
nepieciešamības pamatojumu.
Personas, kuras ir tiesīgas iepazīties ar civilstāvokļa aktu
reģistra ierakstu un pieprasīt atkārtotu apliecību, izziņu vai
reģistra ieraksta kopiju:
1. Ar laulības reģistra ierakstu: persona, par kuru ieraksts
izdarīts vai tās pilnvarota persona.
2. Ar dzimšanas reģistra ierakstu: personai, par kuru izdarīts
ieraksts, vai tās pilnvarotai personai. Tiesības iepazīties ar
nepilngadīgas personas dzimšanas reģistra ierakstu ir vecākiem
vai bērna likumiskajam pārstāvim.
3. Ar dzimšanas reģistra ierakstu, kas saistītas ar adopciju:
tiesības iepazīties ar pilngadīgas adoptētas personas dzimšanas
reģistra ierakstu ir personai, par kuru ieraksts izdarīts. Tiesības
iepazīties ar nepilngadīgas adoptētas personas dzimšanas
reģistra ierakstu ir adoptētājam vai bērna likumiskajam
pārstāvim.
4. Ar miršanas reģistra ierakstu: mirušā radiniekiem.
5. Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par
civilstāvokļa akta reģistrāciju, ja tā pamato savu tiesisko
ieinteresētību.
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta kopiju pēc pieprasījuma izsniedz
tiesai,
prokuratūrai,
izziņas
iestādei,
Tieslietu
ministrijai,
dzimtsarakstu iestādei, bāriņtiesai un notāram.
Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona, darbinieks un karjeras
konsulārā amatpersona pārstāvniecībā, veicot darba pienākumus,
ievēro konfidencialitāti un iegūto informāciju nelikumīgi neizpauž.

Saskaņā ar personas iesniegumu dzimtsarakstu iestāde vai
Tieslietu ministrija atkārtoti izsniedz Civilstāvokļa aktu reģistrācijas
likuma 47.panta pirmajā daļā minētos dokumentus, ja civilstāvokļa
akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē.
Ja laulības šķiršana reģistrēta dzimtsarakstu nodaļā līdz 1994.gada
31.augustam, dzimtsarakstu nodaļa vai Tieslietu ministrija izsniedz
izziņu par laulības šķiršanu saskaņā ar ierakstu laulības šķiršanas
reģistrā vai izziņu par laulības reģistrāciju vai laulības šķiršanu
saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā.
Ja laulība šķirta pēc 1993.gada 31.augusta, dzimtsarakstu nodaļa
vai Tieslietu ministrija izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju vai
laulības šķiršanu saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā.
Personai ir pienākums atkārtoti pieprasīt civilstāvokļa akta
reģistrāciju apliecinošu dokumentu, ja tajā ir neprecizitātes vai
bojājumi, kuru dēļ nav iespējams izlasīt norādīto informāciju, vai tas
izsniegts dzimtsarakstu nodaļā LPSR Laulības un ģimenes kodeksā
paredzētajā kārtībā un šo dokumentu nepieciešams uzrādīt vai
iesniegt ārvalsts iestādei.

