LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz
dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu
iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu
apliecinošu dokumentu.
Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā:
1.
2.

bijušā laulātā miršanas apliecību;
dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības

šķiršanas apliecību;
3. likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība
šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
4. izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības
reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam
pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida
atļauju.
Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē,
kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā
dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde,
kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām
izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu
mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai
nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja
laulības noslēgšanai nav Civillikumā 32., 35., 37.un 38. pantā
norādīto šķēršļu
Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības
saīsināt Civillikumā 41. pantā minēto minimālo termiņu.
Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību Latvijā
Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices
Konfederācijas pilsonis, vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis
vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības
noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt

laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības,
Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni
vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai
piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir
tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.
Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās
ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes
stāvokli ar tulkojumu latviešu valodā.
Ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments par ģimenes
stāvokli laulības noslēgšanai Latvijā ir derīgs sešus mēnešus no tā
izdošanas dienas, ja dokumentā nav norādīts īsāks derīguma termiņš.
Pēc laulības reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai
garīdznieks laulātajiem izsniedz laulības apliecību.
Laulību ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām:
1. Laulību reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām tiek
veikta pēc personu lūguma.
2.
3.

Vietai, kurā personas vēlas noslēgt laulību, jābūt piemērotai.
Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, attiecīgās laulību
reģistrācijas vietas piemērotība laulības reģistrācijai jāsaskaņo ar
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem.
4. Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, jānodrošina laulības
reģistrācijai piemērotus, vai atbilstošus apstākļus.
5. Pakalpojums ietver laulību reģistrācijas procedūru, tas neietver
vietas
noformējumu,
iekārtošanu
un
citus
papildus
pakalpojumus (maksas pakalpojumu sadaļā ir skaidri definēts,
par ko maksā personas, kuras vēlas laulāties ārpus nodaļas
telpām).
6. Maksa par pakalpojumu jāieskaita Brocēnu novada pašvaldības
bankas kontā pirms attiecīgā pakalpojuma saņemšanas
(norēķināties var gan internetbankā, gan Brocēnu novada
pašvaldības Norēķinu centrā).

