Pakalpojuma nosaukums
LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA
Pakalpojuma īss raksturojums
Personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu un vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz Dzimtsarakstu iestādei
noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu.
Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī
elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar abu personu, kuras vēlas
noslēgt laulību, drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
Izņēmuma gadījumā ar vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi 16 gadu
vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu.
Personas un nodaļas vadītājs vienojas par laulības reģistrācijas datumu un stundu, un atzīmē to iesniegumā.
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.
Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē laulību klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem
pilngadīgiem lieciniekiem, līdzi ņemot personu apliecinošos dokumentus, un izsniedz laulības apliecību.
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.
Laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām


Laulību reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām tiek veikta pēc personu lūguma, rakstiski vienojoties par
izbraukuma laulību reģistrāciju Viļānu novada teritorijā.



Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, jānodrošina laulības reģistrācijai piemērotus, vai atbilstošus apstākļus. Par
izvēlētās laulību reģistrācijas vietas piemērotību lemj Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona.
Ceremonijas datums un laiks, izvēlētās vietas piemērotība, atbilstoši apstākļi un nepieciešamais nodrošinājums
jāsaskaņo ar Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu, vienlaicīgi ar iesnieguma par laulības
noslēgšanu iesniegšanu vai vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms laulību reģistrācijas noslēdzot rakstisku vienošanos
par laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām. Ja, ierodoties noteiktajā laulību reģistrācijas vietā,
pirms ceremonijas tiek konstatēta neatbilstība atrunātiem apstākļiem un tas var traucēt drošai laulību reģistrācijai,
Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības atteikt laulību reģistrāciju nepiemērotu apstākļu
dēļ, sastādot par to aktu.

Pakalpojumu saņemšanai nepieciešamie dokumenti



iesniegums par laulības noslēgšanu (aizpildīta veidlapa) – jāiesniedz oriģināls vai elektroniski, kas parakstīts ar
abu personu, kuras vēlas noslēgt laulību, drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs;



Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;



personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, ja ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā,
jāuzrāda

- bijušā laulātā miršanas apliecība;
- Dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegta laulības šķiršanas apliecība;
- likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
- izraksts vai izziņa 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 – jāiesniedz oriģināls;



ārzemniekam – attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli –
dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā – jāiesniedz oriģināls.

Pakalpojumu saņēmējs
Fiziska persona
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)
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.
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:
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
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"
"Nolikums par Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem" (Viļānu novada Domes 20.12.2013.
lēmums (protokols Nr.17, §5))

