1.

Pakalpojuma nosaukums

Laulības reģistrēšana

2.

Pakalpojuma turētāja
nosaukums
Pakalpojuma
funkcija/uzdevums
Pakalpojuma būtības īss
apraksts

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa

3.
4.

Civilstāvokļa aktu reģistrācija
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, par to dzimtsarakstu
nodaļā personīgi iesniedz noteikta parauga kopīgu iesniegumu.
Ja laulību paredzēts noslēgt baznīcā vai citā dzimtsarakstu
iestādē, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības
noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību
dzimtsarakstu nodaļā reģistrē ne agrāk kā viena mēneša un ne
vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma u.c. nepieciešamo
dokumentu iesniegšanas. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta
laulības
apliecība.

5.
6.

Pakalpojuma saņēmējs
Pakalpojuma saņēmēja
apraksts (ja pakalpojuma
saņēmējam ir speciāli
definēti kritēriji)

Fiziska persona
Astoņpadsmit gadu vecumu sasniegušās personas (LR pilsoņi,
nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju,
ārzemnieki, kuri likumīgi uzturas LR un kurām nav Civillikuma
32.-38.pp. norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai).
Izņēmuma gadījumā – persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu
vecumu, - ar vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas piekrišanu, ja
laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu.

7.

Normatīvie akti, kas
reglamentē pakalpojuma
sniegšanu

•
Civillikums.
Pirmā
daļa.
Ģimenes
tiesības
http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223
•
Civilstāvokļa
aktu
reģistrācijas
likums
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442
• LR MK 03.09.2013. noteikumi Nr.761 Noteikumi par
civilstāvokļa
aktu
reģistriem.
http://m.likumi.lv/doc.php?id=259879
• LR MK 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 Noteikumi par
civilstāvokļa
aktu
reģistrācijas
valsts
nodevu.
http://m.likumi.lv/doc.php?id=260214
• Valkas novada domes 27.11.2014. lēmums „Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumi”,
protokols Nr.16., 2. §

8.

Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti

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 vai laulības šķiršanas apliecība,
izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā
spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par
neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu
spriedumu - jāuzrāda oriģināls; ja persona, kura vēlas doties
laulībā, ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai
aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja - jāiesniedz
oriģināls; ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas
institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav
šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentam

9.

Pakalpojuma saņemšanas
termiņš (darba dienās)
10. Ar pakalpojuma
saņemšanu saistītie
maksājumi

jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts
valodā - jāiesniedz oriģināls
30
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – EUR 14.00
Saskaņā ar Valkas novada domes 27.11.2014.lēmumu, protokols
Nr.16., 2.§, maksa par laulības noslēgšanas svinīgo ceremoniju
– EUR 45.00, maksa par laulības ceremoniju, ja abi jaunlaulātie
ir pensionāri – EUR 6.00, maksa par laulību ceremoniju citā
piemērotā vietā EUR 120.00.
No valsts nodevas samaksas atbrīvo vai to neiekasē saskaņā ar
MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 906 “Noteikumi par
civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.
Personām ir tiesības salaulāties sešu mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad iesniegts laulības iesniegums

11. Piezīmes (par
pakalpojuma saņemšanas
termiņu un maksājumiem,
kuri saistīti ar termiņu)
12. Administratīvais process
Ir
13. Pārsūdzības iespējas
Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
14. Atgādinājums
Iesniegumā jānorāda divu pilngadīgu liecinieku vārdi, uzvārdi
un personas kodi vai dzimšanas datums (ja liecinieks ir
ārzemnieks).
15. Brīdinājums

Par nepatiesu ziņu sniegšanu personas saucamas pie likumā
noteiktās atbildības.

16. Pakalpojuma
autentifikācijas līmenis
17. Pakalpojuma
pieprasīšanas kanāli

2. līmenis (Apliecinātā identitāte)

18. Pakalpojuma saņemšanas
kanāli

Klātiene - Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ierodas
dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu,
pievienojot tam nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar
dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu par laulības noslēgšanas
dienu, laiku un vietu
Klātiene - Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas
amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras
stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības
reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība

19. Pakalpojuma sniedzējs
20. Pakalpojumu sniedzēja
adrese, tālrunis, fakss, epasts

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Valka, Beverīnas iela 3, LV – 4701,
tālrunis 64781556, 64781557, 28350388, fakss 64720090,
e-pasts: dzimtsaraksti@valka.lv

21. Pakalpojumu sniedzēja
darba laiks

Pirmdienās: 8:00-12:00; 13:00-18:00
Otrdienās: 8:00-12:00; 13:00-17:00
Trešdienās: 8:00-12:00; 13:00-17:00
Ceturtdienās: 8:00-12:00; 13:00-17:00
Piektdienās: 8:00-12:00

22. Konta Nr. nodevas vai
maksas par pakalpojumu
ieskaitīšanai

Valsts nodeva un maksas pakalpojums – Valkas novada domei,
reģistrācijas Nr. 90009114839, SEB banka, bankas kods
UNLALV2X, konts LV16UNLA0050014283134

