
Laulības reģistrācija 
 

Pakalpojuma turētājs Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļa 

Pakalpojuma funkcija Civilstāvokļa aktu reģistrācija 

Pakalpojuma īss 
apraksts  

Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta 
parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību  
paredzēts reģistrēt citā dzimtsarakstu iestādē vai baznīcā,  
dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanas  
nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrē pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Pēc  
laulības reģistrācijas, tiek izsniegta laulības apliecība. 

Pakalpojuma 
saņēmējs 

Fiziskas personas 

Pakalpojuma 
saņēmēja apraksts 

Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu 
termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR (ja abi ir 
ārzemnieki - vienam no viņiem jābūt pastāvīgās uzturēšanās atļaujai), 
kurām nav Civillikuma 32.-38.pp. norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai. 

Normatīvie akti, kas 
reglamentē 
pakalpojuma 
sniegšanu 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442 
 
Civillikums: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223&mode=DOC 
LR MK 03.09.2013. Noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu 
reģistriem: http://www.likumi.lv/doc.php?id=259879 
 
MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 Noteikumi par civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas valsts nodevu: http://www.likumi.lv/doc.php?id=260214 

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 – papildus jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās 
institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli - 
dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam 
Latvijas valsts valodā - (jāiesniedz oriģināls); 

Pakalpojuma 
saņemšanas termiņš  

30 darba dienas 

Ar pakalpojuma 
saņemšanu saistītie 
maksājumi 

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju - EUR 14,00. 

Piezīmes par 
pakalpojuma 
saņemšanas termiņu  

Personām  ir tiesības salaulāties sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad 
iesniegts laulības iesniegums 
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