Baznīcā noslēgto laulības reģistrācija
Pakalpojuma nosaukums
Pakalpojuma turētāja
nosaukums
Pakalpojuma funkcija/uzdevums
Pakalpojuma būtības īss
apraksts
Pakalpojuma saņēmējs
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir
speciāli definēti kritēriji)
Normatīvie akti, kas reglamentē
pakalpojuma sniegšanu

Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti
Pakalpojuma pieprasīšanai
nepieciešamās veidlapas
Pakalpojuma saņemšanas
termiņš (darba dienās)
Ar pakalpojuma saņemšanu
saistītie maksājumi
Piezīmes (par pakalpojuma
saņemšanas termiņu un
maksājumiem, kuri saistīti ar
termiņu)
Administratīvais process
Pārsūdzības iespējas
Atgādinājums
Brīdinājums

Baznīcā noslēgto laulības reģistrācija
Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Civilstāvokļa aktu reģistrācija.
Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo
dzimtsarakstu nodaļai, kura ziņas par noslēgto laulību ieraksta
laulību reģistrā
Privāto tiesību juridiskas personas.
Garīdznieks, kuram ir ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo,
vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai
Mozus ticīgo (jūdaistu) konfesijas vadības atļauja laulāt
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 2013.03.09. Noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa
aktu reģistriem
http://www.likumi.lv/doc.php?id=259879
Baznīcas paziņojums par noslēgto laulību
Nav
1
Nav
Klātienes apmeklējuma laikā vai 1 darba dienas laikā no sūtījuma
saņemšanas

Ir
Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā
Ziņas par noslēgto laulību garīdzniekam jāpiesūta dzimtsarakstu
nodaļai četrpadsmit dienu laikā
Par ziņu nepiesūtīšanu dzimtsarakstu nodaļai garīdznieku var saukt
pie administratīvās atbildības
3- apliecināta identitāte

Pakalpojuma autentifikācijas
līmenis
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi • klātiene - baznīcas pārstāvis iesniedz dzimtsarakstu nodaļai
rakstisku baznīcas paziņojumu par noslēgto laulību
• korespondence baznīca, kurā noslēgta laulība, dzimtsarakstu
nodaļai atsūta rakstisku baznīcas paziņojumu par noslēgto laulību.
Pakalpojuma saņemšanas veidi
• klātiene - Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību
ieraksta laulību reģistrā
• korespondence - Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto
laulību ieraksta laulību reģistrā
Pakalpojuma sniedzējs
Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma sniedzēja
apkalpojamā teritorija
Pakalpojuma sniedzēja adrese
Pakalpojuma sniedzēja darba
laiks

Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

Konta nr. nodevas vai maksas
par pakalpojumu ieskaitīšanai

Beverīnas novads
Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā – ‘’Kaimiņos’’, Brenguļi,
Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV-4245 (2.stāvā)
Pirmdienās 08:00 -12:00 13:00-18:00
Otrdienās 08:00-12:00
13:00-17:00
Trešdienās 08:00-12:00
13:00-17:00
Ceturtdienās 08:00-12:00 13:00-17:00
Piektdienās 08:00-12:00 13:00-16:00
Tālrunis: 642 33422,
e-pasts: dzimtsar@beverina.lv
mājas lapa: www.beverinasnovads.lv

