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 saņemšanas
termiņš (darba dienās)
Ar pakalpojuma saņemšanu
saistītie maksājumi

Laulības reģistrācija
Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta
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.
Fiziskas personas
Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar
derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli
uzturas LR un kurām nav Civillikuma 32.-38.pp. norādītie
šķēršļi laulības noslēgšanai)
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
Beverīnas novada domes 30.12.2014. lēmums „Par laulību
ceremoniju izcenojumiem’’Nr.171 ( protokols Nr.16.,7.§)
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
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Valsts nodeva par laulības reģistrāciju 14,00. - EUR
Saskaņā ar Beverīnas novada domes 30.12.2014. lēmumu, protokols
Nr.16.,7.§:
1.Izbraukuma laulību ceremonija
120,00 EUR+PVN (ar PVN 145.20 EUR)
2.Izcenojums Laulību ceremonija Centra ‘’Kaimiņi’’ telpās,

Rožu zālē
2.1. Beverīnas novada pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem
24.79EUR+PVN(ar PVN 30.00 EUR)
2.2.Beverīnas novada pašvaldībā nedeklarētajiem iedzīvotājiem
80.00+PVN(ar PVN 96.80 EUR)
3.Svinīgās ceremonijas tulkošana, ja to nodrošina Dzimtsarakstu
nodaļa (angliski, vāciski, krieviski) 37.19EUR+PVN
(ar PVN 45 EUR)
Piezīmes (par pakalpojuma
saņemšanas termiņu un
maksājumiem, kuri saistīti ar
termiņu)
Administratīvais process
Pārsūdzības iespējas
Atgādinājums
Brīdinājums
Pakalpojuma autentifikācijas
līmenis
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pakalpojuma sniedzējs
Pakalpojuma sniedzēja
apkalpojamā teritorija
Pakalpojuma sniedzēja adrese
Pakalpojuma sniedzēja darba
laiks

Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

Konta nr. nodevas vai maksas
par pakalpojumu ieskaitīšanai

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

Ir
Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Nav
Nav
2- apliecināta identitāte
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
Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Beverīnas novads
Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā – ‘’Kaimiņos’’, Brenguļi,
Brenguļu pag., 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: 64233422
e-pasts: dzimtsar@beverina.lv
mājas lapa: www.beverinasnovads.lv
Beverīnas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009115285
AS’’SEB BANKA’’
Konts LV71UNLA0050014282726 vai
AS’’SWEDBANK’’
KontsLV04HABA0551025975672
Valsts nodeva un maksa par pakalpojumu tiek iekasēta
Beverīnas novada pašvaldības kasē ( ‘’Kaimiņos’’,
Brenguļos), pretī izsniedzot kvīti.

