
Laulību reģistrācija   

Atbilstoši Civillikumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam, laulā dzimtsarakstu 

nodaļas amatpersona vai Civillikumā norādīto konfesiju garīdznieki, ja ir ievēroti 

laulības noslēgšanas noteikumi. 

 

1. Personas laulību var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi 

no deklarētās dzīvesvietas. Laulībā var stāties pēc pilngadības - 18 gadu 

sasniegšanas. Ja laulībā vēlas stāties nepilngadīga persona pēc 16 gadu 

sasniegšanas, tad tai ir nepieciešama vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas 

rakstveida piekrišana un otrai personai, kura stājas laulībā, ir jābūt pilngadīgai. 

2. 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, ja laulības noslēgšanai nav Civillikumā norādīto šķēršļu. 

Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt 

augstāk minēto minimālo (viena mēneša) termiņu. 

3. Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā klātesot personām, kas 

vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši 

zināmi Civillikumā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai. Pēc personu lūguma 

dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja 

personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus 

vai atbilstošus apstākļus. 

4. Pēc laulības noslēgšanas izsniedz laulības apliecību. 

 

Iesnieguma par laulības noslēgšanu un citu dokumentu iesniegšana: 

 

5. Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai 

vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai 

ārvalstīs noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. 

6. Iesniedzot iesniegumu, personas uzrāda derīgus personu apliecinošus 

dokumentus. 

7. Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par 

laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu 

nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas 

personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. 

8. Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav 

iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem: 

8.1.bijušā laulātā miršanas apliecību; 

8.2.dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas 

apliecību; 

8.3. likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta 

par spēkā neesošu; 

8.4.izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar 

ziņām par laulības šķiršanu.  



Ja personai, kas vēlas noslēgt laulību, nav iespējams iegūt kādu no augstāk 

minētajiem dokumentiem, to aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta 

konstatēšanu. 

9. 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. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas. 

10. Ja laulības tiek slēgtas ar ārzemju pilsoni, tad viņam Latvijā jāuzturas likumīgi 

un jāiesniedz attiecīgās ārvalstu kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, 

ka šai personai nav šķēršļu noslēgt laulību, dokumentam jābūt tulkotam latviešu 

valodā.  

11.  Par laulības reģistrācijas laiku personas vienojas ar  nodaļas amatpersonu. 

12. Laulību reģistrācija notiek valsts valodā. Ja kāds no laulājamiem nesaprot 

latviešu valodu, tad viņam pašam jārūpējas par laulības ceremonijas tulkošanu 

un tas iepriekš jāsaskaņo ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu. 

13. Noslēdzot laulību, jaunlaulātie var mainīt uzvārdus: abi laulātie pieņem vienu 

uzvārdu, vai savam uzvārdam pievieno otra laulātā uzvārdu. Ja kāds no 

laulātajiem maina uzvārdu, tad viņa pase ir nederīga ar laulības reģistra 

parakstīšanas brīdi - tas ir, ar laulību dienu. 

14. Valsts nodeva par laulības reģistrāciju- EUR 14,00. 

 

  

 


