CĒSU NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAI

Iesniegums par laulības noslēgšanu

1.

Pēc mūsu kopīgas vienošanās lūdzam noslēgt laulību.
Par sevi sniedzam šādas ziņas:
Līgavainis
Vārds

2.

Uzvārds:
līdz laulības noslēgšanai
pēc laulības noslēgšanas

3.

Personas kods

4.
5.

Dzimšanas datums
(gads, diena, mēnesis)
Dzimšanas vieta

6.

Tautība (var nenorādīt)

7.

Ģimenes stāvoklis (norādīt):
neprecējies (-usies), atraitnis (-e),
šķīries (-usies)

8.

Kurā laulībā (pēc skaita) stājas

9.

Dzīvesvietas adrese

10.

Valstiskā piederība
(norāda visu valstu valstisko
piederību)
Personu apliecinoša dokumenta
veids, numurs, izdevējiestāde,
izdošanas datums
Liecinieku vārds, uzvārds, personas
kods vai dzimšanas datums

11.
12.
13.

Līgava

Dokuments, kas apliecina
iepriekšējās laulības izbeigšanu
(veids, numurs, izdevējiestāde,
izdošanas datums)

Par nepatiesu ziņu sniegšanu vainīgos var saukt pie likumā noteiktās atbildības.
Līgavaiņa paraksts* ____________________
Datums ______________

Līgavas paraksts* __________
Datums ____________

(Aizpilda atbildīgā amatpersona)
Laulības reģistrācija noteikta
___________________________________
(datums, laiks un vieta)

Valsts nodevas samaksas kvīts
_______________________
(numurs)

20___. gada ___. ___________

Reģistrācijas Nr. ___________

____________________________________________
(atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts)
Piezīme. *Dokumenta rekvizītu "Līgavaiņa paraksts" un "Līgavas paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais
iesniegums ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iesnieguma 2. lappuse
IZRAKSTS NO CIVILLIKUMA
Laulības noslēgšana
41. pants. 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 šā likuma 32., 35., 37. un 38. pantā norādīto šķēršļu.
45. pants. Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt šā
likuma 41. pantā minēto minimālo termiņu.
56. panta pirmā daļa. Laulāšana notiek personīgi klātesot līgavainim un līgavai, kā arī diviem
pilngadīgiem lieciniekiem.
Šķēršļi laulības noslēgšanai
32. pants. Aizliegta laulība pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas, izņemot 33. pantā
paredzēto gadījumu.
33. pants. Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties laulībā persona, kas
sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi
bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju var dot bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai
iecelti aizbildņi.
35. pants. Aizliegta laulība radiniekiem taisnā līnijā, brāļiem ar māsām un pusbrāļiem ar
pusmāsām (213. p.). Aizliegta laulība starp viena dzimuma personām.
37. pants. Aizliegta laulība starp adoptētāju un adoptēto.
38. pants. Aizliegta jauna laulība personai, kas jau atrodas laulībā. Tāpat aizliegta laulība
aizbildnim ar aizbilstamo, iekām nav izbeigtas aizbildnības attiecības."

