Īpašie laulību datumi Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā
2019.gadā - 14.februāris un 1.jūnijs.
Laulāties vai dzīvot kopā tāpat – mūžīgais jautājums, uz kuru katram būs sava atbilde. Un
katram ir sava attieksme pret laulību. Protams, var slēgt dažādus līgumus pie notāriem, var
vienoties tāpat, bet, nekas nevar aizstāt ar likumu nostiprinātas attiecības, kurās pāris stājas ne
tikai mantisku interešu vadīts. Laulība ir kaut kas daudz vairāk - tā ir apliecinājums, ka esam gatavi
atbildībai, rūpēm par otru, esam gatavi turpinājumam – bērniem.
Saldus novada pašvaldība aicina pārus, īpaši tos, kuri jau ir kļuvuši par vecākiem, izvēlēties
kādu no piedāvātajiem datumiem un attiecības noformēt likuma noteiktā kārtībā. Abos šajos
datumos pašvaldība dāvina svinīgo laulību ceremoniju. Tātad – jāmaksā vien valsts noteiktā
nodeva 14,00 euro.
14.februāris – visu mīlētāju diena. Varbūt tieši šī diena varētu būt Jūsu kāzu diena? Ja abi
dzīvesvietu esat deklarējuši Saldus novada pašvaldības teritorijā (Saldus pilsētā un jebkurā no
Saldus novada pagastiem), gaidīsim Jūs Dzimtsarakstu nodaļā līdz 13.janvārim lai uzrakstītu laulību
pieteikuma iesniegumu un vienotos par Jūsu vēlmēm.
Ja jūsu ģimenē jau aug viens vai vairāk kopīgu bērnu un vismaz viena no vecākiem kā arī
bērna dzīvesvieta ir deklarēta Saldus novada teritorijā, aicinām laulību reģistrēt 1.jūnijā –
Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā. Pēc laulības noslēgšanas bērna dzimšanas apliecībā ir
iespēja (tas nav obligāti) mainīt mātes uzvārdu, ja māte pēc laulības noslēgšanas būs izvēlējusies
vīra uzvārdu. Laulību ceremonijas, kurās laulībā stājas bērna vecāki, vienmēr ir ļoti aizkustinošas.
Bērniem ir svarīgs šis notikums, bieži bērni ir tie, kas ieved savus vecākus zālē, pasniedz laulības
gredzenus. Dažreiz tie ir jau pieauguši un kļūst par lieciniekiem laulību reģistrācijas brīdī. Pieteikties
laulībām 1.jūnijā varēs no 2018.gada 30.novembra līdz 2019.gada 31.maijam.
Iesniegumu laulībām varat iesniegt klātienē Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā, Saldū,
Avotu ielā 12, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentus (Pasi vai Personas apliecību) vai
elektroniski:
1. Abi laulātie aizpilda vienu kopīgu iesniegumu par laulības noslēgšanu.
Iesnieguma veidlapa pieejama Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761
"Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem". Aizpildāmas visas iesnieguma ailes (izņemot
aili par tautību - to var nenorādīt). Dokumenta rekvizītu "Līgavaiņa paraksts" un "Līgavas
paraksts" neaizpilda.
2. Kopīgo iesniegumu abi laulātie paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika
zīmogu.
Iesniegumam jābūt parakstītam ar diviem (abu laulāto) drošiem elektroniskajiem
parakstiem.
3. Parakstīto iesniegumu nosūta uz dzimtsarakstu nodaļas elektronisko adresi (e-pastu)
dzimtsaraksti@saldus.lv
4. Par tālāko vienosimies.
Izmantojiet pašvaldības doto iespēju, dāvanu – svinīgu laulības ceremoniju bez maksas.
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