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Noteikumi par svinīgu laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu
nodaļas telpām Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā
1.Šie noteikumi reglamentē Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojuma - svinīgas laulību ceremonijas organizēšana ārpus Dzimtsarakstu nodaļas
vai Stopiņu kultūras nama telpām nosacījumus (turpmāk – ārpus Dzimtsarakstu
nodaļas telpām).
2. Laulību reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām tiek veikta pēc personu
lūguma, rakstiski vienojoties par izbraukuma laulību reģistrāciju Stopiņu novada
teritorijā.
3. Pakalpojums ietver:
3.1. ceremonijas vadītāja nokļūšanu izvēlētajā vietā Stopiņu novada teritorijā;
3.2. laulību reģistrācijas procedūru ar apsveikuma uzrunu dzejā un/vai prozā;
3.3. muzikālo pavadījumu (sintezators, ieraksts), ja ir tehniskais aprīkojums.
4. Pakalpojums neietver:
4.1. maksu par ceremonijas vietas nomu;
4.2. vietas atbilstošu un drošu iekārtojumu, noformējumu;
4.3. tehnisko apskaņošanas nodrošinājumu;
4.4. citus papildus pakalpojumus.
5. Par izvēlētās vietas piemērotību lemj Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājs.
6. Ceremonijas datums un laiks, izvēlētās vietas piemērotība, atbilstoši apstākļi un
nepieciešamais nodrošinājums jāsaskaņo ar Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāju, parakstot rakstisku vienošanos par svinīgu laulību reģistrāciju ārpus
Dzimtsarakstu nodaļas telpām.

Vienošanos no Stopiņu novada domes puses paraksta Stopiņu novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājs, no otras puses - viens no jaunlaulātajiem vai cita pilnvarota persona.
7. Ja, ierodoties noteiktajā laulību reģistrācijas vietā, pirms svinīgās ceremonijas tiek
konstatēta neatbilstība atrunātiem apstākļiem un tas var traucēt drošai laulību
reģistrācijai, ceremonijas vadītājam ir tiesības atteikt laulību reģistrāciju nepiemērotu
apstākļu dēļ, sastādot par to aktu.
8. Vienošanās par laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām jānoslēdz
vismaz 32 dienas pirms laulību reģistrācijas.
9. Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļa svinīgas laulību reģistrācijas ceremonijas
piedāvā piektdienās un sestdienās. Par īpašiem gadījumiem svētdienās un svētku
dienās lemj ceremonijas vadītājs.
Pielikums Nr.1
VIENOŠANĀS Nr. _______
par svinīgu laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām
Stopiņu novada Stopiņu pagastā

20___. gada _____________

Stopiņu novada dome, reģistrācijas numurs 90000067086, kuru saskaņā ar Noteikumu
par svinīgu laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām 6. punktu, pārstāv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja ___________________________, no vienas puses, turpmāk
tekstā – “Pakalpojuma sniedzējs”, un
__________________________________________________________________, personas
kods__________________ deklarētā adrese: ______________________________________,
tālruņa Nr.________________ turpmāk tekstā – “Pakalpojuma saņēmējs”, no otras puses,
savstarpēji vienojoties noslēdza sekojoša satura vienošanos:
1. Vienošanās priekšmets
1.1.Pakalpojuma saņēmējs lūdz, un Pakalpojuma sniedzējs apņemas novadīt svinīgu
laulību reģistrācijas ceremoniju adresē:
/izvēlēto atzīmēt/
„Līgo parks”, Vālodzes, Stopiņu novads
Ulbrokas ezera skatu laipa
citur__________________________________________________________________
(norādīt pilnu adresi)

Ceremonijas datums:_____________________________________________________
Ceremonijas
laiks:_____________________________________________________________________
Ceremonijas viesu skaits (aptuvenais): _____________________________________
1.2.Pakalpojuma saņēmējs uzņemas pilnu atbildību par līgumiskajām attiecībām ar
trešajām personām, kas nodrošina ceremonijas vietu minētajā datumā un laikā.
1.3. Pakalpojuma sniedzējs apņemas:
1.3.1. ierasties ceremonijas vietā ar savu transporta līdzekli;
1.3.2. novadīt laulību reģistrāciju;
1.3.3. izsniegt protokolu par laulības noslēgšanu;
1.3.4.__________________________________________
1.3.5.__________________________________________

1.3.6.__________________________________________
1.4. Pakalpojuma saņēmējs nodrošina:
1.4.1. piemērotus apstākļus dokumentu parakstīšanai:
galds
_______________________________________________________________
jumts _______________________________________________________________
1.4.2. ceremonijas vietas atbilstošu iekārtojumu un noformējumu:
noformējums _________________________________________________________
apskaņošana
_________________________________________________________
1.4.3. citi nosacījumi:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Maksājumi
2.1.Maksa par pakalpojumu iemaksājama Stopiņu novada pašvaldības kasē vai veicot
bezskaidras naudas norēķinu saskaņā ar Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumu cenrādi (Stopiņu novada domes ___04..2014. lēmumu, protokols nr.______ )
100% apmērā pie vienošanās noslēgšanas.
2.2.Pakalpojuma cena nemainās, ja Pakalpojuma saņēmējs izvēlas nepilnu ceremonijas
variantu (bez vārda mākslinieka, mūziķa) vai aizstāj ar citu māksliniecisko nodrošinājumu.
3. Termiņš un izbeigšana
3.1.Šī vienošanās stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 1.1. punktā
minētās ceremonijas norises beigām.
3.2.Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības rakstveidā atsaukt vienošanos un saņemt atpakaļ
80% (astoņdesmit) no pilnas pakalpojuma maksas.
3.3.Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atteikt svinīgas ceremonijas vadīšanu, ja,
ierodoties ceremonijas vietā, tiek konstatēta neatbilstība atrunātiem apstākļiem un tas var
traucēt drošai laulību reģistrācijai. Par esošo situāciju puses sastāda aktu.
4. Citi noteikumi
4.1.Jebkurš strīds, domstarpība vai pretenzijas saistībā ar vienošanos, tiek risināts sarunu
ceļā, bet, ja tas nav iespējams, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
4.2.Vienošanās sastādīta divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pakalpojuma
sniedzēja, bet otrs pie Pakalpojuma saņēmēja.
5. Pušu rekvizīti
Pakalpojuma sniedzējs
STOPIŅU NOVADA DOME
Reģistrācijas numurs: 90000067086
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