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Nolikums par Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktiem un
Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.pantu
1. Nolikums reglamentē pakalpojuma veidus, to apmaksas apmērus un iekasēšanas
kārtību Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā.
2. Pakalpojumu apmaksātāji ir fiziskas personas, kuras saņem attiecīgos pakalpojumus
pēc vienošanās.
3. Maksa par saņemamo pakalpojumu iemaksājama vienlaicīgi ar iesnieguma par laulības
noslēgšanu iesniegšanu Stopiņu novada pašvaldības kasē vai Stopiņu novada
Dzimtsarakstu nodaļā, vai veicot bezskaidras naudas norēķinu.
4. Iekasētās naudas summas tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā, grāmatvedībā atsevišķi
uzskaitītā maksas pakalpojumu kontā.
5. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem izmantot nodaļas darba nodrošināšanai (ziedu
iegāde, līgumdarbiem, interjera noformēšanai u.c.).
6. Pakalpojuma maksā nav iekļauta ar likumu noteiktā valsts nodeva par laulību
reģistrāciju.
7. Papildus ar likumu reglamentētajiem un ar valsts nodevu apliktajiem pienākumiem un
pakalpojumiem, Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļa pēc vienošanās sniedz
sekojošus pakalpojumus par maksu.
8. Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi:
Nr.
Pakalpojuma veids
Maksa
p.k.
eiro bez
PVN
1.
Laulības reģistrācija Stopiņu novada dzimtsarakstu
nodaļā*
1.1
Ja viena vai abas reģistrējamās personas dzīvesvietu
0,00
deklarējušas Stopiņu novada teritorijā vismaz 6/sešus/ mēnešus
pirms laulības ceremonijas dienas un laulības ceremonija
notiek dzimtsarakstu nodaļas darba laikā vai sestdienā
1.2
Citu pašvaldību iedzīvotājiem
5,00

Maksa
eiro ar
PVN

0,00

6,05

Pēc personu lūguma vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļas
25,00
amatpersonu svētku dienās
2.
Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Stopiņu novada
dzimtsarakstu nodaļas telpās, izmantojot daiļlasīšanas
un/vai akustiskās mūzikas pavadījumu
2.1
Ja viena vai abas reģistrējamās personas dzīvesvietu
10,00
deklarējušas Stopiņu novada teritorijā vismaz 6 mēnešus pirms
laulības ceremonija dienas un laulības ceremonija notiek
dzimtsarakstu nodaļas darba laikā vai sestdienā
2.2
Citu pašvaldību iedzīvotājiem
20,00
2.3
Pēc personu lūguma, vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļas
35,00
amatpersonu, svētku dienās
3.
Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija citā laulības
noslēgšanai piemērotā vietā, kas atrodas Stopiņu novada
teritorijas robežās, pēc personu lūguma un vienojoties ar
dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu, ja personas, kuras
vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai
piemērotus apstākļus (izbraukuma laulību ceremonija)
3.1
Izbraukuma laulības Stopiņu novada iedzīvotājiem
dzimtsarakstu nodaļas darba laikā vai sestdienā (bez akustiskā
30,00
mūzikas pavadījuma un literārā snieguma)
3.2
Izbraukuma laulības citu pašvaldību iedzīvotājiem Stopiņu
novada teritorijā dzimtsarakstu nodaļas darba laikā vai
50,00
sestdienā (bez akustiskā mūzikas pavadījuma un literārā
snieguma)
3.3
Izbraukuma laulības izmantojot literāro sniegumu un akustiskās 120,00
mūzikas pavadījumu (mūziķi) dzimtsarakstu nodaļas darba
laikā vai sestdienā
3.4
Izbraukuma laulības izmantojot daiļlasīšanas un akustiskās
140,00
mūzikas pavadījumu (mūziķi) svētku dienās
4.
Kopdzīves gadu jubilejas ceremonija
4.1
Sudraba, zelta, dimanta kopdzīves gadu jubilejas svinīga
0,00
ceremonija Laulību zālē vai kultūras nama zālē, ja viena vai
abas personas dzīvesvietu deklarējušas Stopiņu novada
teritorijā vismaz 6/sešus/ mēnešus pirms jubilejas ceremonijas
dienas
4.2
Sudraba, zelta, dimanta kopdzīves gadu jubilejas svinīga
15,00
ceremonija Laulību zālē vai kultūras nama zālē, ja personas
dzīvesvietu deklarējušas cita novada teritorijā
4.3.
Sudraba, zelta, dimanta kopdzīves gadu jubilejas svinīga
30,00
ceremonija ārpus Stopiņu novada dzimtsarakstu nodaļas telpām
Stopiņu novada teritorijas robežās **
5.
Jaundzimušā dzimšanas apliecības izsniegšana vāciņos
(reģistrējot un deklarējot jaundzimušo)
5.1
Stopiņu novada iedzīvotājiem
0,00
5.2
Citu pašvaldību iedzīvotājiem reģistrācija bezmaksas
0,00
5.3
Laulību, miršanas apliecību vāciņi
3,60
6.
Bērna piedzimšanas svinīgas ceremonijas organizēšana zālē 10,00
*Laulības reģistrācija bez ceremonijas ar apliecības izsniegšanu bez dekoratīvajiem
vāciņiem.
**Atvieglojumi 50% apmērā, ja viens no laulības ceremonijas pieteicējiem ir persona,
kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu
(uzrādot pašvaldības izziņu), vai, ja viens no laulātajiem ir 1. vai 2.grupas invalīds.
1.3

30,25

12,10

24,20
42,35

36,30

60,50

145,20

169,40

0,00

18,15

36,30

0,00
0,00
4,36
12,10

9. Visas norādītās pakalpojumu maksas apliekamas ar spēkā esošo likumā noteikto
pievienotās vērtības nodokli (PVN).
10. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 01.jūlijā.

