
 

 

APSTIPRINĀTI 
ar Nīcas novada domes 2016.g. 9. maija  

sēdes  lēmumu (protokols Nr. 7) 

Nīcas novada  Dzimtsarakstu nodaļas  
maksas pakalpojumi un kārtība to saņemšanai 

 
Izdoti, pamatojoties uz likuma 

 ‘’Civilstāvokļa  aktu reģistrācijas likums’’ 4.  sadaļu, 
Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumu  nr. 761  

‘’Noteikumi par civilstāvokļa  aktu reģistriem ‘’  2. sadaļu 

 
I. 

Maksas pakalpojumu apmērs un veidi 

1. Nīcas  novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu veidi un apmērs: 

Nr.p.k.     Pakalpojuma   veids       Pakalpojuma raksturojums Pakalpojuma 
apmērs /EUR/ 

(iekļauts PVN) 
1.1. 

 

 

1.2. 

 

 

1.3.  

 

 

1.4. 

Laulības  reģistrācija 

 

 

Laulības reģistrācija 

 

 

Laulības reģistrācija 

 

 

Kāzu jubilejas  atzīmēšana 

 

Notiek Dzimtsarakstu nodaļas  telpās. 
Bez svinīgas  ceremonijas. Piedalās 
personas, kuras  vēlas  noslēgt  laulību, 
un    liecinieki. 
 
Notiek Dzimtsarakstu nodaļas  telpās. 
Svinīga  ceremonija. Piedalās personas, 
kuras  vēlas noslēgt  laulību,  liecinieki, 
viesi. Ceremonijā iekļauts apsveikuma 
uzrunas prozā un dzejā, muzikāls   
fons,  solists vai ansamblis. 
 
Notiek  ārpus Dzimtsarakstu nodaļas. 
Svinīga ceremonija. Piedalās personas, 
kuras  vēlas noslēgt  laulību,  liecinieki, 
viesi. Svinīga ceremonija pēc  
savstarpējas  vienošanās. 
 
Notiek Dzimtsarakstu nodaļas telpās. 
Svinīga ceremonija pēc savstarpējas  
vienošanās. 
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2. Samaksa par  pakalpojumiem  tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā. 

3.  Maksa par pakalpojumu iemaksājama Nīcas novada domes kasē  skaidrā  naudā. Maksājumu 
var veikt ar pārskaitījumu domes kontā LV69 HABA 0551 0188 6896 1.  Maksājumi jāveic  vismaz 5 
dienas pirms  laulību( kāzu jubilejas)  ceremonijas. 



II. 
Maksas  pakalpojumu atvieglojumi 

4. Ja  laulību reģistrācijas  svinīga  ceremonija  notiek Dzimtsarakstu nodaļas telpās  , no maksas  
par pakalpojumiem  tiek  atbrīvotas  personas, kuras vēlas  slēgt  laulību,  ja   abi vai viens  no 
viņiem  ir ar  I un II grupas invaliditāti vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīti par trūcīgām 
personām. 

5. Maksa par  laulību svinīgu  ceremoniju ārpus  Dzimtsarakstu nodaļas  telpām  tiek samazināta  
un noteikta  70.- EUR  apmērā, ja  abi  vai   viens  no laulājamiem  uz  iesnieguma par  vēlēšanos  
noslēgt  laulību vai  izziņas  par laulības noslēgšanai  nepieciešamo dokumentu pārbaudi   
iesniegšanas  brīdi  6 mēnešus savu  dzīvesvietu  ir deklarējis  Nīcas novadā.   

III. 
Kārtība  par pakalpojumu saņemšanu  

svinīgām laulību reģistrācijas ceremonijām  
 ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām  

 
6. Pakalpojumus    laulību reģistrācijas  svinīgai ceremonijai  var saņemt, ja Dzimtsarakstu  nodaļas  
vadītājs  un personas, kuras  vēlas  noslēgt  laulību,  vienojušās   šādos  jautājumos: 

6.1.  vietas piemērotība  (tīrība, apgaismojums,  dokumentu   parakstīšanas  vieta,   blakus 
trokšņi/skaņas,  nepiederošu  personu  klātbūtne, piekļuve  vietai, drošība, rezerves variants  
nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā), 

6.2. izbraukuma  pasākuma  kopējā  norise ( svinīgā  ceremonija  sākas  norunātajā  laikā, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs  un personas, kuras  vadītāja  uzdevumā piedalās ceremonijā, 
netiek pārtrauktas  un  traucētas, iesaistītas  pirms  un pēc  ceremoniju  pasākumos), 

6.3. ceremonijas  gaita/secība ,  saturs ( dažādība ceremonijas  sastāvdaļu/elementu  pielietojumā  
neietekmē  apstiprināto  maksas pakalpojuma  apmēru). 

7.  Ja  svinīgā  ceremonija   kādu  apstākļu dēļ   nevar  notikt, par  ko laulājamie   paziņo  
Dzimtsarakstu nodaļai vismaz  1(vienu) dienu iepriekš, un,  ja maksa par  pakalpojumu  jau  
izdarīta, personas, kuras vēlas  noslēgt  laulību, vai viņu pilnvarotas personas  domei iesniedz  
iesniegumu   par samaksas  atgriešanu. 

IV. 
Pakalpojumi īpaši laulību reģistrāciju  gadījumos 

 
18.   Īpaši  laulību reģistrācijas  gadījumi notiek  personu, kuras vēlas noslēgt  laulību, dzīvesvietās,  
ja šis personas  ir ar veselības traucējumiem  un nespēj  pārvietoties. Maksas pakalpojumi netiek 
piemēroti. 

V. 
Noslēguma  jautājums 

 Maksas pakalpojumus un kārtību, kādā tos var saņemt,  piemēro personām, kuras  
iesniegumus  par vēlēšanos  noslēgt laulību  vai izziņas par  laulību slēgšanai  nepieciešamo 
dokumentu pārbaudi  iesniedz  pēc  šī dokumenta   apstiprināšanas. 

Dzimtsarakstu nodaļas  vadītāja                                                         I.REĶĒNA 


