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5.§ (lēmums Nr.126) 

Par maksas pakalpojumiem Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas četrpadsmitā punkta g) 

apakšpunkts paredz, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai 

Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem. 

Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19.pantu, ka laulību reģistrē 

dzimtsarakstu iestādē, kā arī, ka pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļas 

amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā un, ka dzimtsarakstu iestāde 

nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas;  

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par”- 13 (Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Aigars Biķis, Laimons Bicāns,  

Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, 

„atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt maksu par laulību ceremonijas pakalpojuma sniegšanu Ķeguma novada 

dzimtsarakstu nodaļās: 

 

N.p.k. Pakalpojums Cena (Ls) 

ieskaitot PVN 

Maksas atvieglojumi 

1. Laulību reģistrācija tikai 

liecinieku klātbūtnē, izmantojot 

muzikālu ierakstu un 

pasākumam nepieciešamo 

atribūtiku  

 

5,00 50% apmērā, ja vismaz 

viens pieteicējs ir 

deklarējis dzīvesvietu 

Ķeguma novadā   

2. Svinīgas laulības reģistrācijas 

ceremonijas sagatavošana un 

vadīšana Ķeguma novada 

pašvaldības administrācijas sēžu 

zālē  

 

15,00 50% apmērā, ja vismaz 

viens pieteicējs ir 

deklarējis dzīvesvietu 

Ķeguma novadā   

3. Svinīgas laulības reģistrācijas 20,00 50% apmērā, ja vismaz 
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ceremonijas sagatavošana un 

vadīšana Ķeguma novada 

Ķeguma pilsētas tautas namā 

 

viens pieteicējs ir 

deklarējis dzīvesvietu 

Ķeguma novadā   

4. Svinīgas laulības reģistrācijas 

ceremonijas sagatavošana un 

vadīšana Ķeguma novada 

Birzgales pagasta tradīciju zālē 

 

15,00 50% apmērā, ja vismaz 

viens pieteicējs ir 

deklarējis dzīvesvietu 

Ķeguma novadā   

5. Svinīgas laulības reģistrācijas 

ceremonijas vadīšana citā 

piemērotā laulības reģistrācijas 

vietā. Ceremonijas vietas 

apskate, nokļūšana uz laulības 

ceremonijas vietu un atpakaļ 

 

50,00 20% apmērā, ja vismaz 

viens pieteicējs ir 

deklarējis dzīvesvietu 

Ķeguma novadā   

6. Svinīgas laulības reģistrācijas 

ceremonijas vadīšana citā 

piemērotā laulības reģistrācijas 

vietā. Ceremonijas vietas 

apskate. 

 

30,00 20% apmērā, ja vismaz 

viens pieteicējs ir 

deklarējis dzīvesvietu 

Ķeguma novadā   

2. Maksas pakalpojums tiek ieskaitīts Ķeguma novada pašvaldības budžetā. 

3. Maksa par pakalpojumu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms noteiktās 

laulības reģistrācijas pilnā apmērā iemaksājama skaidrā naudā Ķeguma novada 

pašvaldības administrācijas kasē vai Rembates pagasta pārvaldes kasē, vai 

Birzgales pagasta pārvaldes kasē, vai ar pārskaitījumu pašvaldības pamatbudžeta 

norēķinu kontos 

4. Pakalpojumu maksā nav iekļauta valsts nodeva par laulību reģistrāciju.  

 

Sēdes vadītājs     paraksts    R.Ozols 

30.04.2013. 
                                               


