
 
 
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Ilūkstē 
      

2014.gada 26.jūnijā                                                                             Nr. 8., 46.& 
                                                                               Lēmums Nr.373 
 

  Par Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta 
(g) apakšpunktu un likuma „Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums” 19.panta otro daļu, kā arī ņemot 
vērā finanšu komitejas 20.06.2014. atzinumu dotajā jautājumā, ar 14 balsīm par, pret – nav, 
atturas – nav,  novada dome nolēma:    

1. Ar 2014.gada 1.jūliju apstiprināt maksas cenrādi par svinīgas laulību ceremonijas pakalpojuma 
sniegšanu Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā: 

 
 
2. Pakalpojumu maksā nav iekļauta Ministru kabineta noteikumos noteiktā valsts nodeva par 
civilstāvokļa aktu reģistrāciju. 
3. Maksa par pakalpojumu pilnā apjomā samaksājama ne vēlāk kā desmit darba dienas pirms 
laulības ceremonijas veikšanas. 
4. Noteikt, ka iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti novada pašvaldības bankas kontā vai iemaksāti kasē un 
izmantoti dzimtsarakstu nodaļas vajadzībām. 
5. Atbrīvot no maksas par pakalpojumu, ja abi laulības pieteicēji ir deklarējuši dzīvesvietu novada 
administratīvajā teritorijā un tie ir 1. vai 2.grupas invalīdi, trūcīgas, maznodrošinātas vai  politiski 
represētās personas. 
6. Atbrīvot no maksas par pakalpojumu 50% apmērā laulības pieteicējus, ja viens no tiem ir 
deklarējis dzīvesvietu novada administratīvajā teritorijā un ir 1. vai 2.grupas invalīds, trūcīga, 
maznodrošināta vai  politiski represēta persona. 
7. Atzīt par spēku zaudējušu Ilūkstes novada domes 30.05.2013. lēmumu Nr.207 „Par Ilūkstes 
novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”. 

Sēdes vadītājs                                  Stefans Rāzna  

Nr. 
p.k. 

Pakalpojums Maksa bez 
PVN (EUR) 

1. Svinīga laulības reģistrācijas sagatavošana un vadīšana        nodaļas 
telpās 

10,00 

2. Svinīga laulības reģistrācijas sagatavošana un vadīšana kultūras 
centra mazajā zālē (papildus par telpu nomu nav jāmaksā) 

30,00 

3. Svinīga laulības reģistrācijas vadīšana citā piemērotā laulības 
reģistrācijas vietā (ceremonijas vietas apskate, nokļūšana uz laulības 
ceremonijas vietu un atpakaļ).  

 

50,00 

4. Svinīga laulības reģistrācijas vadīšana citā piemērotā laulības 
reģistrācijas vietā (ceremonijas vietas apskate, nokļūšana uz laulības 
ceremonijas vietu un atpakaļ, mūzikas pavadījums, dzeja). 

 

70,00 
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