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LĒMUMS 

        Smiltene 

2022. gada 27. aprīlī         Nr. 190 

               (protokols Nr.10, 20.§.)  

 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļai 

 
Smiltenes novada pašvaldības dome izskata Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītājas D. Ērģeles sagatavoto šobrīd spēkā esošo maksas pakalpojumu klāsta un izcenojumu 

apkopojumu novada dzimtsarakstu nodaļā, un jaunu vienotu maksas pakalpojumu izcenojumu 

piedāvājumu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 

kas nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta 

noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes, Ministru kabineta 

2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”,  Ministru 

kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas valsts nodevu”, Smiltenes novada domes 2015.gada 31.marta noteikumiem Nr.6/15 

“Metodika un kārtība maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanai un apstiprināšanai Smiltenes 

novada pašvaldības institūcijām”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas 

noteikumu 6.punktu, Smiltenes novada Finanšu nodaļas sagatavoto kalkulāciju, Smiltenes novada 

pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 20.aprīļa 

atzinumu (sēdes protokols Nr.6) un atklāti balsojot ar 9 balsīm "PAR" - (Edgars Avotiņš, Andris 

Abrāmovs, Dainis Aļeksējevs, Inga Ērgle, Toms Markss, Otārs Putrālis, Ervīns Labanovskis, Jānis 

Āboliņš, Astrīda Harju), "PRET" – nav, "ATTURAS – nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi: 

Nr.p. 

k. 

Pakalpojuma nosaukums Mērv. Cena bez 

PVN 

(EUR) 

PVN 

(EUR) 

 

Cena  

ar PVN 

(EUR) 

1.1. Svinīga  laulības reģistrācijas ceremonija  gb 30,74 6,46 37,20 

 

1.2. 

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, ja abi 

laulājamie ir pensionāri 

gb 7,69 1,61 9,30 

 

1.3. 

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija,  ja laulība 

tiek reģistrēta ar ārvalstu pilsoni 

gb 46,09 9,68 55,77 

 

1.4. 

Laulības reģistrācija bez svinīgas laulību 

ceremonijas organizēšanas, ja ceremonijā piedalās 

viesi 

gb 15,35 3,22 18,57 

 

1.5. 

Laulības reģistrācija bez svinīgas laulību 

ceremonijas iestādes telpās 

gb 2,56 0,54 3,10 

 

1.6. 

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija ārpus1 

pašvaldības telpām, citā piemērotā vietā, ja personas, 

kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības 

reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus 

gb 82,60 17,35 99,95 

1.7. 

 

Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija 

(kūmu svētki)  

gb 15,35 3,22 18,57 



1.8. Svinīga kāzu jubilejas ceremonija  gb 30,74 6.46 37.20 

1.9. Muzikālais nodrošinājums gb 37.19 7.81 45.00 

 

1.10. 

Par izziņas, laulības noslēgšanai nepieciešamo 

dokumentu pārbaudi, sagatavošanu iesniegšanai 

laulības reģistrācijai citā dzimtsarakstu nodaļā vai 

pie garīdznieka 

gb 5,37 1,13 6,50 

 

1.11. 

Par visa veida civilstāvokļa aktu (dzimšana, laulība, 

miršana) ierakstu meklēšana Smiltenes novada 

Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā, apliecību 

sagatavošana un izsniegšana 

gb 2,40 0.50 2,90 

1.12. Par visa veida civilstāvokļa aktu (dzimšana, laulība, 

miršana) pieprasīšana no citām  dzimtsarakstu 

nodaļām un apliecību  sagatavošana un izsniegšana 

gb 4,30 0,90 5.20 

1.13. Par visa veida civilstāvokļa aktu(dzimšana, laulība, 

miršana u.c. ) ierakstu meklēšanu arhīvā, izziņu, 

izrakstu  sagatavošana un  izsniegšana 

gb 5,62 1,18 6,80 

 

1.14. 

 

Daudzvalodu standarta veidlapa izmantošanai citā 

ES dalībvalstī – pielikums CAR apliecībai vai 

izziņai 

gb 5,37 1,13 6,50 

1.15. Arhīva pakalpojumi dzimtas koka apzināšanā, cita 

veida informācijas sniegšanā – par vienas arhīva 

vienības apzināšanu 

gb 0,99 0,21 1,20 

 
1Ārpus pašvaldības telpām: 

1) pakalpojums tiek sniegts Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (telpās vai 

ārtelpās). 

 

2. Noteikt, ka no maksas pakalpojumiem par  1.1.,1.4., 1.5.,1.11., 1.12., 1.13., 1.14. punktos minēto 

pakalpojumu, uzrādot attiecīgu statusus apliecinošu dokumentu, atbrīvoti: 

2.1. personu ar I vai II invaliditātes grupu; 

2.2. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 

2.3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu; 

2.4. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu 

vecumam; 

2.5. daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā 

audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai 

papildu adrese; 

2.6. ja dokuments pieprasīts uzturlīdzekļu, valsts pabalstu, adopcijas, paternitātes atzīšanas vai 

noteikšanas, aizbildnības, aizgādības, politiski represēto personu reabilitācijas lietās, notiesāto 

personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās. 

3.  Atbrīvot no maksas: 

3.1. ja pieprasītājam piederošajā dokumentā dzimtsarakstu iestāde pieļāvusi kļūdu; 

3.2. svinīgas laulības reģistrācijas slēdzēji katra gada Starptautiskajā ģimenes dienā. 

4. Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas. 

5. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja D. Ērģele. 

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai. 

7. Atzīt par spēku zaudējušu Smiltenes novada domes 2020.gada 30.decembra lēmumu Nr.782 

(protokols Nr.22,75.§.) “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Dzimtsarakstu 

nodaļai cenrādi”, kā arī dzimtsarakstu nodaļu maksas pakalpojumu cenrāžus, kas apstiprināti ar 

bijušās Apes novada domes un Raunas novada domes lēmumiem.  

8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Domes priekšsēdētājs       E. Avotiņš 


