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Alūksnē 

2013.gada 26.septembrī                   sēdes protokols Nr.17, 32.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.428 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar Alūksnes novada domes 

27.02.2014. lēmumu Nr.53 

(sēdes protokols Nr.4, 9.punkts) 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar Alūksnes novada domes 

23.04.2015. lēmumu Nr.139 

(sēdes protokols Nr.9, 6.punkts) 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar Alūksnes novada domes 

26.01.2017. lēmumu Nr.16 

(sēdes protokols Nr.1, 16.punkts) 

 

Par maksas apstiprināšanu Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

 

Ņemot vērā euro kā maksāšanas līdzekļa ieviešanu Latvijas Republikā no 01.01.2014., 

Eiropas Savienības Padomes noteikto kursu latu apmaiņai pret euro, pamatojoties uz likuma 

,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta ,,g” apakšpunktu,  

 

1. Apstiprināt maksu par Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem 

pakalpojumiem: 

1.1.Svinīgās laulības reģistrācijas ceremonijas organizēšana, ja abas reģistrējamās 

personas deklarējušas dzīvesvietu citā novadā:  

1.1.1. ar divu mūziķu un 1 daiļrunātāja piedalīšanos                   EUR 42,69  

(četrdesmit divi euro un 69 euro centi); 

1.1.2. ar divu ceremoniju mākslinieku piedalīšanos                    EUR 35,57 

                                                        (trīsdesmit pieci euro un 57 euro centi); 

1.1.3. ar viena ceremoniju mākslinieka piedalīšanos                   EUR 21,34 

(divdesmit  viens euro un 34 euro centi); 

1.1.4. bez ceremoniju mākslinieka piedalīšanās                         EUR   7,11                                         

 (septiņi euro un 11 euro centi). 



                                                                    

1.2. Svinīgās laulības reģistrācijas ceremonijas organizēšana, ja viena vai abas 

reģistrējamās personas deklarējušas dzīvesvietu Alūksnes novadā: 

1.2.1. ar 2 mūziķu un 1 daiļrunātāja piedalīšanos                        EUR 35,57 

                                                         (trīsdesmit pieci euro un 57 euro centi); 

1.2.2. ar 2 ceremoniju mākslinieku piedalīšanos                         EUR 28,46 

(divdesmit astoņi euro un 46 euro centi); 

1.2.3. ar 1 ceremoniju mākslinieka piedalīšanos                          EUR  14,23 

                                                             (četrpadsmit euro un 23 euro centi); 

1.2.4. bez ceremoniju mākslinieku piedalīšanās sestdienās         EUR 7,11  

(septiņi euro un 11 euro centi); 

1.2.5. bez ceremoniju mākslinieku piedalīšanās darbdienās        bezmaksas. 

 

1.3. Par kāzu jubileju svinīgās ceremonijas organizēšanu                EUR 21,34  

                                                                   (divdesmit viens euro un 34 euro centi). 

 

1.4. Par svinīgās dzimšanas reģistrācijas ceremonijas organizēšanu   EUR 14,23 

                                                                        (četrpadsmit  euro un 23 euro centi) 

                                                                     

1.5.Par šādu dokumentu izsniegšanu 

1.5.1. arhīva izziņas izsniegšana, ja norādīti precīzi pamatdati    EUR  2,85  

(divi euro un 85 euro centi); 

 

1.5.2. arhīva izziņas izsniegšana, ja norādīti neprecīzi pamatdati  EUR  3,58 

                                           (trīs euro un 58 euro centi);                                                                                                           

 

1.5.3. izziņas par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai citā dzimtsarakstu 

nodaļā vai pie garīdznieka izsniegšana        EUR  2,85 

(divi euro un 85 euro centi). 

                                                                         

                                                                 

1.6.Par citiem arhīva pakalpojumiem (,,dzimtas koka” izpēte, pieprasījuma 

sagatavošana citai dzimtsarakstu nodaļai, arhīvam, u.t.m.- 1 vienība)    EUR  1,42 

      (viens euro un 42 euro centi). 

                                                                                                                                                                

1.7.Par konsultāciju civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos,      uzvārda, vārda un 

tautības ieraksta maiņai, laulības reģistrācijai ar citas valsts pilsoni, laulības 

reģistrācijai ārzemēs, radniecību pierādošu dokumentu meklēšanai citu 

dzimtsarakstu nodaļu arhīvos vai Valsts Vēstures arhīvā     EUR  1,42 

(viens euro un 42 euro centi) 

 

1.8. Par kamīntelpas īri ģimenes tradīciju svinībām                                EUR  7,11 

                                                                                   (septiņi euro un 11 euro centi). 

 

1.9.Par ceremonijai sagatavotas, svinīgi noformētas telpas īri solījuma par uzticību 

Latvijas Republikai došanai un parakstīšanai (maksa par 1 stundu) EUR 15,00 

(piecpadsmit euro). 
(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumu Nr.53, protokols 

Nr.4, 9.p., kas stājas spēkā ar 01.02.2014.) 

 

1.9.1 Par laulības reģistrācijas ceremoniju Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē 

24,85 EUR (divdesmit četri euro un 85 centi). Pakalpojumā nav iekļauta maksa 

par ceremonijas organizēšanu (lēmuma 1.punkts). 



(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 26.01.2017. lēmumu Nr.16, protokols 

Nr.1, 16.p., kas stājas spēkā ar 01.02.2017.) 

 

 

1.10. Par laulības  reģistrācijas ceremoniju ārpus nodaļas telpām citā laulības 

noslēgšanai piemērotā vietā 55,00 EUR (piecdesmit pieci euro). Transporta 

pakalpojumus laulības reģistrācijai ārpus Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas 

uz laulības reģistrācijas vietu un atpakaļ nodrošina laulības slēdzēji. 
(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 23.04.2015. lēmumu Nr.139, protokols 

Nr.9, 6.p., kas stājas spēkā ar 01.05.2015.) 

 

2. Noteikt, ka par visiem dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

papildus noteiktajai maksai tiek iekasēts pievienotās vērtības nodoklis. 

 

3. Noteikt, ka no samaksas par arhīva dokumentu izsniegšanu tiek atbrīvotas personas, 

kas attiecīgo dokumentu pieprasa alimentu, adopcijas, paternitātes atzīšanas. 

aizbildnības un aizgādības lietu kārtošanai, reabilitācijas lietu kārtošanai, politiski 

represētie. 

 

4. Noteikt, ka no maksas par arhīva dokumentu izsniegšanu 50% apmērā tiek atbrīvoti: 

4.1.Pensionāri, maznodrošinātie, skolēni un studenti, uzrādot attiecīgu dokumentu; 

4.2.Pieteicējs, kas pieprasījis dokumentus pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās. 

 

5. Lēmums stājas spēkā 01.01.2014. 

 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 17.09.2009. Alūksnes novada domes 

lēmums Nr.214 (sēdes protokols Nr.8, 69 p.) ,,Par maksas apstiprināšanu par Alūksnes 

novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   A. DUKULIS 

 

 
 


