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Par  Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem 

 
 
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14.punkta g) apakšpunktu, Daugavpils novada dome, balsojot ar 15 balsīm par (Aļona 
Annišineca, Ingrīda Avdejeva, Andrejs Bruns, Jevgeņijs Gridasovs, Valērijs Hrapāns, 
Roberts Jonāns, Viktors Kalāns, Arvīds Kucins, Edgars Kucins, Jānis Kudiņš, Juris Livčāns, 
Anita Miltiņa, Aivars Rasčevskis, Aleksandrs Sibircevs, Aleksandrs Studeņņikovs), pret – 
nav, atturas – nav, nolemj:   

    
 

1. Noteikt Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumus svinīgas laulības 
reģistrācijas ceremonijas sagatavošanai un vadīšanai : 
1.1. nodaļas telpās (Rīgas iela 2,  Daugavpils)     EUR 15,00; 
1.2.pašvaldības noteiktajās vietās (Červonkas pils, Vecsalienas pagasts, Daugavpils 
novads, Naujenes laulību zāle, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, un Raiņa māja 
Berķenele, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads)   EUR  30,00. 

 
2. Noteikt maksu svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošanai un vadīšanai 

ārpus pašvaldības noteiktām   vietām          EUR 186,00. 
 
3. Noteikt maksu par kopdzīves gadu jubilejas ceremonijām         EUR 23,00. 
 
4. Noteikt maksu par telpu izmantošanu laulībām : 

4.1.Červonkas pils un parks Vecsalienas pagasts (bez PVN): 
• no 1.novembra līdz 30.aprīlim    EUR  15,00, 
• no 1.maija līdz 31.oktobrim     EUR  30,00; 

4.2. Naujenes laulību zāle un telpas     EUR 15,00; 
4.3. Raiņa māja Berķenelē no 1.maija līdz 31.oktobrim(bez PVN) EUR 30,00. 
 



5. Ieskaitīt maksu par 1., 2., 3.punktā noteiktajiem pakalpojumiem Daugavpils novada 
domes budžetā, par 4.1.apakšpunktā noteiktajiem pakalpojumiem - Vecsalienas pagasta 
pārvaldes budžetā, par 4.2.apakšpunktā noteiktajiem pakalpojumiem –Naujenes pagasta 
pārvaldes budžetā, par 4.3.apakšpunktā noteiktajiem pakalpojumiem –Daugavpils novada 
Kultūras pārvaldes budžetā . 

 
6. Maksa par pakalpojumiem svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošanai un 

vadīšanai nodaļas telpās vai pašvaldības noteiktajās vietās netiek iekasēta   no : 
6.1. personām ar invaliditāti;  
6.2. politiski represētām personām; 
6.3. Černobiļas avārijas seku likvidētājiem; 
6.4. personām, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes vai personas statuss (par laulības 
reģistrāciju, ja statuss ir abiem pieteicējiem -100 % apmērā, ja vienam -50% apmērā); 
6.5. ja viens no laulības pieteicējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Daugavpils novadā, 
maksa tiek samazināta  par 60 %. 
 

7. Ja persona nedēļu pirms noteiktā laulību reģistrācijas laika atsakās no pakalpojuma 
saņemšanas, maksa par pakalpojumu tiek atgriezta pamatojoties uz personas iesniegumu 
un dzimtsarakstu nodaļas darbinieka apliecinājumu .  

 
8. Lēmums stājas spēkā  2015.gada 1.janvārī. 
 
9. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Daugavpils novada domes lēmumus: 

9.1. 2012.gada 8.novembra lēmumu Nr.1277 „Par Daugavpils novada dzimtsarakstu 
nodaļas maksas pakalpojumiem”; 
9.2. 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr.157 „Par grozījumiem Daugavpils novada domes 
2012.gada 8.novembra lēmumā Nr.1277 „Par Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas 
maksas pakalpojumiem””.  

 
 
 
 
 
Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks        A.Kucins 
  
  
 

 


