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LĒMUMS
Daugavpilī
2018.gada 13.decembrī

Nr.1203
Protokols Nr.50., 5.&

Par Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem
_______________________________________________________________________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g) apakšpunktu, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 10.panta sesto daļu, 19.pantu,
Daugavpils novada dome, balsojot ar 15 balsīm par (Jānis Belkovskis, Andrejs Bruns,
Jevgeņijs Gridasovs, Valērijs Hrapāns, Viktors Kalāns, Jānis Kudiņš, Juris Livčāns,
Visvaldis Ločs, Aleksejs Mackevičs, Guntars Melnis, Olesja Ņikitina, Aivars Rasčevskis,
Aleksandrs Sibircevs, Ilmārs Skuķis, Regīna Tamane), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt maksu par Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumiem:
Nr.p.
k.
1.

Pakalpojuma veids

Cena bez
pievienotās vērtības
nodokļa, euro

Svinīga laulības reģistrācija:

1.1.

Červonkas pilī, Naujenes laulību zālē

30,00

1.2.

Raiņa mājā Berķenelē

70,00

2.
2.1.

2.2.

Maksa par telpu izmantošanu laulību reģistrācijai:
Červonkas pils un parks Vecsalienas pagasts
- no 1.novembra līdz 30.aprīlim

15,00

- no 1.maija līdz 31.oktobrim

30,00

Naujenes laulību zāle un telpas

15,00

2.3.

Raiņa māja Berķenelē no 1.maija līdz 31.oktobrim

30,00

3.

Laulības reģistrācija ārpus pašvaldības noteiktajām vietām

236,00

4.

Kopdzīves gadu jubilejas ceremonija

30,00

2. Maksa par 1.punkta tabulas 1.1.apakšpunktā noteiktajiem maksas pakalpojumiem
netiek iekasēta no:
2.1. personām ar invaliditāti;
2.2. politiski represētām personām;
2.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem;
2.4. personām, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes vai personas statuss maksa par
pakalpojumiem, ja statuss ir abiem pieteicējiem tiek samazināta par 100 %, ja
vienam – par 50% ;
2.5. ja viens no laulības pieteicējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Daugavpils
novadā, maksa par pakalpojumiem tiek samazināta par 60 %.
3. Maksu par pakalpojumiem samaksā pirms pakalpojuma saņemšanas, ieskaitot to
par 1.punkta tabulas 1., 3. un 4.punktā sniegtajiem pakalpojumiem Daugavpils novada
domes budžetā, par 1.punkta tabulas 2.1.apakšpunktā noteiktajiem pakalpojumiem Vecsalienas pagasta pārvaldes budžetā, par 1.punkta tabulas 2.2.apakšpunktā noteiktajiem
pakalpojumiem – Naujenes pagasta pārvaldes budžetā, par 1.punkta tabulas 2.3.apakšpunktā
noteiktajiem pakalpojumiem – Daugavpils novada Kultūras pārvaldes budžetā.
4. Ja persona nedēļu pirms noteiktā laulību reģistrācijas laika atsakās no pakalpojuma
saņemšanas, maksa par pakalpojumiem tiek atgriezta, pamatojoties uz personas iesniegumu
un dzimtsarakstu nodaļas darbinieku apliecinājumu.
5. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.
6. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils novada domes 2014.gada 13.novembra
lēmumu Nr.1271 „Par Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”.

Daugavpils novada domes
priekšsēdētāja 1.vietnieks

A.Rasčevskis

