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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2021.gada 25.novembrī

Nr. 398 (prot. Nr. 7, 43.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija”
Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g) apakšpunktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt šādus Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija”
Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumus:
Nr.p.k.

Laulības reģistrācija darba telpā, tikai liecinieku klātbūtnē
Svinīga laulības reģistrācija ar ieraksta mūziku fonā:
Bauskas Rātsnama zālē
Iecavas laulību zālē
Vecumnieku laulību zālē
Pilsrundāles Multifunkcionālā centra Mazajā zālē
Svinīga laulības reģistrācija ar muzikālo pavadījumu un dzeju
Svinīga laulības reģistrācija ar muzikālo pavadījumu un dzeju ārpus
Dzimtsarakstu nodaļas telpām, citā piemērotā telpā, ja personas,
kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai
piemērotus vai atbilstošus apstākļus
Svinīga laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām,
citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību,
nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus
Svinīga, individuāla laulības jubilejas ceremonija ar muzikālo
pavadījumu un dzeju
Daudzvalodu standarta veidlapas sagatavošana, izmantošanai citā
ES dalībvalstī
Par visa veida civilstāvokļa aktu reģistru (dzimšanas, laulības,
miršanas) meklēšanu arhīvā, izziņu sagatavošanu un izsniegšanu
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Pakalpojums

Cena bez
PVN (euro)
bez maksas
16,53
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4,13

2. Pakalpojumu maksā nav iekļauta Ministru kabineta noteikumu Nr. 906 „Noteikumi par
civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” noteiktā valsts nodeva.
3. Transportu uz laulības reģistrācijas vietu un atpakaļ ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām
nodrošina laulības slēdzēji.
4. No maksas pakalpojumiem tiek atbrīvoti :
4.1. persona ar I vai II invaliditātes grupu;
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4.2. persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
4.3. persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
4.4. bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24
gadu vecuma sasniegšanai;
4.5. daudzbērnu ģimenes vecāki, ja tiem un vismaz trim to aprūpē esošiem bērniem, tai
skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā
dzīvesvieta vai papildu adrese.
5. No pakalpojuma maksas par svinīgu individuālu laulības jubilejas ceremoniju ir
atbrīvoti 50, 55, 60, 65 un 70 gadu kāzu jubilāri, kuru deklarētā dzīvesvieta (vismaz
vienam no laulātajiem) ir Bauskas novada teritorijā.
6. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
7. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, atzīt par spēku zaudējušiem:
7.1. Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmuma “Par Bauskas novada
pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” (prot.7, 55 p.)
1.pielikuma 10.punktu, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bauskas novada domes
2015.gada 26.novembra lēmumu 1.un 2.punktu (prot.Nr.23, 15.p.).
7.2. Iecavas novada Domes 2013.gada 8.oktobra lēmuma “Par Iecavas novada domes
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem” (prot.Nr.17, 18.p.) pielikuma 37.punktu.
7.3. Rundāles novada domes 2017.gada 23.februāra lēmums ‘Par Rundāles novada
dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem” (prot.Nr.2, 3.p.).
7.4. Vecumnieku novada Domes 2013.gada 30.oktobra lēmumu “Par Dzimtsarakstu
nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi” ( 12.paragrāfs,1.p.).

Domes priekšsēdētāja vietnieks
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