Pakalpojuma nosaukums
LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA
Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi
VALSTS NODEVA par laulības reģistrāciju – 14,00 euro.
/24.09.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu
reģistrācijas valsts nodevu"/
Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas.
No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):


personu ar I vai II invaliditātes grupu;



personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;



personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;



bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai;



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.

MAKSAS PAKALPOJUMI par laulības reģistrāciju
/"Nolikums par Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem"
(Viļānu novada Domes 20.12.2013. lēmums (protokols Nr.17, §5))/

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa,
euro

Maksas atvieglojumi

1

2

3

4

1.

1

Laulības reģistrācija tikai liecinieku klātbūtnē darba kabinetā,
izmantojot mehānisko muzikālo pavadījumu un citu pasākumam atbilstošo atribūtiku
ja viena vai abas reģistrējamās personas
6,00 Atvieglojumi 50% apmērā (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu
dokumentu), ja viena no personām, kura reģistrē laulību:
dzīvesvietu deklarējušas Viļānu novada teritorijā
1) persona ar I vai II invaliditātes grupu;

2

citu pašvaldību iedzīvotājiem
ja viens no laulātajiem ir citas valsts pilsonis

3

11,00
26,00

2) persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
3) persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas
par trūcīgu;
4) bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns pēc
pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
5) daudzbērnu ģimene, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem
bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā
esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu
adrese
4

pēc personu lūguma un vienojoties ar
41,00
dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu,
svētku dienās
2.
Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija dzimtsarakstu nodaļā (zālē),
izmantojot mehānisko muzikālo pavadījumu un citu pasākumam atbilstošo atribūtiku
ja viena vai abas reģistrējamās personas
16,00 Atvieglojumi 50% apmērā (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu
dokumentu), ja viena no personām, kura reģistrē laulību:
dzīvesvietu deklarējušas Viļānu novada teritorijā
1) persona ar I vai II invaliditātes grupu;
2) persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
3) persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas
par trūcīgu;
4) bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns pēc
pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
5) daudzbērnu ģimene, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem
bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā
esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu
adrese

citu pašvaldību iedzīvotājiem
26,00
ja viens no laulātajiem ir citas valsts pilsonis
41,00
pēc personu lūguma un vienojoties ar
56,00
dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu,
svētku dienās
3.
Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija dzimtsarakstu nodaļā (zālē),
izmantojot daiļlasīšanas un dzīvas mūzikas pavadījumu
ja viena vai abas reģistrējamās personas
21,00
dzīvesvietu deklarējušas Viļānu novada teritorijā
citu pašvaldību iedzīvotājiem
41,00
ja viens no laulātajiem ir citas valsts pilsonis
56,00
pēc personu lūguma un vienojoties ar
71,00
dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu,
svētku dienās
4. Laulības reģistrācija citā laulības noslēgšanai
36,00
piemērotā vietā, kas atrodas Viļānu novada
teritorijas robežās*, pēc personu lūguma un
vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļas
amatpersonu, ja personas, kuras vēlas noslēgt
laulību, nodrošina laulības reģistrācijai
piemērotus vai atbilstošus apstākļus, tikai
liecinieku klātbūtnē, izmantojot mehānisko
muzikālo pavadījumu un citu pasākumam
atbilstošo atribūtiku
5.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija citā laulības noslēgšanai piemērotā vietā,
kas atrodas Viļānu novada teritorijas robežās*,
pēc personu lūguma un vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu,
ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību,
nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus
izmantojot mehānisko muzikālo pavadījumu un
56,00
citu pasākumam atbilstošo atribūtiku
izmantojot daiļlasīšanas un dzīvas mūzikas
71,00
pavadījumu
svētku dienās, izmantojot mehānisko muzikālo
112,00
pavadījumu un citu pasākumam atbilstošo
atribūtiku
svētku dienās, izmantojot daiļlasīšanas un dzīvas 142,00
mūzikas pavadījumu

Maksa par saņemamo pakalpojumu iemaksājama vienlaicīgi ar iesnieguma par
laulības noslēgšanu iesniegšanu vai vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms tā
izmantošanas.
* Pakalpojumu sniedz saskaņā ar nosacījumiem par laulību reģistrāciju ārpus
Dzimtsarakstu nodaļas telpām
(Pakalpojums ietver Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas nokļūšanu
izvēlētajā vietā Viļānu novada teritorijā un izvēlēto laulību reģistrācijas procedūru, ja
ir tehniskais aprīkojums.
Pakalpojums neietver maksu par ceremonijas vietas nomu, vietas atbilstošu un drošu
iekārtošanu un noformējumu, tehnisko apskaņošanas nodrošinājumu un citus papildus
pakalpojumus.)

