
LATVIJAS REPUBLIKA

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

LĒMUMS
Valmierā

2022.gada 31.martā Nr.230
(protokols Nr.7, 20.§)

Par iestādes “Valmieras novada Dzimtsarakstu
nodaļa” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g) apakšpunktu, Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumiem Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa
aktu reģistriem”, Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa
aktu reģistrācijas valsts nodevu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.906), Valmieras novada pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) iestādes “Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa” (turpmāk – Iestāde)
nolikumu, kas apstiprināts ar Pašvaldības domes 28.10.2021. lēmumu Nr.457 (protokols
Nr.14, 25.§), Pašvaldības noteikumiem “Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas
metodika un apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumu
Nr.510 (protokols Nr.16, 25.§), un Finanšu komitejas 17.03.2022. atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere,
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, J.Jakovins,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. apstiprināt Pašvaldības iestādes “Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa” (turpmāk –
Iestāde) maksas pakalpojumu cenrādi (1.pielikums; turpmāk – Cenrādis);

2. Cenrādī maksas pakalpojumos nav iekļauta Latvijas Republikā noteiktā valsts nodeva
(turpmāk – valsts nodeva);

3. noteikt, ka no maksas par Cenrādī noteiktajiem pakalpojumiem:

3.1. saņemot Cenrāža 1. un 2.punktā noteikto pakalpojumu, ir noteikts atvieglojums 50 %
apmērā personām, kuras ir Pašvaldības iedzīvotāji (viens vai abi iesnieguma
iesniedzēji ir deklarēti Valmieras novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12
mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas);

3.2. saņemot Cenrāža 2. un 10.punktā noteikto pakalpojumu, uzrādot attiecīgo statusu
apliecinošu dokumentu, ir atbrīvoti:
3.2.1. persona ar I vai II grupas invaliditāti;
3.2.2. persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
3.2.3. persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
3.2.4. bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz

24 gadu vecumam;
3.2.5. daudzbērnu ģimenei, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai

skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena
deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese;

3.3. saņemot Cenrāža 4.punktā noteikto pakalpojumu, ir atbrīvotas personas, kas nav
transportējamas veselības stāvokļa dēļ;

3.4. saņemot Cenrāža 5.punktā noteikto pakalpojumu, ir atbrīvoti svinīgās ceremonijas



“GADA ZELTA PĀRIS” un “GADA DIMANTA PĀRIS” dalībnieki;

4. papildu lēmuma 3.punktā noteiktajam, no maksas par Iestādes pakalpojumiem ir atbrīvotas
personas, atbilstoši MK noteikumos Nr.906 noteiktajam;

5. maksa par laulības (juridiskas) reģistrāciju Iestādes telpās tikai jaunā pāra un liecinieku
klātbūtnē ir noteiktās valsts nodevas apmērā – 14 euro;

6. persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas;

7. atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Iestādes vadītāju;

8. atzīt par spēku zaudējušu ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 18.06.2020. lēmumu
Nr.210 (protokols Nr.12, 8.§) apstiprināto “Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumu cenrādi”, kā arī spēkā esošus dzimtsarakstu nodaļu maksas pakalpojumu
cenrāžus, kas apstiprināti Beverīnas novadā, Burtnieku novadā, Kocēnu novadā, Mazsalacas
novadā, Naukšēnu novadā, Strenču novadā, Rūjienas novadā;

9. lēmums stājas spēkā 2022.gada 31.martā.

Pielikumā: Iestādes maksas pakalpojumu cenrādis uz 2 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


