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Iestādes “Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa” 

maksas pakalpojumu cenrādis1 
   

Nr.p. 
k. 

Pakalpojuma veids Mērv. 
Cena bez 

PVN 
(euro) 

PVN 
(euro) 

Cena  
ar PVN 
(euro) 2 

1. Svinīga laulības reģistrācija Iestādes3 telpās 1 71,57 15,03 86,60 

2. Svinīga laulības reģistrācija Iestādes3 telpās 
tikai liecinieku vai liecinieku un jaunā pāra 
bērnu vai personai ar invaliditāti atbalsta 
personas  klātbūtnē 

1 40,00 8,40 48,40 

1. un 2.punkts ietver: administratīvos, personāla un tehniskos izdevumus (t.sk., ceremonijas vadīšana; 
muzikālais izpildījums; ceremonijas vizuālais noformējums; dokumentu sagatavošana; laulības apliecību 
vāki; dažkārt, nokļūšanu uz / no ceremonijas vietas) 

3. Svinīga laulības reģistrācija ārpus4 Iestādes 
telpām  

1 96,00 20,16 116,16  

Ietver administratīvos, personāla un tehniskos izdevumus (t.sk., ceremonijas vietas apskate / tikšanās ar 
jauno pāri; dokumentu sagatavošana; ceremonijas vadīšana; nokļūšanu uz / no ceremonijas vietas). 

4. Laulības (juridiska) reģistrācija ārpus4 
Iestādes telpām, t.sk. laulības reģistrācija 
Ieslodzījuma vietu pārvaldes brīvības 
atņemšanas iestādē “Valmieras cietums” 

1 40,00 8,40 48,40  

Ietver administratīvos, personāla un tehniskos izdevumus (t.sk., dokumentu sagatavošana, laulības 
(juridiska) reģistrācijas vadīšana, nokļūšanu uz un no ceremonijas vietas).  

5. Svinīga laulības gadskārtu ceremonija 
Iestādes telpās3 1 71,57 15,03 86,60  

Ietver administratīvos, personāla izdevumus (t.sk., ceremonijas vadīšana; muzikālais izpildījums; 
ceremonijas vizuālais noformējums; laulības apliecību vāki) 

6. Bērnības svētku ceremonija Iestādes telpās3 1 33,06 6,94 40,00 

Ietver administratīvos, personāla izdevumus (t.sk., ceremonijas vadīšana; muzikālais izpildījums; 
ceremonijas vizuālais noformējums; dokumentu sagatavošana; apsveikums no pašvaldības) 

7. Svinīga dzimšanas fakta reģistrācija 
(jaundzimušajam) Iestādes telpās3 1 20,91 4,39 25,30 

Ietver administratīvos, personāla izdevumus (t.sk., ceremonijas vadīšana; muzikālais izpildījums; 
ceremonijas vizuālais noformējums; dokumentu sagatavošana) 

  

 
1 Pakalpojuma maksā nav iekļauta Latvijas Republikā noteiktā valsts nodeva 
2 Maksa par pakalpojumu pilnā apjomā samaksājama ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms svinīgās 
ceremonijas norises 
3 telpas Iestādes pieņemšanas vietās vai citās noteiktās Valmieras novada pašvaldības telpās 
4 Ārpus Iestādes telpām: 

1) pakalpojums tiek sniegts Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (telpās vai 
ārtelpās); 

2) personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus un atbilstošus 
apstākļus 



2 

 

Nr.p. 
k. 

Pakalpojuma veids Mērv. 
Cena 

bez PVN 
(euro) 

PVN 
(euro) 

Cena 
ar PVN 
(euro) 

8. Izziņa laulības reģistrācijai citā dzimtsarakstu 
nodaļā vai pie garīdznieka  

1 4,96 1,04 6,00 

9. Daudzvalodu standarta veidlapa izziņai par 
CAR5 vai atkārtotai CAR apliecībai 

1 4,96 1,04 6,00 

10. CAR ierakstu meklēšana, pieprasīšana un 
apliecības vai izziņas sagatavošana  

1  3,39 0,71 4,10 

11. CAR ierakstu meklēšana, kas saistīta ar dzimtas 
koku, sagatavošana  

1 
 

arhīva 
vienība 

5,95 1,25 7,20 

 

 
5 CAR – civilstāvokļa aktu reģistrācija / reģistrs 


