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LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "LIEPĀJAS  
PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU NODAĻA" SNIEGTO  

MAKSAS PAKALPOJUMU CENAS 
 

Nr. 
p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

21% 

(euro) 

Cena ar 

PVN 21% 

(euro) 

1. Laulības reģistrācija 

tradīciju zālē darba 

dienās bez 

instrumentālās un 

vokālās grupas 

1 

ceremonija 

 

24,19 

 

0 

 

24,19 

2. Laulības reģistrācija ar 

viesiem instrumentālo 

un vokālo grupu 

pavadījumā 

1 

ceremonija 

 

48,08 

 

0 

 

48,08 

3. Laulības reģistrācija 

pēc īpaša pieprasījuma, 

savstarpēji vienojoties, 

citās piemērotās telpās 

1 

ceremonija 

 

217,00 

 

0 

 

217,00 

4. Laulības reģistrācija 

pēc īpaša pieprasījuma, 

savstarpēji vienojoties, 

citā piemērotā vietā 

1 

ceremonija 

 

243,43 

 

0 

 

243,43 

5. Laulības reģistrācija 

ārstniecības iestādēs 

1 

ceremonija 

46,26 0 46,26 

6. Laulības reģistrācija 

brīvības atņemšanas 

iestādēs 

1 

ceremonija 

46,26 0 46,26 

7. Svinīgās ceremonijas 

tulkošana klienta 

izvēlētajā valodā (angļu, 

krievu, vācu) 

1  

ceremonija 

 

50,00 

 

0 

 

50,00 

8. Kāzu jubilejas tradīciju 

zālē ar viesiem, 

instrumentālo un vokālo 

grupu pavadījumā 

1 

ceremonija 

 

26,00 

 

0 

 

26,00 

9. Bērnības svētki tradīciju 

zālē ar viesiem, 

1 

ceremonija 

26,00 0 26,00 



instrumentālo un vokālo 

grupu pavadījumā 

10. Civilstāvokļa akta 

reģistrācijas apliecinošo 

dokumentu saņemšana 

no informācijas 

sistēmas CARIS 

iekļautajiem reģistriem 

1 

dokuments 

5,02 0 5,02 

11. Arhīva dokumenta 

manuāla tematiska 

atlase pēc pieprasījumā 

norādītajiem datiem ar 

papildus izpētes 

nepieciešamību 

1 

dokuments 

10,14 0 10,14 

12. Daudzvalodu standarta 

veidlapas saņemšana 

1 veidlapa 10,24 0 10,24 

13. Tiesiskās palīdzības 

lietas noformēšana 

civilstāvokļa akta 

reģistrācijas apliecinošo 

dokumentu saņemšanai 

no ārvalstīm 

1 

dokuments 

10,24 0 10,24 

14. Uzvārda, vārda un 

tautības ieraksta 

maiņas lietas materiālu 

sagatavošana 

1 lieta 31,67 0 31,67 

15. Furšeta apkalpošana 

šampanieša zālē            

(30 minūtes) līdz              

15 cilvēkiem 

1 furšets 20,75 0 20,75 

16. Furšeta apkalpošana 

šampanieša zālē                

(30 minūtes) no 15 līdz 

30 cilvēkiem 

1 furšets 34,04 0 34,04 

17. Furšeta apkalpošana 

šampanieša zālē               

(30 minūtes) no             

30 cilvēkiem un vairāk 

1 furšets 42,56 0 42,56 

18. Telpu noma 

(par 1 astronomisko 

stundu) 

1 reize 20,75 0 20,75 

 



No samaksas par maksas pakalpojumiem atbrīvotas: 

1) personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, personas, kuras atrodas pilnā valsts 
vai pašvaldības apgādībā, personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas 
par trūcīgu, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošus dokumentus, par tabulas 10. un 11.punktā 
minētajiem pakalpojumiem; 

2) personas, kuras kārto dokumentus bērnu tiesību un interešu aizsardzībai, personas, 
kurām ir trīs bērni vai vairāk, par tabulas 10. un 11.punktā minētajiem pakalpojumiem; 

3) personas, kuras nodzīvojušas laulībā piecdesmit un vairāk gadu, par tabulas 8.punktā 
minēto pakalpojumu; 

4) pirmie trīs pāri, kuri iepriekš nav sastāvējuši laulībā un kuri pieteikumu svinīgai 
laulības reģistrācijai iesniedz 14.februārī (Svētā Valentīna diena); 

5) personas, kurām ir kopīgs bērns (bērni) un iepriekš nav sastāvējuši laulībā un kuru 
laulības reģistrācijas svinīgās ceremonijas dienā ir 15.maijs (Starptautiskā Ģimenes diena). 
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