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LĒMUMS
Lielvārdē

2015.gada 30.jūnijā

Nr. 164
(prot.Nr.9, 16.punkts)

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas sniegtajiem maksas
pakalpojumiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu un Lielvārdes novada domes 26.11.2014. noteikumiem Nr.4
„Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas
pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība”, balsojot: par – 15 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis,
R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters,
A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret
– nav; atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
dome nolemj:
1.Noteikt sekojošus Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
sniegtos maksas pakalpojumus un maksu par tiem:
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

Cena, EUR (t.sk.PVN)
Pakalpojums
Fotokopijas izgatavošana 1 lp:
A4 formāts viena puse
0.10
A4 formāts abas puses
0,15
A3 formāts viena puse
0,15
A3 formāts abas puses
0,20
Faksa nosūtīšana un saņemšana
Nosūtīšana LR teritorijā (viena lapa)
0,30
Nosūtīšana ārpus LR teritorijas (viena lapa)
0,50
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi
Svinīgas laulības ceremonijas organizēšana
Ar mūziķu un daiļlasītāju piedalīšanos
70,00
Bez mūziķu un daiļlasītāju piedalīšanās
18,00
Ceremonija krievu valodā ar mūziķu
85,00
piedalīšanos
Ceremonija krievu valodā bez mūziķu
39,00
piedalīšanās
Ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām
79,00

Svinīgas laulības ceremonijas organizēšana, ja viens no laulības
3.2. reģistrācijas pieteicējiem deklarēts Lielvārdes novadā (ar piemērotu
atlaidi 30% apmērā):
3.2.1. Ar mūziķu un daiļlasītāju piedalīšanos
49,00
3.2.2. Bez mūziķu un daiļlasītāju piedalīšanās
12,00
Ceremonija krievu valodā ar mūziķu
3.2.3.
60,00
piedalīšanos
Ceremonija krievu valodā bez mūziķu
3.2.4.
27,00
piedalīšanās
Ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām
55,00
Svinīgas laulības ceremonijas organizēšana, ja abi laulības
3.3. reģistrācijas pieteicēji ir deklarēti Lielvārdes novadā (ar piemērotu
atlaidi 60% apmērā):
3.3.1. Ar mūziķu un daiļlasītāju piedalīšanos
28
3.3.2. Bez mūziķu un daiļlasītāju piedalīšanās
7
Ceremonija krievu valodā ar mūziķu
3.3.3.
34
piedalīšanos
3.3.4. Ceremonija krievu valodā bez mūziķu
16
piedalīšanās
Ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām
32
4.
Izglītības nodaļas sniegtie pakalpojumi
Pedagoģiski
medicīniskās
komisijas
atzinums (par vienu bērnu, ja tā deklarētā
4.1.
35,00
dzīvesvieta
nav
Lielvārdes
novada
administratīvā teritorija)
Atļaujas iebraukt un/vai novietot transportlīdzekli stāvēšanai
5.
teritorijās, kur transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un
stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm
5.1. Par vienu braukšanas reizi:
5.1.1. smagajam autotransportam no 3,5t līdz 7t
3,00
5.1.2. smagajam autotransportam virs 7t
7,00
5.2.
Uz vienu gadu:
5.2.1
vieglajam autotransportam
2,00
5.2.2. smagajam autotransportam no 3,5t līdz 7t
7,00
5.2.3
smagajam autotransportam virs 7t
25,00
3. Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem piemērojama atlaide:
3.1. 30% apmērā – ja viens no laulības reģistrācijas pieteicējiem deklarēts
Lielvārdes novada teritorijā (1.punkta 3.2.apakšpunkts);
3.1. 60% apmērā - ja abi laulības reģistrācijas pieteicēji deklarēti Lielvārdes
novada teritorijā (1.punkta 3.3.apakšpunkts);
3.3.100% apmērā – ja viens no viens no laulības reģistrācijas pieteicējiem ir
Lielvārdes novada teritorijā deklarēts 1 vai 2 grupas invalīds.

4.Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.jūliju.
4.1.Izņemot laulību pieteicējiem, kas iesnieguši laulību pietikumu Lielvārdes
novada dzimtsarakstu nodaļā līdz 30.06.2015.
5. Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Lielvārdes novada domes 2010.gada
24.februāra domes sēdes Nr.2 lēmums Nr.13 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības administrācijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.

Domes priekšsēdētājs

A.Troska

