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A P S T I P R I N Ā T I  

Ar Babītes novada pašvaldības 

domes 2011.gada 23.februāra 

lēmumu, protokols Nr.3,20.§ 

N O T E I K U M I  
   

2011.gada 23.februārī  Nr.3 

Babītes pagastā, Babītes novadā   

Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

(ar 27.06.2012., protokols Nr.8,26.§, 25.09.2013.protokols Nr. 14,59.§,  25.03.2015.protokols 

Nr.5, 27.§ grozījumiem,  un 29.05.2019. grozījumiem, protokols Nr.10, 36.§.) 

  

     Noteikt sekojošu maksu par Babītes novada pašvaldības sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem: 
 

1. Par vienas kserokopijas sagatavošanu: 

1.1. A 4 formāts (melnbalts) – 0.14 euro un PVN; 

1.2. A 3 formāts (melnbalts) – 0.21 euro  un PVN; 

1.3. A 4 formāts (krāsains)  –  1.42 euro un PVN; 

1.4. A 3 formāts (krāsains)  –  2.84 euro un PVN. 
 

2. Par reklāmas vai sludinājuma izvietošanu pašvaldības informācijas stendā uz vienu 

mēnesi: 

2.1. A 4 formāts – 1.42 euro un PVN; 

2.2. A 5 formāts – 0.71 euro un PVN. 
 

3 Dzimtsarakstu nodaļā:  

3.1 Laulību reģistrācija ar svinīgu ceremoniju dzimsarakstu nodaļas telpās, ja vismaz 

vienas reģistrējamās persona dzīvesvieta deklarēta Babītes novadā – 30,00 euro (t.sk. 

PVN); (ar 25.03.2015. grozījumiem, protokols Nr.5,27.§). 

3.2 laulību reģistrācija ar svinīgu ceremoniju dzimsarakstu nodaļas telpās, ja nevienas no 

reģistrējamajām personām dzīvesvieta nav deklarēta Babītes novadā – 42,00 euro 

(t.sk. PVN); (ar 25.03.2015. grozījumiem, protokols Nr.5,27.§). 

3.3 Laulību jubileju svinīgo ceremoniju organizēšana un vadīšana – 100,00 euro 

(t.sk.PVN). Maksa netiek piemērota Babītes novadā deklarētajām personām, kurām 

ir “Zelta” un “Dimanta” kāzas; (ar 25.03.2015. grozījumiem, protokols Nr.5,27.§) 

3.4 Dzimtsaraksta dokumentu kopiju apstiprināšana –1.42 euro un PVN. 
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3.5 Laulību reģistrācija ar svinīgu ceremoniju ārpus dzimsarakstu nodaļas telpām, ja 

vismaz vienas reģistrējamās persona dzīvesvieta deklarēta  Babītes novadā – 145,00 

euro (t.sk. PVN). (ar 25.03.2015. grozījumiem, protokols Nr.5, 27.§). 

3.6 Laulību reģistrācija ar svinīgu ceremoniju ārpus dzimsarakstu nodaļas telpām, ja 

nevienas no reģistrējamajām personām dzīvesvieta nav deklarēta Babītes novadā – 

181,50 euro (t.sk. PVN). (ar 25.03.2015. grozījumiem, protokols Nr.5, 27.§). 

3.7 Daudzvalodu standarta veidlapas izdošanu izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju 

vai atkārtotai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai – 7,00 euro (t.sk. PVN). (ar 

29.05.2019. grozījumiem, protokols Nr.10, 36.§). 

3.8 Izziņa par civilstāvokļa aktu reģistrāciju - 7,00 euro (t.sk. PVN). (ar 29.05.2019. 

grozījumiem, protokols Nr.10, 36.§). 
 

4 Pašvaldības bibliotēkā: 

4.1 Vienas kserokopijas sagatavošana no bibliotēkas fonda: (saskaņā ar pievienotās 

vērtības likuma 52. panta 1. daļas 17.punta e - apakšpunktu, ar pievienotās vērtības nodokli 

neapliekamie pakalpojumi) 

4.1.1 A4 formāts (melnbalts) – 0,07 euro 

4.1.2 A4 formāts (krāsains) – 0,71 euro; 

4.1.3 A3 formāts (melnbalts) – 0,14 euro. 

 

4.2 Vienas lapas izdruka no datora: 

4.2.1 A4 formāts (melnbalts) – 0,07 euro un PVN; 

4.2.2 A4 formāts (krāsains) – 0,71 euro un PVN; 

4.3 Vienas lapas faksa nosūtīšana – 0,14 euro un PVN. 

 

41 Pie Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālista par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu 

vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu – 1,42 euro (t.sk. PVN). (ar 

25.03.2015. grozījumiem, protokols Nr.5, 27.§). 

 

5 Politiski represētās personas, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, 

Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās personas un invalīdi, uzrādot attiecīgo 

apliecību, un Babītes novada trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, uzrādot attiecīgo 

izziņu, ir atbrīvoti no Babītes novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu apmaksas. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  Andrejs Ence 

 
NORAKSTS PAREIZS 

Babītes novada pašvaldības 

sekretāre _____________  

I.Amoliņa- Vīga, Piņķos, 1.08.2015. 


