
Apstiprināts ar  

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

domes 16.02.2023. lēmumu Nr.40 

VENTSPILS PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU NODAĻAS 

maksas pakalpojumu cenrādis 

N. 

p.k. 
Pakalpojuma nosaukums  

CENA  

(ar PVN) 

1. Laulības reģistrācija Laulību zālē, ja tajā piedalās tikai laulības slēdzēji un 

liecinieki 
20.00 

2. Svinīga ceremonija Laulību zālē - laulības reģistrācija vai kāzu jubilejas 

atzīmēšana (ar muzikanta piedalīšanos) 
55.00 

3. Svinīga ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības iestāžu telpās/teritorijā (telpās - ar muzikanta piedalīšanos, 

ārus telpām - bez muzikanta piedalīšanās) 

100.00 

4. Svinīga ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā laulības reģistrācijai 

piemērotā vietā Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā  
150.00 

5. Dzimtsarakstu nodaļas telpas un šampanieša glāžu izmantošana pēc 

svinīgās ceremonijas (30 minūtes) 
20.00 

6. Dokumentu sagatavošana laulības reģistrācijai saīsinātā termiņā  

(tikai Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem) 
50.00 

7. Atvieglojumi   

7.1. Ja abi laulības slēdzēji, kas savu dzīvesvietu ir deklarējuši Ventspilī, ir 1. vai 2.grupas invalīdi 

un/vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem – 1.un 2.punktā minētie 

pakalpojumi ir bezmaksas pakalpojumi. 

7.2. Ja viens no laulības slēdzējiem, kas savu dzīvesvietu ir deklarējis Ventspilī, ir 1. vai 2. grupas 

invalīds un/vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīts par trūcīgu – 1.un 2.punktā minēto 

pakalpojumu cenai tiek piemērota atlaide 50% apmērā. 

7.3. Atzīmējot zelta (50 gadu), dimanta (60 gadu) vai briljanta (70 gadu) kāzu jubilejas, ja vismaz 

viens no kāzu jubilejas atzīmētājiem savu dzīvesvietu deklarējis Ventspilī – 2.punktā minētais 

pakalpojums ir bezmaksas pakalpojums. 

7.4. Reizi gadā - Ģimenes dienā (15. maijā), ja abi laulību slēdzēji savu dzīvesvietu ir deklarējušie 

Ventspilī un ir atzinuši paternitāti bērnam (bērniem) – 1.punktā minētais pakalpojums ir 

bezmaksas pakalpojums. 

7.5. Ja laulību vēlas noslēgt persona, kura nav transportējama un saskaņā ar 03.09.2013. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” 34.punktu 

Dzimtsarakstu nodaļā var iesniegt ārstniecības iestādes atzinumu, ka persona ar veselības 

traucējumiem nav transportējama – 4.punktā minētais pakalpojums ir bezmaksas pakalpojums. 
 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils muzejs"  

struktūrvienību pakalpojumi 
Cena EUR/stundā 

(ieskaitot PVN) 

* LIVONIJAS ORDEŅA PILS TELPU NOMA  

- Kapela 148,38 

- Iekšpagalms + I un II stāva galerijas + pavarda telpa 88,27 

- Kapitula zāle 118,71 

- Ārējais pagalms 37,05 

** PIEJŪRAS BRĪVDABAS MUZEJS  
- Teritorijas noma (vasaras terase, rotaļu laukums, dzirnavu laukums) 56,46 

 


