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APSTIPRINĀTI 

ar Cēsu novada domes  
21.11.2013. lēmumu Nr.473 

 
Grozījumi izdarīti ar 

Cēsu novada domes 28.12.2013. lēmumu Nr.559 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Cēsīs 

 
21.11.2013.          Nr.38 

 
Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu saņemšanas nodevu 

 
Izdoti saskaņā ar likuma 

 „Par nodokļiem un nodevām”  
12. panta pirmās daļas 1. punktu,  

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 480 
 ”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt  

pašvaldību nodevas” 16. un 16.1 punktu 
 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka Cēsu novada pašvaldības nodevas par civilstāvokļa aktu 
reģistrāciju apliecinošo dokumentu saņemšanas (turpmāk – nodeva) apmēru un 
maksāšanas kārtību. 

2. Nodevas likmes ir šādas: 
2.1. izziņas par civilstāvokļa akta reģistrāciju izsniegšana – 4,27 euro; 
2.2. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā glabātā civilstāvokļa akta reģistra ieraksta 

papīra formāta kopijas izsniegšana – 4,27 euro; 
2.3. civilstāvokļa akta reģistra ieraksta datorizdrukas izsniegšana – 4,27 euro. 
3. Nodeva maksājama pirms civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu 

saņemšanas. 
4. Papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam, no nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu 

statusu apliecinošu dokumentu): 
4.1. personu ar I vai II invaliditātes grupu; 
4.2. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 
4.3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu; 
4.4. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu 

vecuma sasniegšanai; 
4.5. daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā 

audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta 
vai papildu adrese. 

5. Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu izsniegšanu nodevu neiekasē: 
5.1. ja civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošais dokuments nepieciešams 

uzturlīdzekļu piedziņas, valsts pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās; 
5.2. aizbildnības vai aizgādības nodibināšanas lietās; 
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5.3. politiski represēto personu reabilitācijas lietās; 
5.4. personu apliecinošo dokumentu izsniegšanas lietās notiesātām personām; 
5.5. uz paritātes pamata pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts 

līgums par savstarpējo tiesisko palīdzību. 
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī. 
 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/          J.Rozenbergs 
 

 
Pielikums 

Cēsu novada domes sēdes 
21.11.2013. lēmumam Nr.473 

 
Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.38  „„Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošo dokumentu saņemšanas nodevu””  
paskaidrojuma raksts 

 
Pašreizējās situācijas 
raksturojums 

Šobrīd pašvaldības nodeva par izziņām no arhīva, tai skaitā no Cēsu 
novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīva, tiek iekasēta, pamatojoties uz Cēsu 
novada 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „Pašvaldības 
nodeva par dokumentu un apstiprinātu to kopiju saņemšanu”. Pašvaldības 
nodeva par arhīva izziņām ir 3,00 lati. Ar Cēsu novada domes 
saistošajiem noteikumi Nr. 23 „„Par Cēsu novada 03.09.3009.Saistošo 
noteikumu Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apstiprinātu to 
kopiju saņemšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem” minētie noteikumi 
atzīti par spēku zaudējušiem ar 2014. gada 1. janvāri. 

Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamības 
raksturojums, dokumenta 
būtība 

2013. gada 1. janvārī stājies spēkā „Civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
likums”, kur 47. panta pirmajā daļā ir definēts, kādus civilstāvokļa aktu 
reģistrāciju apliecinošus dokumentus dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt, 
pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem. Par minētā likuma 
47. panta pirmās daļas 1. punktā minētajām laulības, dzimšanas un 
miršanas apliecībām 24.09.2013. ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”. 
Minētā likuma 47. panta pirmās daļas 2. punktā (izziņas par civilstāvokļa 
aktu reģistrāciju), 3. punktā (civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kas 
attiecīgajā iestādē glabājas papīra formā (kopiju)) un 4. punktā 
(civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu datorizdruku) minēto dokumentu 
pašvaldības nodevu nosaka šis saistošo noteikumu projekts. 

Īss Saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts 

Pašvaldības nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošajiem 
dokumentiem saskaņā ar šo saistošo noteikumu projektu noteikta 4,27 
euro. Tā ir analoga līdz šim noteiktajai pašvaldības nodevai par arhīva 
izziņām. Saistošo noteikumu projekts nosauc personu loku, kuri atbrīvoti 
no pašvaldības nodevas un jautājumu loku, par kuriem pašvaldības 
nodeva nav jāmaksā. Šie atvieglojumi ietverti analogi Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
valsts nodevu”. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības 
budžetu 

Nav 



  
Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām 

Nav 

Normatīvie akti, saskaņā 
ar kuriem Saistošie 
noteikumi sagatavoti 

Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punkts, 21. panta 
pirmās daļas 15. punkts. 
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1. punkts. 
„Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums” 47. panta pirmās daļas 2., 3. un 
4. punkts. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā 
ar Saistošo noteikumu 
projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu 
projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē „Kaķukrogs” Vaives 
pagasts, Cēsu novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā (Bērzaines ielā 5, Cēsīs), Cēsu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā (Palasta ielā 11, Cēsīs) 
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