
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 24.oktobrī                Nr.234 

 

Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas otro punktu un 21.panta 

pirmās daļas četrpadsmitā punkta „g” apakšpunktu, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 

19.panta otro daļu, Ādažu novada domes 2017.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.23/2017 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību” (turpmāk – 

Noteikumi), kā arī to, ka jautājums atbalstīts Finanšu komitejā 17.10.2017., Ādažu novada 

dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt šādu maksu par svinīgas laulību ceremonijas pakalpojumu sniegšanu Ādažu 

novada Dzimtsarakstu nodaļā:  

Nr. 

p.k. 
Pakalpojums 

Cena EUR 

(neieskaitot 

PVN) 

1.1. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Dzimtsarakstu nodaļas telpās, 

(ceremonijas sagatavošana, vadīšana, telpas noformējums, muzikālais pavadījums 

(ieraksts)): 

1) ja vismaz viens no pieteicējiem savu dzīvesvietu ir deklarējis Ādažu novadā 

2) ja neviens no pieteicējiem savu dzīvesvietu nav deklarējis Ādažu novadā 

 

 

 

29,00 

57,00 

1.2. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonijas vadīšana citā piemērotā vietā Ādažu 

novada administratīvajā teritorijā (t.sk., ceremonijas vietas apskate, nokļūšana uz 

laulības ceremonijas vietu, dokumentu nogādāšana): 

1) ja vismaz viens no pieteicējiem savu dzīvesvietu ir deklarējis Ādažu novadā; 

2) ja neviens no pieteicējiem savu dzīvesvietu nav deklarējis Ādažu novadā 

 

 

 

143,00 

171,00 

 

2. Maksa par pakalpojumu pilnā apjomā iemaksājama Ādažu novada domes budžetā ne 

vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms laulības ceremonijas veikšanas. 

3. Lēmuma 1.2.apakšpunktā minētais pakalpojums ietver laulību reģistrācijas procedūru un 

neietver muzikālo pavadījumu, vietas noformējumu, iekārtošanu un citus pakalpojumus. 

4. No maksas par laulību ceremoniju Dzimtsarakstu nodaļas telpās ir atbrīvotas personas, 

vienlaicīgi izpildoties šādiem nosacījumiem: 

4.1. personas deklarētā dzīvesvieta atrodas Ādažu novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā;  

4.2. personai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss; 

4.3. personas nav savstarpēji laulātas un tām ir kopīgs bērns (bērni).   

5. Noteikt pakalpojumu maksu Baltezera kapos: 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids 

Maksa EUR 

(neieskaitot 

PVN) 

5.1. Kapličas izmantošanu bēru ceremonijai 15,00 

5.2. Apbedījuma vietas ierādīšana 8,00 

5.3. Kapu rakšanas inventāra (dēļu, lāpstu, dvieļu u.c.) noma 10,00 
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5.4. Kapavietas uzturēšanas tiesību atjaunošana 50,00 

5.5. Jaunas 1-vietīgas kapa vietas ierādīšana Ādažu novadā deklarēto personu 

apbedīšanai (3m*1,5 m) 

25,00 

5.6. Jaunas 2-vietīgas kapa vietas ierādīšana Ādažu novadā deklarēto personu 

apbedīšanai (3 m*3) 

50,00 

5.7. Jaunas 3-vietīgas  kapa vietas ierādīšana Ādažu novadā deklarēto personu 

apbedīšanai (3 m*4 m) 

75,00 

5.8. Jaunas 4-vietīgas kapa vietas ierādīšana Ādažu novadā deklarēto personu 

apbedīšanai (3 m*5 m) 

100,00 

5.9. Jaunas 1-vietīgas kapa vietas ierādīšana citā administratīvajā teritorijā  deklarēto 

personu apbedīšanai (3 m*1,5 m) 

415,00 

5.10. Jaunas 2-vietīgas kapa vietas ierādīšana citā administratīvajā teritorijā  deklarēto 

personu apbedīšanai (3*3 m) 

830,00 

5.11. Jaunas 3-vietīgas kapa vietas ierādīšana citā administratīvajā teritorijā  deklarēto 

personu apbedīšanai (3*4 m) 

1245,00 

5.12. Jaunas 4-vietīgas kapa vietas ierādīšana citā administratīvajā teritorijā  deklarēto 

personu apbedīšanai (3*5 m) 

1660,00 

5.13. Jaunas 1-vietīgas kapa vietas ierādīšanu Ādažu novadā deklarētās personas laulātā, 

lejupējā (bērna) un tuvākās pakāpes augšupējā (vecāka) apbedīšanai, kuru deklarētā 

dzīves vieta ir citā administratīvajā teritorijā       

150,00 

5.14. Jaunas 2-vietīgas kapa vietas ierādīšanu Garkalnes novadā deklarēto personu 

apbedīšanai (3 m*1,5 m) 

200,00 

5.15. Jaunas 3-vietīgas kapa vietas ierādīšanu Garkalnes novadā deklarēto personu 

apbedīšanai (3 m*3 m) 

400,00 

5.16. Jaunas 4-vietīgas kapa vietas ierādīšanu Garkalnes novadā deklarēto personu 

apbedīšanai (3 m*4 m) 

600,00 

5.17. Jaunas kapa vietas ierādīšanu Garkalnes novadā deklarēto personu apbedīšanai (3 

m*5 m) 

800,00 

 

6. Maksa par kapu pakalpojumiem pilnā apjomā iemaksājama Ādažu novada domes budžetā 

ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms pakalpojuma sniegšanas. 

7. Lēmums stājās spēkā pēc Noteikumu spēkā stāšanos.  

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2013.gada 22.aprīļa 

lēmums Nr.86 “Par pašvaldības noteiktajiem maksas pakalpojumiem Ādažu novadā”. 

9. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs. 

10. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 


