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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2013.gada 23.aprīlī                Nr.86 

 

Par pašvaldības noteiktajiem maksas pakalpojumiem Ādažu novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 

 

Ādažu novada dome izskatīja Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas ziņojumu par 

laulības ceremonijas pakalpojumu maksas paaugstināšanu, pamatojoties uz 2013.gada 

1.janvārī spēkā stājušos Civilstāvokļu aktu reģistrācijas likumu un konstatēja: 

1. Ar 2010.gada 23.jūnija lēmumu Nr.93 „Par maksas noteikšanu par sniegtajiem 

pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā un Baltezera kapos” tika noteikta 

maksa par laulību ceremonijas pakalpojumiem Ādažu novadā. 

2. 2013.gada 1.janvārī spēkā stājās Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums. Šā likuma 

19.panta 2.daļa nosaka, ka pēc personu lūguma Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona 

var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kas vēlas noslēgt laulību, 

nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus. Līdz ar to 

nepieciešams veikt izmaiņas maksas pakalpojumos par laulības ceremoniju veikšanu.  

3.  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās otro punktu, pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, 

laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru 

un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; 

pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un 

uzturēšana);  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas četrpadsmitā punkta „g” 

apakšpunktu un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19.panta otro daļu, Ādažu novada 

dome 

 

NOLEMJ: 

 

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

Dzimtsarakstu nodaļā:  

 

Nr. Pakalpojums Cena Ls 

(neieskaitot 

PVN)  

1.1. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Dzimtsarakstu nodaļas 

telpās, (ceremonijas sagatavošana, vadīšana, telpas noformējums, 

muzikālais pavadījums- ieraksts): 

1.1.1. ja vismaz viens no laulības reģistrācijas pieteicējiem 

savu dzīvesvietu ir deklarējis Ādažu novadā 

1.1.2. ja neviens no laulības reģistrācijas pieteicējiem savu 

dzīvesvietu nav deklarējis Ādažu novadā 

 

 

 

20,00 

 

40,00 
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1.2. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonijas vadīšana citā piemērotā 

laulības reģistrācijas vietā, kas atrodas Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā (tai skaitā, ceremonijas vietas apskate, 

nokļūšana uz laulības ceremonijas vietu un atpakaļ, dokumentu 

nogādāšana): 

1.1.1. ja vismaz viens no laulības reģistrācijas pieteicējiem 

savu dzīvesvietu ir deklarējis Ādažu novadā 

1.1.2. ja neviens no laulības reģistrācijas pieteicējiem savu 

dzīvesvietu nav deklarējis Ādažu novadā 

 

 

 

 

 

100,00 

 

120,00 

 

 

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

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

3. 1.2. punktā minētais pakalpojums ietver laulību reģistrācijas procedūru, bet neietver 

muzikālo pavadījumu, vietas noformējumu, iekārtošanu un citus papildus 

pakalpojumus. 

4. No 1.1.1. punktā noteiktās maksas par laulību ceremoniju ir  atbrīvotas personas,  kuru 

deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada pašvaldības teritorija,  kurām normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas (ģimenes) 

statuss, kuras nav savstarpēji laulātas un kurām ir kopīgs bērns (bērni).   

  

      5. Noteikt pakalpojumu maksu Baltezera kapos: 

 

Nr. Pakalpojuma veids Maksa Ls 

(neieskaitot 

PVN) 

5.1. Par kapličas izmantošanu nelaiķa uzglabāšanai (par diennakti) 3.00 

5.2. Par kapličas izmantošanu atvadu ceremonijai 10.00 

5.3. Par kapavietas ierādīšanu jau esošajās ģimenes apbedījuma vietās 5.00 

5.4. Par kapu rakšanas inventāra (dēļu, lāpstu, dvieļu u.c.) nomu 7.00 

5.5. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Ādažu novadā deklarēto personu 

apbedīšanai (3m*4m) 

50.00 

5.6. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Ādažu novadā deklarēto personu 

apbedīšanai (3m*1,5m) 

15.00 

5.7. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu citur deklarēto personu apbedīšanai 

(3*4m) 

700.00 

5.8. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu citur deklarēto personu apbedīšanai 

(3m*1,5m) 

300.00 

5.9. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Ādažu novadā deklarētās personas 

laulātā, lejupējā (bērna) un tuvākās pakāpes augšupējā (vecāka) 

apbedīšanai, kuru deklarētā dzīves vieta ir citā pašvaldībā.       

100.00 

5.10. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Garkalnes novadā deklarēto 

personu apbedīšanai (3m*4m) 

100.00 

5.11. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Garkalnes novadā deklarēto 

personu apbedīšanai (3m*1,5m) 

50.00 
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6. Maksa par kapu pakalpojumiem pilnā apjomā iemaksājama Ādažu novada domes 

budžetā   ne vēlāk kā 2 darba  dienas pirms pakalpojuma sniegšanas. 

7.  Noteikt, ka par maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus var izlietot izdevumiem, kas 

saistīti ar maksas pakalpojumu nodrošināšanu un citiem uzturēšanas izdevumiem. 

8. Lēmums stājās spēkā ar 2013.gada 01.maiju.  

9. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2010.gada 22.jūnija    

lēmums Nr.93. 

10. Atbildīgā par lēmuma izpildi Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļa.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         P.Balzāns 

 

 

 


