
 

 

Apstiprināti 

ar Ādažu novada domes 

27.08.2019. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.20 §2)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 27.augustā        Nr.17/2019 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Saistošie 

noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai” 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43.panta 

trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto 

daļu  

 

 

Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Saistošie 

noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai” (turpmāk – Noteikumi) šādus 

grozījumus: 

1. Papildināt  Noteikumus ar jaunu 6.¹ punktu šādā redakcijā:   

“6.¹   Pabalstu var pieprasīt 6 (sešu) mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas dienas”. 

2. Izteikt Noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:  

 “9. Lai saņemtu pabalstu, personai, kura organizē apbedīšanu, jāiesniedz Ādažu novada 

domes Sociālajā dienestā vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 

centrā šādi dokumenti: 

9.1. iesniegums pabalsta saņemšanai (pielikums);    

9.2. miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 

9.3. izziņa no VSAA par to, vai par mirušo personu ir saņemts apbedīšanas 

pabalsts, kā arī par izmaksāto summu, ja tiek pieprasīts Noteikumu 3. un 

4.punktā noteiktais pabalsts; 

9.4. rēķins par apbedīšanas pakalpojumiem, ja mirušā apbedīšanu organizē  

juridiska persona.” 

3. Papildināt Noteikumus ar jaunu pielikumu šādā redakcijā: 

 

 

 

 

 



Pielikums Ādažu novada domes 

2013.gada 2.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.4 “Par Ādažu 

pašvaldības pabalstu personas 

apbedīšanai”   

     

   

ĀDAŽU NOVADA DOMEI 

 
__________________________________ 

       vārds uzvārds 

 

___________________-_______________ 
           personas kods 

 

__________________________________ 
                                                                                                                              deklarētās dzīvesvietas adrese 

 

__________________________________ 
                                                                                                                                               tālruņa Nr. 

IESNIEGUMS 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2010. gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Saistošie 

noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai”, lūdzu piešķirt vienreizējo apbedīšanas 

pabalstu.   

Mirušā persona   ______________________________________________________________________.  
                                                                      (vārds,  uzvārds, personas kods)  

Pabalstu lūdzu pārskaitīt uz  

kontu  Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

vai apbedīšanas pakalpojuma sniedzējam__________________________________________.  
                                   (norādīt pakalpojuma sniedzēju)  

 

Esmu informēts, ka iesniegumā norādītie personas dati ir nepieciešami un tiks izmantoti, lai nodrošinātu 

pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem. Ar informāciju par 

manām, kā datu subjekta, tiesībām un citu informāciju par personas datu apstrādi var iepazīties Ādažu 

novada pašvaldības dokumentā “Ādažu novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politika”, kas 

pieejama Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Ādažu novada Sociālajā dienestā un 

tīmekļvietnē www.adazi.lv/pasvaldiba/dokumenti/privatuma-politika/. 
 
Iesniegumam pievienoju (atzīmēt ar krustiņu):  

1 ) miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu)   

 

2) Izziņu no VSAA  

 

3) rēķinu par apbedīšanas pakalpojumiem.  

 

______._______________                                                                        ____________________ 

           (datums)                                                                                             (paraksts) 

 

Domes priekšsēdētājs                             M.Sprindžuks    

http://www.adazi.lv/pasvaldiba/dokumenti/privatuma-politika/


 

Paskaidrojuma raksts 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Saistošie 

noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai”  
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15.panta pirmās daļas 7.punkts noteic, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, bet 43.panta trešā 

daļa nosaka, ka  dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības  

autonomo funkciju izpildi.  

1.2. Grozījumi (turpmāk - Noteikumi) Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos 

Nr.4 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai” ir izstrādāti  

pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu un   35. 

panta trešo un  ceturto daļu.   

2. Īss projekta satura izklāsts. 

Noteikumu mērķis – precizēt pabalsta saņemšanas kārtību un iesniedzamos dokumentus. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

3.1. Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības 

budžetu.   

3.2. Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, 

darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

4.1. Mērķgrupas, ko ietekmē Noteikumi, ir Ādažu novada pašvaldībā deklarēto personu tuvinieki 

vai personas, kuras organizē mirušās personas apbedīšanu.    

4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5.Informācija par administratīvajām procedūrām.  

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada domes 

Sociālais dienests.  

5.2. Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām 

veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Nav attiecināms 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           M.Sprindžuks 


