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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

 
2021. gada 24. novembrī              Nr. 221 
 

Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļā 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 15. punktu un 21. panta 
pirmās daļas 14. punkta „g” apakšpunktu, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19. panta otro 
un trešo daļu, kā Finanšu komitejas 17.11.2021. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt maksu par Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem:  

Nr. Pakalpojums 
Cena EUR 

bez 
PVN 

ar 
PVN 

1.1. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Dzimtsarakstu nodaļas telpā, t.s. Ādažu 
kultūras centra telpās, Carnikavas novadpētniecības centrā un Carnikavas kultūras 
namā “Ozolaine” (ceremonijas sagatavošana, vadīšana, apliecības vāciņš, telpa un 
tās noformējums, muzikālais pavadījums (ieraksts)): 
1)  ja vismaz viens no pieteicējiem deklarēts Ādažu novadā 
2)  ja neviens no pieteicējiem nav deklarēts Ādažu novadā 

 
 

 
28,93 
57,85 

 
 

 
35,00 
70,00 

1.2. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonijas vadīšana citā piemērotā vietā Ādažu 
novada administratīvajā teritorijā (t.sk. ceremonijas vietas apskate, nokļūšana uz 
ceremonijas vietu, dokumentu nogādāšana, apliecības vāciņš.): 
1)  ja vismaz viens no pieteicējiem deklarēts Ādažu novadā 
2)  ja neviens no pieteicējiem nav deklarēts Ādažu novadā 

 
 

 
140,50 
165,29 

 
 

 
170,00 
200,00 

1.3. Laulības reģistrācija brīvdienā vai svētku dienā 41,32 50,00 

1.3.  Laulību jubileju (sudrabkāzas, zelta kāzas, u.c.) ceremoniju sagatavošana un 
vadīšana 

57,85 70,00 

1.4. Daudzvalodu standarta veidlapas sagatavošana izziņai par civilstāvokļa akta 
reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai 

7,001  

1.5. Izziņas par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta kopijas 
vai datorizdrukas izsniegšana  

5,002  

 
2. Maksu par pakalpojumu pilnā apjomā iemaksā Ādažu novada pašvaldības budžetā pirms 

pakalpojuma saņemšanas, turklāt 1.1.-1.3. apakšpunktā noteikto maksu iemaksā ne vēlāk 
kā 5 (piecas) darbdienas pirms laulību ceremonijas. 

3. No maksas par laulību ceremoniju dzimtsarakstu nodaļas telpās un par 1.4. un 1.5. 
apakšpunktā noteikto dokumentu sagatavošanu atbrīvo Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā deklarētas personas, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas 
(ģimenes) statuss, kā arī personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti. 

                                                 
1, 2  Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu 
 



4. Lēmums stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī.  

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē: 

5.1. Ādažu novada domes 2017. gada 24. oktobra lēmums Nr.234 “Par maksas 
pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā”, daļā par Ādažu novada 
dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem; 

5.2. Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra lēmums Nr.3, 9.§ “Carnikavas 
novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis”.  

6. Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājam nodrošināt lēmuma izpildi. 

7. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


