SIA”Funeral Service Latvia” ir ģimenes uzņēmums, kurš Latvijā apbedīšanas
pakalpojumus sniedz jau vairāk nekā 25 gadus. ’’VĪTOLU APBEDĪŠANAS DIENESTS ‘’ ir
mūsu uzņēmuma otrā filiāle, ko esam atvēruši Siguldā, Paparžu ielā 6.
Rīgā un Ādažos esam plaši atpazīstami ar mūsu pirmās filiāles nosaukumu ''ĀDAŽU
APBEDĪŠANAS DIENESTS''.
Tagad arī Siguldā un tās apkaimē sniedzam kvalitatīvus apbedīšanas un kapu
labiekārtošanas pakalpojumus.
Mūsu uzņēmuma piedāvātais pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs:
Mirušā transportēšana visu diennakti ar katafalku no mājām vai
slimnīcas/pansionāta uz morgu.
Noformējam visus dokumentus, kas nepieciešami mirušā apbedīšanai brīdī, kad
•
tiek plānota atvadu ceremonija (miršanas apliecības, VSAA iesniegumus
apbedīšanas pabalsta saņemšanai un sociālā dienesta dokumentus)
Atvadu ceremonijas organizēšana (zārka nesēji, izvadītāji latviešu un krievu valodā,
•
visu konfesiju mācītāji, muzikanti, katafalki mirušā transportēšanai kapu teritorijā vai
mirušā transportēšanai no atvadu zāles līdz krematorijam/kapavietai)
Sēru floristika. Mūsu apbedīšanas birojam ir savs ziedu salons, kurš ir specializējies
•
uz sēru vainagu, štrausu un ziedu dekoru izgatavošanu. Rakstām sēru lentas ar
mūsdienīgas tehnoloģijas palīdzību - ploteris un termoprese. Uzrakstīsim jums
vēlamo tekstu uz dažāda materiāla vai krāsas sēru lentas. Ziedu postamenti un to
piegāde uz ceremonijas vietu iekļauti cenā.
·
Apbedīšanas piederumu tirdzniecība.
Mūsu uzņēmumam ir plašākais klāsts koka zārku izvēlei (ozolkoka, priedes, oša un
melnalkšņa zārki)
Esam zārku ražotāji, kas īsā laika periodā piedāvā izgatavot nestandarta izmēra zārkus.
Piedāvājam kapu krustus, plāksnītes ar uzrakstiem, pārklājus, tautiskās segas, urnas.
•

·
Kremācijas organizēšana. Sadarbībā ar Rīgas kremācijas centru piedāvājam mirušā
kremācijas pakalpojumus un atvadu zāles ar ceremoniju. Visi mirušie tiek kremēti Rīgas
krematorijā, tas nozīmē, ka neviens no mirušajiem netiek vests uz ārzemju krematorijiem.
·
Sniedzam kapu rakšanas pakalpojumus visās Siguldas kapsētās un tās apkaimē.
·
Kapu labiekārtošana un apzaļumošana- Jau daudzus gadus nodarbojamies ar
kapavietu labiekārtošanu un kopšanu. Izgatavojam un uzstādām pieminekļus, kapu
apmales, kapavietu perimetrus, metāla un granīta kapu soliņus.
Visas iepriekšminētās darbības veicam paši bez starpnieku palīdzības, kas ļauj nodrošināt
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Apbedīšanas pakalpojumu cenu lapa:
Katafalks mirušā nogādāšanai uz morgu

20 Euro - 50 Euro

Strādnieki mirušā nogādāšanai uz morgu (divi strādnieki)

24 Euro

Mirušā transportēšana ar katafalku Latvijas teritorijā un ārpus tās.

0,50 Euro par 1km

Specpakete

8 Euro

Mirušā mazgāšāna

15 Euro

Ģērbšana

15 Euro

Skūšana, grimmēšana

15 Euro

Iezārkošana

10 Euro

Mirušā saglabāšana morgā

6 Euro diennaktī

Transports kapsētas teritorijā

35-50 Euro

Zārka nesēji bēru cermonijai (4gb.)

No 88 Euro-120 Euro

Kapa rakšana (Standarta izmēra kaps)

115 Euro

Ziedi kapa dekorēšanai

10 Euro

Mācītājs cermonijai

Ziedojums draudzei

Izvadītājs

55 Euro

Mūzika

55 Euro

Zārki

No 100 Euro-1250 Euro

Pārklāji

No 8 Euro - 30 Euro

Tautiskās segas

No 26 Euro - 60 Euro

Čības mirušajam

6 Euro

Koka krusti (visa veida) priedes, ozola, oša

No 29 Euro - 60 Euro

Plāksnīte krustam ar vārdu, uzvārdu un datiem

10 Euro

Mirušā apģērbs kleitas un uzvalki

No 49 Euro - 70 Euro

Bēru vainagi

No 50 Euro - 100 Euro

Štrausi

No 21 Euro - 35 Euro

Dokumentu noformēšana

15 Euro

Aģentūras pakalpojumi

25 Euro

Cenas norādītas bez PVN

