
1. Pakalpojuma nosaukums Izraksta no kapsētas mirušo reģistrācijas grāmatas 

izsniegšana 
 

2. Pakalpojuma turētāja 

nosaukums 

 

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa 

3. Pakalpojuma 

funkcija/uzdevums 

 

Nodrošināt dokumentu ar juridisku spēku izsniegšanu 

4. Pakalpojuma būtības īss 

apraksts 

Dzimtsarakstu nodaļā atrodas Valkas pilsētas kapsētu mirušo 

reģistrācijas grāmatas, kurās izdara ierakstu par katru kapavietā 
notikušo apbedījumu, norādot apbedīšanas gadu, apbedītā 
vārdu, uzvārdu un kapavietas uzturētāju. Izziņa / izraksts no 

pamatdokumentiem var tikt izmantota gadījumos, kad 

nepieciešams apstiprināt faktus un pierādīt tiesības saistībā ar 

ģimenes kapavietu vai tajā apbedītajiem radiniekiem 

 

5. Pakalpojuma saņēmējs •  Fiziska persona 

•  Privāto tiesību juridiska persona 

•  Publisko tiesību juridiska persona. 

 

6. Pakalpojuma saņēmēja 

apraksts (ja pakalpojuma 

saņēmējam ir speciāli 
definēti kritēriji) 
 

Nav 

7. Normatīvie akti, kas 

reglamentē pakalpojuma 

sniegšanu 

•  Informācijas atklātības likums 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601  

• Fizisko personu datu aizsardzības likums 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=4042 

• Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr.22. „ Par 

pašvaldības nodevām”, apstiprināti ar Valkas novada domes 

30.06.2010. lēmumu, protokols Nr.7., 36.§ 
 

8. Pakalpojuma saņemšanai 

nepieciešamie dokumenti 

 

Personu apliecinošs dokuments - personas apliecība vai pase. 

 

9. Pakalpojuma saņemšanas 

termiņš (darba dienās) 

 

1 

10. Ar pakalpojuma 

saņemšanu saistītie 

maksājumi 

Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem 

Nr.22. „ Par pašvaldības nodevām”, apstiprinātiem ar Valkas 

novada domes 30.06.2010. lēmumu, protokols Nr.7., 36.§, 

izziņa EUR 2.85 

 

11. Piezīmes (par 

pakalpojuma saņemšanas 

termiņu un maksājumiem, 

kuri saistīti ar termiņu) 

 

Nav 

12. Administratīvais process Ir 



13. Pārsūdzības iespējas 

 

Administratīvajā rajona tiesā. 

14. Atgādinājums 

 

Nav 

15. Brīdinājums 

 

Nav 

16. Pakalpojuma 

autentifikācijas līmenis 

 

1. līmenis (Deklarētā identitāte) 

17. Pakalpojuma 

pieprasīšanas kanāli 
• e – pasts – iesniedzējs nosūta pieprasījumu Valkas novada 

Dzimtsarakstu nodaļai pa e-pastu  

• klātiene – iesniedzējs iesniedz pieprasījumu Dzimtsarakstu 

nodaļā 

• korespondence – iesniedzējs nosūta pieprasījumu Valkas 

novada Dzimtsarakstu nodaļai Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas 

novadā, LV-4701 

 

18. Pakalpojuma saņemšanas 

kanāli 
• klātiene – iesniedzējs ierodas Dzimtsarakstu nodaļā un saņem 

izziņu 

• korespondence – Dzimtsarakstu nodaļa izsūta izziņu uz 

Iesniedzēja norādīto adresi  

 

19. Pakalpojuma sniedzējs 

 

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa 

20. Pakalpojumu sniedzēja 

apkalpojamā teritorija 

 

Valka 

21. Pakalpojumu sniedzēja 

adrese 

Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV – 4701, tālrunis 

64781556, 64781557, 28350388, fakss 64720090, e-pasts: 

dzimtsaraksti@valka.lv  

 

22. Pakalpojumu sniedzēja 

darba laiks 

Pirmdienās: 8:00-12:00; 13:00-18:00 

Otrdienās: 8:00-12:00; 13:00-17:00 

Trešdienās: 8:00-12:00; 13:00-17:00 

Ceturtdienās: 8:00-12:00; 13:00-17:00 

Piektdienās: 8:00-12:00 

 

23. Konta Nr. nodevas vai 

maksas par pakalpojumu 

ieskaitīšanai 

Pašvaldības nodeva – Valkas novada domei,  reģistrācijas Nr. 

90009114839, SEB banka, bankas kods UNLALV2X, konts 

LV16UNLA0050014283134 

 

 


