
1. Pakalpojuma nosaukums Laulības jubilejas ceremoniju un svinīgu bērna 

dzimšanas reģistrācijas ceremoniju organizēšana 
 

2. Pakalpojuma turētāja 

nosaukums 

 

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa 

3. Pakalpojuma 

funkcija/uzdevums 

 

Pašvaldības iniciatīva ģimenes tradīciju kopšanai 

4. Pakalpojuma būtības īss 

apraksts 
• Kāzu jubilejas ceremonijas sagatavošana un vadīšana 

dzimtsarakstu nodaļas telpās.  

• Kāzu jubilāru godināšana un sveikšana 

• Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija 

 

5. Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona 

 

6. Pakalpojuma saņēmēja 

apraksts (ja pakalpojuma 

saņēmējam ir speciāli 
definēti kritēriji) 
 

Personas, kuras vēlas svinīgi atzīmēt laulības jubileju 

dzimtsarakstu nodaļā vai svinīgi reģistrēt bērna dzimšanu 

7. Normatīvie akti, kas 

reglamentē pakalpojuma 

sniegšanu 

• LR likums „Par pašvaldībām”  

• Valkas novada domes 27.11.2014. lēmums „Valkas novada 

Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumi”, 

protokols Nr.16., 2. § 

 

8. Pakalpojuma saņemšanai 

nepieciešamie dokumenti 

 

Pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls; 

Laulības apliecība - jāuzrāda oriģināls 

9. Pakalpojuma saņemšanas 

termiņš (darba dienās) 

 

30 

10. Ar pakalpojuma 

saņemšanu saistītie 

maksājumi 

Saskaņā ar Valkas novada domes 27.11.2014. lēmumu, 

protokols Nr.16., 2.§, maksa par kāzu jubilejas svinīgo 

ceremoniju – EUR 40.00, maksa par svinīgu bērna dzimšanas 

reģistrācijas ceremoniju EUR 15.00. 

 

11. Piezīmes (par 

pakalpojuma saņemšanas 

termiņu un maksājumiem, 

kuri saistīti ar termiņu) 

 

Pēc vienošanās  

12. Administratīvais process Nav 

 

13. Atgādinājums Nav 

 

14. Brīdinājums Nav 

 

15. Pakalpojuma 

autentifikācijas līmenis 

 

2. līmenis (Apliecinātā identitāte) 



16. Pakalpojuma 

pieprasīšanas kanāli 
Klātiene   -   Ieinteresētā persona (laulātie, viņu bērni, mazbērni 

vai citi ģimenes locekļi; kāzu jubileju gadījumā, vecāki – 

dzimšanas svinīgas reģistrācijas gadījumā) iesniedz iesniegumu, 

pievienojot neformālu informāciju par ģimeni 

 

17. Pakalpojuma saņemšanas 

kanāli 
Klātiene   -   Dzimtsarakstu nodaļas telpās tiek godināti un 

sveikti kāzu jubilāri, svinīgi reģistrēta dzimšana 

 

18. Pakalpojuma sniedzējs Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa 

 

19. Pakalpojumu sniedzēja 

apkalpojamā teritorija 

 

Valkas novads 

20. Pakalpojumu sniedzēja 

adrese, tālrunis, fakss, e-

pasts 

 

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

 tālrunis 64781556, 64781557, 28350388, fakss 64720090,  

e-pasts: dzimtsaraksti@valka.lv  

21. 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 

 

22. Konta Nr. nodevas vai 

maksas par pakalpojumu 

ieskaitīšanai 

Maksas pakalpojums – Valkas novada domei, reģistrācijas Nr. 

90009114839, SEB banka, bankas kods UNLALV2X, konts 

LV16UNLA0050014283134 

 


