
Atļauja intīma rakstura izklaides rīkošanai 

1. Pakalpojuma nosaukums: 

Atļauja intīma rakstura izklaides rīkošanai.  

2. Pakalpojuma īss apraksts:  

Pašvaldības atļauja, kas tiek izsniegta Valkas novada domes lēmuma veidā, lai Valkas novadā 
veiktu tādu izklaides vietu darbību un pasākumu organizēšanu, kuri satur intīma rakstura izklaidi. 

3. Pakalpojuma saņēmējs: 

• Fiziska persona; 

• Privāto tiesību juridiska persona. 

 

4. Pakalpojuma sniedzējs: 

Valkas novada dome 

5. Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija: 

Valkas novads 

6. Pakalpojuma sniedzēja darba laiks: 

Pirmdienās: 8:00 - 18:00 

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 - 17:00 

Piektdienās: 8:00 - 16:00. 

7. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  

Iesniegumā norāda informāciju par rīkotāju (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods un 

dzīvesvietas adrese, juridiskai personai – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un 

juridiskā adrese) un iesniegumam pievieno: 

• nomas līgumu vai dokumentu, kas apliecina īpašuma tiesības uz vietu, kur tiks rīkota 

intīma rakstura izklaide; 

• ja rīkotājs nav tās vietas īpašnieks, kur tiks rīkota intīma rakstura izklaide, minētās vietas 

īpašnieka rakstisku piekrišanu intīma rakstura izklaides rīkošanai; 

• intīma rakstura izklaides vietā plānoto pasākumu aprakstu. 

 

8. Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: 

MK 02.09.2008. not. Nr.704 "Intīma rakstura izklaides ierobežošanas noteikumi" 

http://likumi.lv/doc.php?id=180747 

9. Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi : 

Bezmaksas pakalpojums.  

10. Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas kanāli: 



• Klātienē: Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā pie klientu 

apkalpošanas speciālista. 

• Pa pastu: Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads LV-4701. 

• Attālināti (elektroniski) e-pasts: novads@valka.lv . 

11. Pakalpojumu saņemšanas termiņš:  

Pašvaldība mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai 

atteikumu izsniegt atļauju intīma rakstura izklaides rīkošanai.  

12. Administratīvais process: 

Ir 

13. Pārsūdzības iespējas: 

Valkas novada domes lēmumu (administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā – 

Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201 normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

14. Atgādinājums: 

Nav 

15. Brīdinājums: 

Nav 

16. Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 

1. līmenis (Deklarētā identitāte). 

 

 


