1.

Pakalpojuma nosaukums

Dzīvesvietas deklarēšana

2.

Pakalpojuma turētāja
nosaukums
Pakalpojuma
funkcija/uzdevums

Valkas novada pašvaldība

4.

Pakalpojuma būtības īss
apraksts

Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena
mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā,
deklarēt to Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā vai jebkurā
pagasta pārvaldē, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju.
Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un
nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā
izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu,
ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai
reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu
dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai
bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ir attiecīgās personas
aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis). Iestāde reģistrē
ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto
ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī
aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā, pēc pieprasījuma izsniedzot
dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

6.

Pakalpojuma saņēmēja
apraksts (ja pakalpojuma
saņēmējam ir speciāli
definēti kritēriji)
Normatīvie akti, kas
reglamentē pakalpojuma
sniegšanu

Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārzemnieki un
bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas
Republikā.

3.

7.

Reģistrēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu un nodrošināt
personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aktualizāciju,
aizsardzību, saglabāšanu, kā arī iekļaušanu iedzīvotāju reģistrā.

•
•
•
•
•

•

•
8.

Pakalpojuma pieprasīšana

•

Dzīvesvietas deklarēšanas likums.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=64328
Iedzīvotāju reģistra likums
http://www.likumi.lv/doc.php?id=49641
Administratīvā procesa likums
http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
Personu apliecinošu dokumentu likums
http://www.likumi.lv/doc.php?id=243484
MK 30.06.2009. not. Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas
apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par
deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju"
http://www.likumi.lv/doc.php?id=194408
MK 20.10.2009. not. Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas
deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes
kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību"
http://www.likumi.lv/doc.php?id=199485
Valkas novada domes 30.12.2014. noteikumi Nr.14.”Par
kārtību, kādā Valkas novada pašvaldībā veic dzīvesvietas
deklarēšanu un deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”
Klātienē - rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem
dokumentiem iesniedz Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā

vai Valkas novada pagastu pārvaldē.
• Elektroniskais pakalpojums - www.latvija.lv
Ja izmanto elektronisko pakalpojumu www.latvija.lv,
izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas
iesniegšana", persona var elektroniski deklarēt savu, sava
nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas
dzīvesvietu Latvijā.
Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas
autentifikācijas līdzekļiem vai drošu elektronisko parakstu.
Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank", "SEB
bankas", "DnB bankas" un "Citadele bankas" internetbankas
lietotājiem.
Deklarējot dzīvesvietu elektroniski:
- nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma
pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta vai
internetbankas autentifikācijas līdzekļa;
- ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam bērnam,
aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav jāuzrāda
pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas
likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju
reģistrā;
- deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai tiek izmantoti
Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek nodrošināta
automātiska adreses esamības pārbaude;
- ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju
reģistrā;
- par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.
9.

Pakalpojuma
pieprasīšanai
nepieciešamās veidlapas

10. Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti

• Dzīvesvietas deklarācija MK-1194-20.10.2009.doc

•
•
•

•
•

•
•
11. Pakalpojuma saņemšanas
termiņš (darba dienās)
12. Ar pakalpojuma
saņemšanu saistītie
maksājumi

Dzīvesvietas deklarācija (skat. veidlapu) - jāiesniedz
oriģināls;
personas pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna
dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas
deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās
personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.)- jāuzrāda oriģināls;
pilnvarotajai personai- notariāli apliecināta pilnvara;
ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu
apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai
reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu;
lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda
attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.

1
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr.
720 par deklarētās dzīvesvietas ziņu reģistrāciju maksājama
valsts nodeva EUR 4.27 par vienu personu.
Valsts nodevu nemaksā (lai saņemtu valsts nodevas samaksas

atvieglojumu, minētā persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu
apliecinošu dokumentu):
• politiski represētās personas
• reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu
• invalīdi
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībnieki
• pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto
minimālo darba algu
• personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā
• reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā,
audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
• personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
• personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē (izziņa no
nakts patversmes)
13. Administratīvais process

Ir

14. Pārsūdzības iespējas

Valkas novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā
termiņā un kārtībā

15. Atgādinājums

Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena
mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā,
deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

16. Brīdinājums

Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā
uzliek naudas sodu saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 186.pantu. Par apzināti nepatiesu ziņu
sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot
dzīvesvietu, uzliek naudas sodu saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.10. pantu

17. Pakalpojuma
autentifikācijas līmenis

3. līmenis (Kvalificēti apliecinātā identitāte)

18. Pakalpojuma
pieprasīšanas kanāli

• Klātiene – lai deklarētu dzīvesvietu - persona, viņa likumiskais
pārstāvis vai pilnvarotā persona ierodas Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā vai jebkurā Valkas novada pagasta
pārvaldē. Persona uzrāda pasi, vai citu Latvijā derīgu personu
apliecinošu dokumentu, kā arī personas rīcības tiesiskumu
apliecinošus dokumentus un iesniedz aizpildītu deklarācijas
veidlapu.
• Portālā
www.latvija.lv,
izmantojot
PMLP
epakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana", persona
var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna,
aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.
Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas
autentifikācijas līdzekļiem vai drošu elektronisko parakstu.

19. Pakalpojuma saņemšanas
kanāli

20. Pakalpojuma sniedzējs

Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank", "SEB
bankas", "Latvijas Krājbankas" un "Citadele bankas"
internetbankas lietotājiem. Deklarējot dzīvesvietu elektroniski:
- nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma
pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta vai
internetbankas
autentifikācijas
līdzekļa;
- ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam bērnam,
aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav jāuzrāda
pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas
likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju
reģistrā;
- deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai tiek izmantoti
Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek nodrošināta
automātiska
adreses
esamības
pārbaude;
- ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju
reģistrā;
- par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.
• Klātiene - persona, viņa likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā
persona ierodas Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā vai
jebkurā Valkas novada pagasta pārvaldē, iesniedz dzīvesvietas
deklarāciju un pēc pieprasījuma saņem izziņu par dzīvesvietas
deklarēšanas faktu.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa, Valkas novada pagastu
pārvaldes

21. Pakalpojumu sniedzēja
apkalpojamā teritorija

Valkas novads

22. Pakalpojumu sniedzēja
adrese, tālrunis, fakss, epasts

Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV – 4701,
tālrunis 64781556, 64781557, 28350388, fakss 64720090,
e-pasts: dzimtsaraksti@valka.lv

23. 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

24. Konta Nr. valsts nodevas
ieskaitīšanai

Valsts nodeva – Valkas novada domei, reģistrācijas Nr.
90009114839, SEB banka, bankas kods UNLALV2X, konts
LV16UNLA0050014283134

