1.

Pakalpojuma nosaukums

Izziņa par personas dzīvesvietu

2.

Pakalpojuma turētāja
nosaukums
Pakalpojuma
funkcija/uzdevums
Pakalpojuma būtības īss
apraksts

Valkas novada pašvaldība

3.
4.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

6.

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

7.

8.

9.

Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanas
termiņš (darba dienās)
10. Ar pakalpojuma
saņemšanu saistītie
maksājumi

Administratīvā procesa nodrošināšana iestādē.
Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam: 1) par
personas esošo (deklarēto) dzīves vietu izziņu iespējams saņemt
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā vai jebkurā Valkas novada
pagasta pārvaldē, neatkarīgi no dzīves vietas atrašanās vietas
Valkas novada administratīvajā teritorijā;
2) par personas iepriekšējo (-jām) dzīves vietu (-ām);
3) par mirušas personas pēdējo dzīves vietu.
• Fiziska persona
• Privāto tiesību juridiska persona
• Publisko tiesību juridiska persona
Nav.

• Dzīvesvietas deklarēšanas likums.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=64328
• Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
• Iedzīvotāju reģistra likums
http://www.likumi.lv/doc.php?id=49641
• Informācijas atklātības likums
http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601
• 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
• MK 15.02.2011. not. Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto
ziņu izsniegšanas kārtība" http://likumi.lv/doc.php?id=226093
• MK 11.12.2007. not. Nr.844 "Noteikumi par valsts nodevu
par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"
http://likumi.lv/doc.php?id=167910
• Notariāta likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=59982
1) pieprasītāja pase vai personas apliecība (ID) un pilnvarotai
personai notariāli apliecināta pilnvara - jāuzrāda oriģināls; 2)
dokuments, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu
(nekustamā īpašuma lietošanas tiesības apliecinošs dokuments,
miršanas apliecība, laulības apliecība, u.tml.) - jāuzrāda
oriģināls; 3) dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu;
4) Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda
attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.
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Saskaņā ar MK 14.07.2015. noteikumiem Nr.391 "Noteikumi
par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju
reģistra", izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas

adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava
bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai
personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā
esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu –
EUR 2.50
Informācijas saņemšana par vienu personu ja tā sagatavota pēc
informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:
• Piecu darbdienu laikā EUR 4.28;
• vienas darbdienas laikā EUR 8.54;
• divu stundu laikā EUR 14.94.
No maksājumiem atbrīvotas personas: invalīdi; Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
personas, kuras sasniegušas Latvijas Republikā vecuma pensijas
piešķiršanai noteikto vecumu, personas, kurām Latvijas
Republikā piešķirta vecuma pensija, trūcīgu ģimeņu locekļi vai
atsevišķi dzīvojošas trūcīgas personas.
Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem politiski
represētām personām, nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem, personas, kurām pašām vai kopā ar laulāto, vai
attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā
līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti
bērni), aizbildņiem vai aizgādņiem par aizbildnībā vai
aizgādnībā esošo personu.
11. Administratīvais process
12. Pārsūdzības iespējas
13. Atgādinājums
14. Brīdinājums
15. Pakalpojuma
autentifikācijas līmenis
16. Pakalpojuma
pieprasīšanas kanāli

17. Pakalpojuma saņemšanas
kanāli

Ir
Valkas novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā
termiņā un kārtībā
Nav.
Nav.
3. līmenis (Kvalificēti apliecinātā identitāte)
• Klātiene – persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu
un dokumentu, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu
(notariāli apliecinātu pilnvaru, nekustamā īpašuma lietošanas
tiesību apliecinošu dokumentu, u.tml.), iesniedz rakstisku
pieprasījumu izziņas saņemšanai Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā vai jebkurā Valkas novada pagasta pārvaldē, neatkarīgi
no dzīves vietas atrašanās vietas Valkas novada administratīvajā
teritorijā.
• Klātiene – persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu
un dokumentu, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu
(notariāli apliecinātu pilnvaru, nekustamā īpašuma lietošanas
tiesību apliecinošu dokumentu, u.tml.), uzrādot valsts nodevas
apmaksas apliecinošu dokumentu, saņem izziņu Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā vai jebkurā Valkas novada pagasta
pārvaldē, neatkarīgi no dzīves vietas atrašanās vietas Valkas
novada administratīvajā teritorijā. Klātiene – persona, viņa
likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā persona ierodas Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz dzīvesvietas deklarāciju
un pēc pieprasījuma saņem izziņu par dzīvesvietas deklarēšanas
faktu.

18. Pakalpojuma sniedzējs

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa, Valkas novada pagastu
pārvaldes

19. Pakalpojumu sniedzēja
apkalpojamā teritorija
20. Pakalpojumu sniedzēja
adrese, tālrunis, fakss, epasts

Valkas novads
Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV – 4701,
tālrunis 64781556, 64781557, 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. valsts nodevas
ieskaitīšanai

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

