1.

Pakalpojuma nosaukums

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

2.

Pakalpojuma turētāja
nosaukums
Pakalpojuma
funkcija/uzdevums
Pakalpojuma būtības īss
apraksts

Valkas novada pašvaldība

3.
4.

Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu.
Pakalpojums sniedz iespēju anulēt deklarēto dzīvesvietu
personām, kurām nav pamata atrasties personas īpašumā.
Pašvaldība ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:
• persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas;
• personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pašvaldība pārbauda sniegtās ziņas pēc tās rīcībā esošajiem
dokumentiem: pēc informācijas sistēmu datiem (Iedzīvotāju
reģistrā un Valsts adrešu reģistrā), uzaicinot personu iesniegt
dokumentu, kas apliecina deklarēto ziņu patiesumu (piemēram,
īres līguma vai vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieka
esamību, vai tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
esamību) un/vai pieprasot ziņas no nekustamā īpašuma
īpašnieka.
Ja, pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība
konstatē, ka dzīvesvietas deklarēšanas iesnieguma iesniegšanas
laikā personai nebija iesniegumā norādītā tiesiskā pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar
deklarācijas iesniegšanas datumu.
Ja pašvaldība konstatē, ka personai zudušas tiesības dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar
lēmuma pieņemšanas datumu.
Pēc ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanas,
pašvaldība aktualizē minēto informāciju Iedzīvotāju reģistrā un
par to paziņo personai.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

•
•
•

6.

Pakalpojuma saņēmēja
apraksts (ja pakalpojuma
saņēmējam ir speciāli
definēti kritēriji)
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7.

Normatīvie akti, kas
reglamentē pakalpojuma
sniegšanu

•
•
•
•
•

fiziska persona
privāto tiesību juridiska persona
publisko tiesību juridiska persona

Dzīvesvietas deklarēšanas likums.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=64328
Administratīvā procesa likums
http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
Iesniegumu likums
http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumi Nr.72 "Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu"
Valkas novada domes 30.12.2014. noteikumi Nr.14.”Par
kārtību, kādā Valkas novada pašvaldībā veic dzīvesvietas
deklarēšanu un deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”

8.

Pakalpojuma pieprasīšana

•
•

9.

Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti

•
•
•
•

klātienē - rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem
dokumentiem iesniedz Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
korespondence – rakstisku iesniegumu kopā ar
nepieciešamajiem dokumentiem nosūta pa pastu Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļai Beverīnas ielā 3, Valka,
Valkas novads, LV-4701
iesniegums,
īpašumtiesību apliecinošs dokuments, ja iesniedzējs ir
īpašnieks,
tiesas spriedums, ja anulēšana veicama uz tiesas sprieduma
pamata,
īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu, ja anulēšana tiek
veikta pamatojoties uz to, ka ir beidzies īres līguma termiņš.

10. Pakalpojuma saņemšanas
termiņš (darba dienās)
11. Ar pakalpojuma
saņemšanu saistītie
maksājumi
12. Administratīvais process

20

13. Pārsūdzības iespējas

Valkas novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā
termiņā un kārtībā

14. Atgādinājums

Nav

15. Brīdinājums

Nav

16. Pakalpojuma
autentifikācijas līmenis

3. līmenis (Kvalificēti apliecinātā identitāte)

17. Pakalpojuma saņemšanas
kanāli

Korespondence – pašvaldība pēc lēmuma pieņemšanas par
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu vai atteikuma to darīt, paziņo
attiecīgajai personai, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.

18. Pakalpojuma sniedzējs

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa

19. Pakalpojumu sniedzēja
apkalpojamā teritorija

Valkas novads

20. 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

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

Bezmaksas pakalpojums

Ir

