
Dzīvesvietas deklarēšana 

Pakalpojuma turētājs Riebiņu novada dome 

Pakalpojuma funkcija 
Reģistrēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, nodrošināt to 
datorizētu apstrādi un iekļaušanu Iedzīvotāju reģistrā. 

Pakalpojuma īss apraksts 

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu, sava 
nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas 
dzīvesvietu Riebiņu novada administratīvajā teritorijā. 
  
Dzīvesvietas deklarēšanas likums nosaka personas pienākumu deklarēt 
dzīvesvietu, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti 
un pašvaldību. 
  
Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir mēneša laikā, kopš 
tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas 
deklarēšanas iestādē. 
  
Dzīvesvietas deklarāciju var personīgi iesniegt iestādei, kuras darbības 
teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta. 
  
Jaundzimuša bērna dzīvesvietas deklarāciju iesniedz pašvaldībai, kura 
reģistrē bērna dzimšanu. Adrese, kas norādīta dzimšanas reģistra 
ierakstā, reģistrējot bērna dzimšanu, uzskatāma par bērna deklarēto 
dzīvesvietu. 
  
Dzīvesvietas deklarētājam (viņa likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotajai 
personai) ir tiesības deklarācijā norādīt dzīvesvietas papildu adresi 
(adreses), minot laikposmu, kurā viņš tajā (tajās) ir sasniedzams. 

Normatīvie akti, kas 
reglamentē pakalpojuma 
sniegšanu 

 Dzīvesvietas deklarēšanas likums 
https://likumi.lv/doc.php?id=64328 

 Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un 
atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju 
https://m.likumi.lv/doc.php?id=194408 

Pakalpojuma saņemšanai 
nepieciešamie dokumenti 

 Pase vai personas apliecība (ārzemniekam – uzturēšanās atļauja 
vai reģistrācijas apliecība)  (jāuzrāda oriģināls); 

 Dokumenti, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarējamajā 
dzīvesvietā (jāuzrāda oriģināls); 

 Deklarējot nepilngadīga bērna vai personas ar ierobežotu 
rīcībspēju dzīvesvietu – dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas 
deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās 
personas vārdā (jāuzrāda oriģināls); 

Pakalpojuma saņemšanas 
termiņš  

Divas stundas; 
1 darba diena; 
5 darba dienas 

Ar pakalpojuma 
saņemšanu saistītie 
maksājumi 

Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu – EUR 14,94 (ja izziņu vēlas 
saņemt divu stundu laikā), EUR 8.54 (ja izziņu vēlas saņemt 1 darba 
dienas laikā), EUR 4.28 (ja izziņu vēlas saņemt 5 darba dienu laikā) 
(saskaņā ar MK 14.07.2015 noteikumiem Nr. 391 „Noteikumi par valsts 
nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra ”); 
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Nodevu var samaksāt skaidrā naudā Riebiņu novada domes kasē Saules 
ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā (1. stāvā) vai, veicot bezskaidras naudas 
pārskaitījumu uz domes norēķinu kontu:    
  
AS „SEB banka”: 
Konta Nr.: LV12UNLA0050005638857 

Pakalpojuma 
pieprasīšanas un/vai 
saņemšanas kanāls 

Klātienē – kādā no Riebiņu novada domes pagasta teritoriālajām 
pārvaldēm (skatīt kontaktinformāciju zemāk tabulā) 
 
Klātienē – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā (1. stāvā). 
Tālr.: 66954837, e-pasts: pakalpojumucentri@riebini.lv; 

 
 

 

 Riebiņu novada pagasta teritoriālo pārvalžu kontaktinformācija 

 

 

 

 

 

Pārvalde Darba laiks Tālrunis Adrese e-pasts 

Riebiņu pagasta 
teritoriālā pārvalde 

(ar pusdienu pārtraukumu 
no plkst. 12.30 līdz 13.00): 
P., O., T., C.,P.: 9.30 – 16.00 

65324641 
Saules iela 8, Riebiņi, 
Riebiņu novads,LV-
5326 (1. stāvs) 

riebini.parvalde@riebi
ni.lv 

Rušonas pagasta 
teritoriālā pārvalde 

(ar pusdienu pārtraukumu 
no plkst. 12.30 līdz 13.00): 
P.: 9.00 – 17.00 

O.: 9.00 – 10.00 (11.00-

14.00 Gaiļmuiža) 14.30-

16.00 

T., C.: 9.00 – 16.00 

P.: 9.00 – 15.00 

65326103 
Liepu iela 5a, Kastīre, 
Rušonas pag., Riebiņu 
novads, LV-5329 

rusona@riebini.lv 

Galēnu pagasta 
teritoriālā pārvalde 

(bez pusdienu pārtraukuma) 
P., O., T., C.,P.: 8.30 – 16.30 

65329003 
Liepu iela 1, Galēnu 
pag., Riebiņu novads, 
LV-5311 

galeni@riebini.lv 

Stabulnieku pagasta 
teritoriālā pārvalde 

(bez pusdienu pārtraukuma) 
P., O., T., C.,P.: 8.30 – 16.30 

65326500 

Skolas iela 
3,Stabulnieku pag., 
Riebiņu novads, LV-
5333 

stabulnieki@riebini.lv 

Silajāņu pagasta 
teritoriālā pārvalde 

(bez pusdienu pārtraukuma) 
P., O., T., C.,P.: 9.00 – 17.00 

65326838 
Mob.: 
26480852 

Miera iela 1, Silajāņu 
pag., Riebiņu novads, 
LV-5330 

silajani@riebini.lv 

Sīļukalna pagasta 
teritoriālā pārvalde 

(bez pusdienu pārtraukuma) 
P., O., T., C.,P.: 9.00 – 17.00 

65326202 
 

Latgales iela 3a, 
Sīļukalna pag., Riebiņu 
novads, LV-5331 

silukalns@riebini.lv 
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