
Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana 

 

 

  

 

Pakalpojuma 
turētājs 

Riebiņu novada dome 

Pakalpojuma 
funkcijas 

Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu gadījumos, ja 
deklarējot dzīvesvietu sniegtas nepatiesas ziņas vai personai nav 
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Pakalpojuma īss 
apraksts 

Domei ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu 
iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību 
valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks 
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. Pēc savas 
iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldība veic pārbaudi un lemj 
par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vai atteikumu anulēt 
deklarētās dzīvesvietas ziņas. Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
var pieprasīt fiziskas un juridiskas personas (nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona). 

Normatīvie akti, 
kas reglamentē 

pakalpojuma 
sniegšanu 

 Dzīvesvietas deklarēšanas likums; 
 MK 20.10.2009. noteikumi Nr. 1194 „Noteikumi par 

dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu 
pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas 
kārtību”; 

 MK 11.02.2003. noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas 
ziņas par deklarēto dzīvesvietu”; 

 MK 18.02.2003. noteikumi Nr. 82 „Noteikumi, kādā nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai turētājs sniedz ziņas par nekustamajā 
īpašumā dzīvojošām personām”; 

 MK 15.02.2011. noteikumi Nr. 130 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto 

ziņu izsniegšanas kārtība”. 

Pakalpojuma 
saņemšanai 

nepieciešamie 
dokumenti 

 Iesniedzēja personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda 
oriģināls); 

 Pilnvarotai personai – notariāli apstiprināta 
pilnvara (jāuzrāda oriģināls); 

 Juridiskai personai – pārstāvja pilnvarojums (jāuzrāda 

oriģināls); 
 Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja iesniedzējs ir 

īpašnieks un pašvaldības darbiniekam nav iespējams saņemt 
ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas) vai īres 
līgums (ja iesniedzējs ir īrnieks) – jāuzrāda oriģināls; 

 Pēc iesniedzēja vēlēšanās jebkurš cits dokuments, kas 
apliecina iesniegumā minētos faktus. 

Pakalpojuma 
pieprasīšanas 

un/vai saņemšanas 
iespējas 

Klātienē – kādā no Riebiņu novada domes pagasta teritoriālajām 
pārvaldēm (skatīt kontaktinformāciju zemāk tabulā) 

Pakalpojuma 
saņemšanas 

termiņš 

Viens mēnesis (ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama 
papildinformācija, termiņš var tikt pagarināts Administratīvā procesa 
likuma noteiktajā kārtībā. 

Ar pakalpojuma 
saņemšanu 

saistītie maksājumi 
Bezmaksas pakalpojums 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=64328
http://www.likumi.lv/doc.php?id=199485
http://www.likumi.lv/doc.php?id=199485
http://www.likumi.lv/doc.php?id=199485
http://www.likumi.lv/doc.php?id=199485
http://www.likumi.lv/doc.php?id=71292
http://www.likumi.lv/doc.php?id=71292
http://www.likumi.lv/doc.php?id=71670&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=71670&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=71670&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=226093&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=226093&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=71670&from=off
http://likumi.lv/doc.php?id=55567
http://likumi.lv/doc.php?id=55567


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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