
Izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu izsniegšana 

Pakalpojuma 
turētājs 

Riebiņu novada dome 

Pakalpojuma 
funkcijas 

Pēc personas pieprasījuma izsniegt izziņu par tās (tās nepilngadīgā 
bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto 
dzīvesvietu 

Pakalpojuma īss 
apraksts 

Pašvaldība, pamatojoties uz personas pieprasījumu, sniedz Iedzīvotāju 
reģistrā iekļautās ziņas (izsniedz izziņu) par tās (tās nepilngadīgā 
bērna, aizbildnība vai aizgādnībā esošas personas deklarēto 
dzīvesvietu. 

Normatīvie akti, 
kas reglamentē 

pakalpojuma 
sniegšanu 

 MK 15.02.2011. noteikumi Nr. 130 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto 
ziņu izsniegšanas kārtība”; 

 MK 14.07.2015.noteikumi Nr. 391 „Noteikumi par valsts nodevu 
par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”. 

Pakalpojuma 
saņemšanai 

nepieciešamie 
dokumenti 

 Pase vai personas apliecība (jāuzrāda oriģināls); 
 Pilnvarotajai personai vai likumiskajam pārstāvim – pilnvara 

vai pārstāvību apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls); 
 Iesniegums. 

Pakalpojuma 
saņemšanas 

termiņš 
1 darba diena 

Pakalpojuma 
pieprasīšanas 

un/vai saņemšanas 
iespējas 

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

Ar pakalpojuma 
saņemšanu 

saistītie maksājumi 

Valsts nodeva par izziņas izsniegšanu par vienas personas deklarēto 
dzīvesvietu – EUR 2,50 (saskaņā ar MK 14.07.2015.noteikumiem Nr. 
391 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no 
Iedzīvotāju reģistra”). 
  
Valsts nodevas apmērs samazināts par 50% (EUR 1,25): 

 politiski represētajām personām; 
 nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem; 
 personām, 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. 

  
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.: LV12UNLA0050005638857No valsts nodevas samaksas ir 

atbrīvotas: 
 personas ar invaliditāti; 
 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībnieki; 
 personas, kuras sasniegušas LR vecuma pensijas piešķiršanai 

noteikto vecumu; 
 personas, kurām LR piešķirta vecuma pensija: 
 trūcīgas ģimenes locekļi vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona 

http://likumi.lv/doc.php?id=226093
http://likumi.lv/doc.php?id=226093
http://likumi.lv/ta/id/275363-noteikumi-par-valsts-nodevu-par-informacijas-sanemsanu-no-iedzivotaju-registra
http://likumi.lv/ta/id/275363-noteikumi-par-valsts-nodevu-par-informacijas-sanemsanu-no-iedzivotaju-registra
http://www.ilukste.lv/pakalpojumi/2006-izzina-par-deklareto-dzivesvietu/Iesniegums%20-%20izzi%C5%86ai%20PAR%20DEKLAR%C4%92TO%20DZ%C4%AAVESVIETU.pdf
http://likumi.lv/ta/id/275363-noteikumi-par-valsts-nodevu-par-informacijas-sanemsanu-no-iedzivotaju-registra
http://likumi.lv/ta/id/275363-noteikumi-par-valsts-nodevu-par-informacijas-sanemsanu-no-iedzivotaju-registra
http://likumi.lv/ta/id/275363-noteikumi-par-valsts-nodevu-par-informacijas-sanemsanu-no-iedzivotaju-registra


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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