Dzīvesvietas deklarācijas izziņa no Iedzīvotāju reģistra
Kas jādara, lai saņemtu izziņu par personas vai tās nepilngadīga bērna deklarēto
dzīvesvietu?
Personīgi jāierodas Preiļu novada pašvaldībā – Domē: Raiņa bulvāris 19, Preiļos, 1.stāvā
6.kabinetā; Pagasta pārvaldēs: Aizkalne, Pelēči, Sauna. Ierodoties personīgi, jāuzrāda
nepieciešamie dokumenti (skat. zemāk) un jāsamaksā uz vietas MK noteikumos noteikta
valsts nodeva.
Kādi dokumenti nepieciešami?
o Personas pase vai ID karte – jāuzrāda oriģināls;
o Dzimšanas apliecība, ja pieprasa ziņas par nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi
dokumenti, kuri apliecina personas likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās
personas vārdā (tiesas lēmums un tml.) – jāuzrāda oriģināls;
o Ja nepieciešama izziņa par bērna, kuram ir 15 gadi un vairāk, dzīvesvietu-bērna pase
vai ID karte;
o Pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara.
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?
Domes mājas lapā Domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldēs.
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?
29.08.2017. MK noteikumi Nr.505 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu
no Iedzīvotāju reģistra” ,
15.02.2011.MK noteikumi Nr.130 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”
Kāda ir pakalpojuma maksa?
Valsts nodeva, kas jāiemaksā uz vietas Preiļu novada domē, pagasta pārvaldēs:
o 2.50 eiro par izziņas saņemšanu par 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,
o informācijas saņemšana par trešo personu (par vienu personu), ja informācija
sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:
- piecu darbdienu laikā (papīra formā) – 12,50 eiro,
- vienas darbdienas laikā (papīra formā) – 25,00 eiro,
- divu stundu laikā (papīra formā) – 35,00 eiro,
- triju darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem
kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, - 10,00 euro.
Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju pieprasa:
o politiski represētā persona,
o nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;

o persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni
vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti
bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai
augstāko izglītību,
o aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu.
No valsts nodevas samaksas 100% ir atbrīvotas šādas personas:
o persona ar invaliditāti,
o Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks,
o persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto
vecumu,
o persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija,
o trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
Lai saņemtu šos valsts nodevas maksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu
apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Klātienē – personīgi ierodoties pašvaldībā: Preiļos- Raiņa bulvāris 19, 1.stāvā 6.kabinetā;
Preiļu novada Aizkalnes, Saunas, Pelēču pagasta pārvaldēs.

