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LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
IEDZĪVOTĀJU DEKLARĒTĀS DZĪVEVSIETAS ZIŅU
ANULĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
61.pantu un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.pantu

1. Vispārīgie jautājumi
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Lielvārdes novada pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas
komisija ( turpmāk tekstā „Komisija”) tiek izveidota ar Lielvārdes
novada domes lēmumu.
Komisija tiek veidota 4 cilvēku sastāvā.
Komisija no sava vidus ievēl Komisijas priekšsēdētāju un sekretāru.
Komisijas sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs.
Komisija pieņem lēmumus atklāti balsojot, ja par konkrēto lēmumu
nobalso vairāk kā puse, lēmums ir pieņemts.
Komisijas darbs tiek finansēts no Lielvārdes novada domes budžeta.

2. Komisijas uzdevumi
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Izskatīt juridisko un fizisko personu rakstveida iesniegumus, kuros
ietverts motivēts lūgums anulēt ziņas par konkrētas personas deklarēto
dzīvesvietu.
Pārbaudīt dzīvesvietas deklarētāja, viņa likumiskā pārstāvja, vai
pilnvarotās personas sniegto ziņu patiesumu un viņa tiesisko pamatu
apmesties konkrētajā deklarētajā dzīvesvietā.
Pieņemt lēmumu par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām jautājumos par personas
dzīvesvietas deklarēšanu.
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3. Komisijas tiesības
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldības institūcijām, kā arī no
privātpersonām nepieciešamo informāciju, lai risinātu konkrēto
jautājumu.
Uzaicināt uz Komisijas sēdi personu, kura iesniegusi Komisijai
iesniegumu par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Uzaicināt uz Komisijas sēdi personu, par kuras deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu ir saņemts iesniegums.
Pārbaudīt personu ziņu esamību un pareizību par deklarēto dzīvesvietu
Iedzīvotāju reģistrā.
Pieņemt motivētu lēmumu par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu, vai arī atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

4. Komisijas atbildība
4.1.
4.2.
4.3.

Komisija atbild par Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu,
kas saistīti ar personu deklarēto dzīvesvietu, ievērošanu.
Komisija nodrošina personu tiesību ievērošanu.
Komisija atbild par pieņemtajiem lēmumiem.

5. Dokumentu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.
Personai, kura vēlas anulēt ziņas par citas personas deklarēto dzīvesvietu,
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pantu, Lielvārdes
novada pašvaldības administrācijā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē
jāiesniedz sekojoši dokumenti:
5.1.1. iesniegums ar motivētu paskaidrojumu;
5.1.2. iesniedzēja pases kopija, uzrādot oriģinālu;
5.1.3 īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu;
5.1.4. dokumentu, kas ir pamatojums pieprasījumam par personas deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu ;
5.2. Iesniegtie dokumenti tiek novirzīti uz konkrēto pašvaldības institūciju to
pārbaudīšanai.
5.3. Pēc dokumentu pārbaudes, tie tiek nosūtīti Komisijai, to izskatīšanai un
lēmuma pieņemšanai.
5.4. Komisijai lēmums jāpieņem ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no dokumentu
iesniegšanas brīža pašvaldības institūcijā.
5.4. Komisijas lēmums tiek izsūtīts ieinteresētājām personām, ja lēmums
attiecas uz nepilngadīgu personu, Lielvārdes novada bāriņtiesai, kā arī
izdarīta atzīme PMLP Iedzīvotāju reģistra datu bāzē par ziņu par
deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
5.1.
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6. Komisijas lēmumu apstrīdēšana.
6.1. Komisijas lēmums ir apstrīdami Lielvārdes novada domē 1 mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās brīža.
7. Nobeiguma jautājums
Ar šī nolikuma apstiprināšanu spēku zaudē Lielvārdes novada domes
26.08.2009 sēdē Nr.7 ar lēmumu Nr.13 apstiprinātais Lielvārdes novada
pašvaldības iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas
nolikums.
Lielvārdes novada domes
Priekšsēdētājs

I.Balodis
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Lielvārdē
Apstiprināts
Ar Lielvārdes novada domes 26.08.2009.
sēdes Nr.7, lēmumu Nr.13

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEDZĪVOTĀJU
DEKLARĒTĀS DZĪVEVSIETAS ZIŅU ANULĒŠANAS KOMISIJAS
NOLIKUMS
8. Vispārīgie noteikumi.
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija ( turpmāk tekstā
„Komisija”) tiek izveidota ar Lielvārdes novada domes lēmumu.
Komisija tiek veidota 3 cilvēku sastāvā - Lielvārdes novada domes
Iedzīvotāju deklarēšanas nodaļas vadītājs, Lēdmanes un Jumpravas
pagastu pārvalžu pārstāvji.
Komisija no sava vidus ievēl Komisijas priekšsēdētāju un sekretāru.
Komisijas sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs.
Komisija pieņem lēmumus atklāti balsojot, ja par konkrēto lēmumu
nobalso vairāk kā puse, lēmums ir pieņemts.
Uzraudzību par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu veic Latvijas
Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Komisijas darbs tiek finansēts no Lielvārdes novada domes budžeta.

9. Komisijas uzdevumi.
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

Izskatīt juridisko un fizisko personu rakstveida iesniegumus, kuros
ietverts motivēts lūgums anulēt ziņas par konkrētas personas deklarēto
dzīvesvietu.
Pārbaudīt dzīvesvietas deklarētāja, viņa likumiskā pārstāvja, vai
pilnvarotās personas sniegto ziņu patiesumu un deklarētāja tiesisko
pamatu apmesties konkrētajā deklarētajā dzīvesvietā.
Pieņemt lēmumu par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām jautājumos par personas
dzīvesvietas deklarēšanu.
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10.Komisijas tiesības.
10.1. Pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldības institūcijām, kā arī no
privātpersonām nepieciešamo informāciju, lai risinātu konkrēto
jautājumu.
10.2. Uzaicināt uz Komisijas sēdi personu, kura iesniegusi Komisijai
iesniegumu par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
10.3. Uzaicināt uz Komisijas sēdi personu, par kuras deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu ir saņemts iesniegums.
10.4. Pārbaudīt personu ziņu esamību un pareizību par deklarēto dzīvesvietu
Iedzīvotāju reģistrā.
10.5. Pieņemt motivētu lēmumu par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu, vai arī atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
11.Komisijas atbildība.
11.1. Komisija atbild par Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu,
kas saistīti ar personu deklarēto dzīvesvietu, ievērošanu.
11.2. Komisija nodrošina personu tiesību ievērošanu.
11.3. Komisija atbild par pieņemtajiem lēmumiem.
12.Dokumentu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.
Personai, kura vēlas anulēt ziņas par citas personas deklarēto dzīvesvietu,
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pantu, Lielvārdes
novada pašvaldības administrācijā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē
jāiesniedz sekojoši dokumenti:
5.1.1. iesniegums ar motivētu paskaidrojumu;
5.1.2. iesniedzēja pases kopija, uzrādot oriģinālu;
5.1.3. dokumentu, kas ir pamatojums pieprasījumam par personas deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
5.2. Iesniegtie dokumenti tiek novirzīti uz konkrēto pašvaldības institūciju to
pārbaudīšanai.
5.3. Pēc dokumentu pārbaudes, tie tiek nosūtīti Komisijai, to izskatīšanai un
lēmuma pieņemšanai.
5.4. Komisijai lēmums jāpieņem ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no dokumentu
iesniegšanas brīža pašvaldības institūcijā.
5.5. Komisijas lēmums tiek izsūtīts:
5.5.1. ieinteresētājām personām, ja lēmums attiecas uz nepilngadīgu personu arī
Lielvārdes novada bāriņtiesām;
5.5.2. Lielvārdes pašvaldības iedzīvotāju deklarēšanas nodaļai;
5.5.3. Jumpravas pagasta pārvaldei;
5.5.4. Lēdmanes pagasta pārvaldei.
5.1.
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13.Komisijas lēmumu apstrīdēšana.
6.1. Komisijas lēmumi ir apstrīdami Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
priekšniekam.
Lielvārdes novada
domes priekšsēdētājs

I.Balodis

