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Par likumprojektu  
“Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” 
 
 
 
 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
likumprojektu “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”, jo ir šādi 
iebildumi: 

1. Likumprojekta anotācijā un MK protokollēmumā nav paredzēts 
finansējums pašvaldību informācijas sistēmām. Civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas informācijas sistēmā (CARIS) šobrīd nav paredzēta 
tāda opcija kā dzīvesvietas deklarēšana. Pašvaldības dzīvesvietas 
deklarēšanu un dzimtsarakstu uzskaiti veic divās atsevišķās 
aplikācijās, to pielāgošana prasīs papildu finanšu līdzekļus. 

2. Pašvaldībām jāparedz līdzekļi programmatūras pielāgošanai. Pēc 
LPS provizoriskiem aprēķiniem, nepieciešamais finansējums ir 
šāds: 

- Prasību analīze, PPS izstrāde un saskaņošana, lietotāja 
dokumentācijas papildināšana – 7 520,09 EUR; 
- Klienta datu ievades lauku papildināšana. Datubāzes papildināšana. 
Datu noliktavas papildināšana. Automātisko procesu izstrāde regulārai 
datu apkopošanai un nodošanai – 20 334,39 EUR; 
- Akcepttesta sagatavošana. Uzstādīšana un konfigurēšana pašvaldību 
serveros. Nelieli pilnveidojumi un uzlabojumi ieviešanas laikā – 
7 006,73 EUR. 
Summa kopā: 34 921,21 EUR, 
PVN: 7333,45 EUR, 
Kopā ar PVN: 42 254,66 EUR. 
3. Šāda dzīvesvietas deklarēšana varētu sagādāt grūtības meklēšanā 

vienotajā Valsts adrešu reģistrā, kas nav saistīts ar pašvaldību 
dzimtsarakstu nodaļu izmantojamām programmām. 

4. Vispirms ir jāsakārto elektroniskā deklarēšanās, jo, deklarējot 
dzīvesvietu elektroniski, neviens nepārbauda tiesisko pamatu 
deklarēties un tas praksē rada problēmas. 
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5. Deklarēšana attiecināma tikai uz konkrētās pašvaldības teritorijā 
esošiem bērniem. 
Piemēri problēmsituācijām. 
5.1. Pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā deklarēto personu 

iesniegto dzīvesvietas deklarāciju glabāšanas termiņš ir 5 
gadi. Tātad, ja kāda pašvaldība reģistrē jaundzimušā bērna 
deklarēto dzīvesvietas adresi, kas atrodas citas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, tai ir jāpārsūta deklarācijas 
veidlapa tai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā 
atrodas deklarētā adrese (ja gadījumā deklarētā adrese tiek 
anulēta, deklarācijas veidlapa ir jāpievieno anulēšanas 
lēmumam). 

5.2. MK noteikumu nr. 130 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu 
izsniegšanas kārtība” 5. punkts “Pašvaldība ziņu 
pieprasītājam sniedz reģistrā iekļautās ziņas par personas 
deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja dzīvesvieta 
deklarēta vai reģistrēta attiecīgās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.” 
Tātad, ja deklarētājs vēlas saņemt izziņu par bērna deklarēto 
dzīvesvietu, tā pašvaldība, kura reģistrē bērna dzimšanu un 
reizē arī deklarēto dzīvesvietas adresi, ir tiesīga izdot izziņu 
par deklarēto dzīvesvietu. Piemēram, ja visas minētās 
darbības notiek Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, tiek 
deklarēta bērna dzīvesvietas adrese, kura atrodas Ādažu 
novada administratīvajā teritorijā, tad arī Liepājas 
dzimtsarakstu nodaļa izdod izziņu un apliecina, ka 
jaundzimušā bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā. 
Vai Ministru kabineta noteikumos nr. 130 tādi gadījumi 
(jaundzimušajiem bērniem) būs minēti kā izņēmumi (attiecībā 
uz izziņu izsniegšanu)? 

6. Ierosinām nereģistrēt, ja bērnu deklarē citā, no vecākiem atšķirīgā 
dzīvesvietā, mainot Dzīvesvietas deklarēšanas likumu. 

7. Jāparedz arī grozījumi likuma 47. pantā “Civilstāvokļa aktu 
reģistrāciju apliecinošie dokumenti”, papildinot ar 5. punktu – izziņa 
par bērna dzīvesvietas deklarēšanu. 

8. Valsts pašvaldībai ir deleģējusi valsts pārvaldes funkciju – 
iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrāciju. Atbilstoši Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 8. panta pirmajai daļai dzīvesvietas deklarētājs 
vai viņa likumiskais pārstāvis, vai persona, kuru dzīvesvietas 
deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, 
deklarāciju var iesniegt iestādei, kuras darbības teritorijā atrodas 
attiecīgā dzīvesvieta. Piemēram, Jūrmalas pilsētas pašvaldība, pildot 
šo funkciju, ir izveidojusi struktūrvienību Dzīvokļu nodaļa, kam 
viens no uzdevumiem ir nodrošināt personu dzīvesvietas 
deklarēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā. Dzīvokļu nodaļa veic 
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personas dzīvesvietas deklarāciju, ja persona to vēlas deklarēt 
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. 
Deleģējot dzimtsarakstu iestādei funkciju deklarēt jaundzimuša 
bērna dzīvesvietu, šīs funkcijas daļēji dublēsies, turklāt krasi 
palielināsies valsts pārvaldes funkciju veikšanas apjoms 
dzimtsarakstu iestādei. Dzimtsarakstu iestādei pēc personas lūguma 
būs pienākums deklarēt jaundzimušā bērna dzīvesvietu ne tikai savā 
administratīvajā teritorijā, bet arī citas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. Ņemot vērā, ka vēl šobrīd Valsts adrešu reģistra datubāzē 
visiem nekustamajiem īpašumiem nav reģistrēta adrese, var būt 
situācija, ka, deklarējot jaundzimuša bērna dzīvesvietu citas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, varētu rasties arī tehniskas 
problēmas, kas pēc tam var radīt gan personai, gan pašvaldībai 
tiesiskas sekas, proti, tiesas procesi sakarā ar to, ka minētā iemesla 
dēļ tiek atteikts jaundzimušajam bērnam deklarēt dzīvesvietu vai 
dzīvesvietas adrese tiek reģistrēta kļūdaini. Atbilstoši 
Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmajai daļai pieteikumu 
Administratīvā rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc 
pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas 
adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 
vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc 
juridiskās adreses). Ņemot vērā to, ka attiecīgās pašvaldības 
Dzimtsarakstu nodaļa būs veikusi faktisko rīcību, Administratīvā 
procesa izpratnē strīdus gadījumā tai būs jāpārstāv iestāde visas 
Latvijas Republikas mērogā, savukārt likuma Par pašvaldībām” 
3. pants paredz, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar 
pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto 
institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto 
funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta 
doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, 
ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 
intereses. 

9. Jūrmalas pilsētas pašvaldība ierosina iekļaut nosacījumu, ka 
dzimtsarakstu iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas likuma noteiktajā 
kārtībā deklarē jaundzimušā bērna dzīvesvietu, dzimšanas reģistra 
ierakstā norādot Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteiktās ziņas 
dzīvesvietas deklarēšanai, ja bērna dzīvesvieta tiks deklarēta 
pašvaldībā, kurā tiek reģistrēta viņa dzimšana un viena no vecākiem 
deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgajā pašvaldībā. 

10. Jūrmalas pilsētas pašvaldība pauž viedokli, ka neatbalsta anotācijā 
norādīto, ja pašvaldības iestādei dzīvesvietas deklarēšanas 
anulēšanas gadījumā būs nepieciešams noskaidrot, kurš un kādas 
ziņas sniedzis, deklarējot jaundzimušā bērna dzīvesvietu, pašvaldību 
iestāde varēs vērsties dzimtsarakstu iestādē. 
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Priekšsēža p.i. Olga Kokāne 
 
03.06.2014. 16:09 
847 
Vineta Reitere, Priekšsēža padomniece juridiskajos jautājumos  
67508537, 29198629, vineta@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


