Aknīstes novada pašvaldībai
Skolas iela 7, Aknīste
Aknīstes novads, LV-5208

________________________________
vārds, uzvārds
________________________________
personas kods
________________________________
(deklarētā dzīvesvieta)

IESNIEGUMS
Lūdzu izsniegt man izziņu par manas ģimenes sastāvu.
Izziņa nepieciešama iesniegšanai
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

____________________________
(paraksts, tā atšifrējums)

20__. gada ____. ________________

Aknīstes novada pašvaldībai
Skolas iela 7, Aknīste
Aknīstes novads, LV-5208

________________________________
(vārds, uzvārds)
________________________________
(personas kods)
________________________________
(deklarētā dzīvesvieta)

IESNIEGUMS
Lūdzu izsniegt man izziņu par manu deklarēto dzīvesvietu.
Izziņa nepieciešama iesniegšanai
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

____________________________
(paraksts, tā atšifrējums)

20__. gada ____. ________________

Aknīstes novada pašvaldībai
Skolas iela 7, Aknīste
Aknīstes novads, LV-5208

________________________________
(vārds, uzvārds)
________________________________
(personas kods)
________________________________
(deklarētā dzīvesvieta)

IESNIEGUMS
Lūdzu izsniegt man izziņu par ____________________________________
vārds, uzvārds
________________________________ pēdējo deklarēto dzīvesvietu.
personas kods

Izziņa nepieciešama iesniegšanai
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

____________________________
(paraksts, tā atšifrējums)

20__. gada ____. ________________

Aknīstes novada pašvaldībai
Skolas iela 7, Aknīste
Aknīstes novads, LV-5208
________________________________________________
(fiziskās personas vārds,
uzvārds)

____________________________________________
(personas kods)

_______________________________________________
(deklarētā dzīvesvieta)

_______________________________________________
(tālruņa numurs, e-pasts)

IESNIEGUMS
par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pantu un sakarā ar to, ka
 sniegtas nepatiesas ziņas,
 nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
lūdzu
anulēt
ziņas
par
adresē:_______________________________

deklarēto

dzīvesvietu

(norādiet adresi)
__________________________________________ šādām

personām:
______________________________________________________
(personas vārds, uzvārds)
________________________________________________________________________
(personas vārds, uzvārds)
________________________________________________________________________
(personas vārds, uzvārds)

Papildus sniedzu šādas ziņas:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Pielikumā:
 Zemesgrāmatas apliecības kopija
 Privatizācijas pirkuma līguma kopija
Atbildi vēlos saņemt :
 Personīgi Aknīstes novada pašvaldībā
Pa pastu
_____________________________________________________________________
(norādiet adresi)

_____________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

20__. gada ___. ______________

Dzīvesvietas deklarācija
(aizpilda, iesniedzot deklarāciju dzīvesvietas deklarēšanas iestādē)
Adresāta nosaukums:
20__. gada ______. _________________ AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
Datums:

Deklarējamās personas vārds (vārdi), uzvārds _______________________________
_____________________________________________________________________
Personas kods

□□□□□□ - □□□□□

1. Dzīvesvietas adrese
Republikas pilsēta ___________________ Novads _______________________
Novada pilsēta vai novada pagasts ____________________________________
Pilsētas rajons vai priekšpilsēta ________________ Ciems ________________
Iela _____________________________________________________________
Viensēta (mājas nosaukums) _________________________________________
Mājas Nr. ____________ Korpusa Nr. _________ Dzīvokļa Nr. _____________
2. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats (vajadzīgo atzīmēt ar √)
1.

Īpašuma tiesības

2. Lietošanas tiesības, kuru iegūšanas pamats ir:
īres līgums __________________________________________________
(norādīt izīrētāja vārdu (vārdus), uzvārdu vai nosaukumu)

nomas līgums ________________________________________________
(norādīt iznomātāja vārdu (vārdus), uzvārdu vai nosaukumu)

laulības _____________________________________________________
(norādīt laulātā vārdu (vārdus), uzvārdu)

radniecība ___________________________________________________
(norādīt tās personas vārdu (vārdus), uzvārdu, ar kuru ir radniecība)

vienošanās ar īpašnieku ________________________________________
(norādīt

īpašnieka

vārdu

(vārdus),

uzvārdu

nosaukumu)

cits tiesiskais pamats ___________________________________________
(norādīt tiesisko pamatu)

vai

3. Papildu adreses
Republikas pilsēta ___________________ Novads _______________________
Novada pilsēta vai novada pagasts ____________________________________
Pilsētas rajons vai priekšpilsēta ________________ Ciems ________________
Iela _____________________________________________________________
Viensēta (mājas nosaukums) _________________________________________
Mājas Nr. ____________ Korpusa Nr. _________ Dzīvokļa Nr. _____________
Laikposms no ________________________ līdz _________________________
Republikas pilsēta ___________________ Novads _______________________
Novada pilsēta vai novada pagasts ____________________________________
Pilsētas rajons vai priekšpilsēta ________________ Ciems ________________
Iela _____________________________________________________________
Viensēta (mājas nosaukums) _________________________________________
Mājas Nr. ____________ Korpusa Nr. _________ Dzīvokļa Nr. _____________
Laikposms no ________________________ līdz _________________________
Apliecinu, ka deklarācijā sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
Personas paraksts
Pilnvarotās personas vai likumiskā pārstāvja vārds (vārdi),
uzvārds
_____________________________________________________
Personas kods

□□□□□□ - □□□□□

Deklarācija iesniegta uz _______ lapām.
Deklarēšanas iestādes piezīmes par pārstāvību
_____________________________________________________________________
Deklarāciju pieņēma
Datums:
20__. gada ______. _________________

Amatpersonas paraksts un tā atšifrējums

