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________________________________________________________
/fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas nr./

______________________________________________________________
/fiziskai personai –deklarētās dzīvesvietas adrese, juridiskai personai – juridiskā adrese/

________________________________________________
/tālruņa numurs/

IESNIEGUMS
par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Siguldā

_______________________
/datums /

SIGULDAS NOVADA DOMEI
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pantu, lūdzu anulēt ziņas par
deklarēto dzīvesvietu personai / personām (vajadzīgo pasvītrot):
1. ______________________________________, ___________________________________.;
/vārds, uzvārds/

/personas kods/

2. ______________________________________, ___________________________________;
3. ______________________________________, ___________________________________;
4. ______________________________________, ___________________________________,
kurām dzīvesvieta deklarēta _____________________________________________________ .
/adrese/

Esmu namīpašuma/dzīvokļa (vajadzīgo pasvītrot):

□ īpašnieks;
□ ____________________________________________________________________
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas pamatojums:

□
□
□
□
□
□
□

īpašnieka maiņa;
beidzies īres līguma termiņš;
izbeigta mutiskā vienošanās;
tiesas spriedums par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu;
šķirta laulība;
persona sniegusi nepatiesas ziņas un nav dzīvojusi deklarētajā dzīvesvietā;
_________________________________________________________________________.

Iesniegto personas datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, datu apstrādes mērķis – ziņu par personu deklarēto dzīvesvietu
anulēšana, pamatojums – Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešā daļa, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72.
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punkts.
Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā ar Fizisko personu datu
aizsardzības likumu.
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Papildus sniedzu šādu informāciju:
1. Minētā/-s persona/-s nekustamajā īpašumā dzīvoja no ______________ līdz _____________;
2. Informācija par radniecību______________________________________________________;
3. Informācija par personas/-u tagadējo adresi ________________________________________
_____________________________________________________________________________
Pielikumā:
1. Īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopija uz _____ lpp.
2. Tiesas sprieduma kopija uz _____ lpp.
3. ____________________________________________________ uz ____ lpp.

_______________________
/vārds, uzvārds/

______________ __________________________
/paraksts/

/ juridiskai personai – amata nosaukums/

Iesniegto personas datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, datu apstrādes mērķis – ziņu par personu deklarēto dzīvesvietu
anulēšana, pamatojums – Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešā daļa, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72.
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punkts.
Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā ar Fizisko personu datu
aizsardzības likumu.

