D.9. Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaude un anulēšana

Iesniegums brīvā formā vai
uz veidlapas ar pielikumiem

Persona

Sākums

1.1.
Persona iesniedz
dokumentus RD APC,
kas nosūta tos
Deparatmentam

10.
Saņem vēstuli

10.1.
Persona iesniedz
trūkstošos dokumentus
personīgi vai pa pastu

1.2.
Persona ierodas
Departamentā ar
dokumentiem

11.
Vai deklarētājs sniedz
pamatojumu norādītajā
termiņā?

Jā

12.
Sniedz nepieciešamo
informāciju

23.
Saņem dokumentus
pa pastu
23.1.
Ierodas Departamentā
pēc dokumentiem

Ierodoties personīgi

Pa pastu

2.
Pieņem dokumentus, kā arī pieliek
papildus informāciju, pēc
nepieciešamības, no PERS un
BRIDZIS

Pa pastu
vai elektroniski

BRIDZIS

13.
Pieņem dokumentus un
nodod tos nodaļai

3.
Reģistrē iesniegtos
dokumentus RDLIS

4.
Vai ir aizpildīta
veidlapa?

22.1.
Izsniedz dokumentus
Personai

RDLIS

9.
Reģistrē vēstuli un
nosūta to pa pastu

Nē

22.
Nosūta dokumentu pa
pastu

RDLIS

Nē

20.1.
Reģistrē
dokumentus

Nē
Jā

5.
Vīzē dokumentus un
liek rezolūciju

6.
Pārbauda dokumentu
pareizību un pietiekamību

16.
Vīzē administratīvo
aktu un lēmuma
projektu

8.1.
Paraksta vēstuli

7.1.
Pieprasa papildus informāciju
rakstiski – sagatavo vēstuli
7.
Vai iesniegtie dokumenti
un informācija ir
pietiekama?

Nē

7.2.
Pieprasa papildus
informāciju telefoniski

Nē
Jā

Nē
7.3.
Pieprasa papildus informāciju no
iekšējām un ārējām struktūrvienībām

BRIDZIS

8.
Uzaicina dzīvesvietas
deklarētāju sniegt ziņas par
deklarācijas pamatojumu.
Gatavo un paraksta vēstuli.
Uzaicinājums

20.
Sagatavo pavadvēstuli,
paraksta to un kopā ar
lēmuma izrakstu nosūta to
iesniedzējam un adresātam

14.
Sagatavo
administratīvo aktu
un komisijas lēmuma
projektu
Adm. akts

Pavadvēstule

Komisijas
lēmuma projekts

PERS

17.
Apkopo Komisijas
protokola projektu

Komisija

Lēmums

8.3.
Sniedz papildus
informāciju

15.
Juridiskā nodaļa vīzē
administratīvo aktu un
lēmuma projektu

21.2.
Informē izpilddirekciju
attiecīgās Iedz. dz. v. reģ.
nodaļas par to, lai aktualizētu
lēmumu iedzīvotāju reģistrā

22.2.
Informē Bāriņtiesu, ka anulētas
ziņas par nepilngadīgu personu
vai arī personu ar ierobežotu
rīcībspēju

Lēmuma izraksts

Protokola
projekts

Citas s.v.

21.
Vai Persona vēlējās
dokumentus saņemt
personīgi?

RDLIS

RDLIS

NEKIP

9.1.
Reģistrē vēstuli un
nosūta to pa pastu

12.1.
Reģistrē iesniegtos
dokumentus RDLIS

Protokolu
nodaļa

Iedzīvotāju dzīvesvietas
reģistrācijas nodaļa

11.1.
Pieņem
dokumentus

PERS

Jā

Dzīvokļu
pārvaldes
priekšnieks

Kanceleja

Juridisko
konsultāciju
nodaļa

Personīgi

Beigas

18.
RD Personu dzīves vietu
reģistrācijas komisija izskata
lietu un pieņem Lēmumu

19.
Sagatavo lēmuma
izrakstu

23.2.
Informē Pašvaldības
policiju, ja ir sniegtas
nepatiesas ziņas deklarācijā

