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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

zināšanai: 
Latvijas Lielo pilsētu asociācijai 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei 
 
Par Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes detalizētu projekta 
aprakstu “Fizisko personu datu 
pakalpojumu modernizācija” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo šo projekta 
aprakstu, jo ir šādi iebildumi: 

- Projektā ir paredzētas ļoti lielas izmaiņas Iedzīvotāju reģistra darbībā, 
pārveidojot to par fizisko personu reģistru, papildinot ar lielu 
informācijas apjomu par ārvalstu personām. Projekta īstenotāji sola, ka 
tiks saglabāti līdzšinējie datu apmaiņas standarti un veidi, nodrošinot 
pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību un pieejamību. Ārvalstu 
iedzīvotāju iekļaušana reģistrā ir apsveicama, bet darbības sākumposmā 
ir paredzamas vairākas problēmas, piemēram, pašvaldībās jau līdz šim 
reģistrēto ārvalstnieku datu iekļaušana un sinhronizēšana ar 
jaunizveidojamo reģistru.  

- Tāpat darbības uzlabošanas rezultātā radīsies iespēja izveidot jaunus 
pakalpojumus un servisus, kas būs nepieciešami arī pašvaldībām. 
Projekta autori nepiedāvā iespēju pēc noklusējuma iekļaut šos 
jaunizveidojamos servisus arī pašvaldību pusē. Tiek apgalvots, ka tas 
būs jānodrošina pašvaldībām, kas ir klajā pretrunā ar ERAF projektu 
vērtēšanas metodiku – tā ir tieša ietekme uz pašvaldībām un to 
budžetiem. 

- Kā viens no jauninājumiem tiek minēts arī e-adreses statuss – vai 
e-adrese ir aktivizēta vai nav. Kāpēc šādam statusam jābūt fizisko 
personu reģistrā, ja visus ar e-adresi saistītos uzdevumus risina Valsts 
reģionālās attīstības aģentūra, kurai jānodrošina arī šāda statusa 
esamība. Pašvaldības tikai atsevišķos gadījumos meklēs konkrētas 
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personas e-adreses statusu, lielākoties e-adrese būs nepieciešama 
masveida paziņojumu izsūtīšanai, piemēram, nekustamā īpašuma 
nodokļa sakarā. Tas nozīmē, ka nepieciešams serviss, kas automātiski 
nosaka konkrētās teritorijas iedzīvotāju e-adreses aktīvo statusu. Ja šī 
statusa pārbaude jāveic fizisko personu reģistrā, nevis e-adreses 
uzturētāja risinājumā, tas nozīmē starpresoru risinājumu pašvaldību 
vajadzībām, kāds arī nav paredzēts ne šajā, ne e-adreses ieviešanas 
projektā. 

Ņemot vērā augstāk minētos argumentus, Latvijas Pašvaldību savienība 
pieprasa, lai tiktu izpildīts Ministru kabineta lēmums par ERAF līdzekļu 
piešķiršanu Rīgas projektam vēl šajā gadā, negaidot ERAF projektu otro 
kārtu, lai būtu iespējams salāgot veicamos darbus Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes projektā un pašvaldību pusē, nodrošinot visas pašvaldības ar to 
funkcionalitāti, kāda būs nepieciešama sadarbībai ar fizisko personu reģistru 
un e-adresi. Vai pretējā gadījumā nodrošināt pašvaldību veicamo darbu 
finansējumu fizisko personu reģistra izveides projektā. 
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