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Rīga 
25.01.2017. Nr. 0120170029/A109 
Uz TAP VSS-15 
 

Iekšlietu ministrijai 
 

Par likumprojektu “Fizisko 
personu reģistra likums” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
likumprojektu “Fizisko personu reģistra likums”, jo ir šādas iebildes: 
 
1. 5. pants. (1) Ziņu iekļaušana reģistrā ir ieraksta izdarīšana: 

1) reģistrā; 
2) Valsts informācijas sistēmā, kurai izveidots tiešsaistes datu pārraides 
režīms ar reģistru; 
3) Notāru informācijas sistēmā; 
4) valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. 
 
Nav saprotams, kurā pozīcijā no uzskaitītajiem ir pašvaldību 

pieslēgumi reģistram, jo pamatdarbā personu reģistrācijai tās izmanto “ZZ 
Dats” izstrādāto apakšsistēmu PERS, kas nav reģistrēta kā valsts informācijas 
sistēma. 

 
2. Likuma ieviešanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) ir 
iedalīts ERAF finansējums, ar kura palīdzību iedzīvotāju reģistrs tiks 
pārveidots par fizisko personu reģistru. PMLP ERAF projekts jau ir izstrādāts 
un drīzumā tiks apstiprināts Ministru kabinetā. Lai pašvaldību informācijas 
sistēmās veiktu nepieciešamās izmaiņas, kas radīsies, izveidojot fizisko 
personu reģistru, Ministru kabinets konceptuāli ir atbalstījis ERAF līdzekļu 
piešķiršanu pašvaldībām, bet šis pašvaldību projekts (kura vadošais partneris 
ir Rīgas dome) tikai šobrīd tiek gatavots un labākajā gadījumā tikai šā gada 
beigās varētu tikt apstiprināts Ministru kabinetā un Centrālajā finanšu un 
līgumu aģentūrā. Tas nozīmē, ka PMLP ERAF projekta un pašvaldību ERAF 
projekta aktivitātēm ir atšķirīgs aktivitāšu ieviešanas laika grafiks, kas rada 
bīstamību, ka pašvaldības savlaicīgi nebūs gatavas tehniski nodrošināt likuma 
normu izpildi. Piedāvājam par pusgadu pagarināt likuma spēkā stāšanās laiku. 
 
3. Tomēr galvenā problēma, kura ir aktuāla jau šobrīd un kļūs vēl aktuālāka, 
ieviešot jauno reģistru, ir datu monitorings jeb reģistrā veikto izmaiņu 
automātiska nodošana pašvaldībām datu atbilstības nodrošināšanai. Likums, 



 

 

2 
protams, ir par datu atjaunošanu reģistrā. Tomēr paralēli tam būtu 
jānodrošina datu atjaunošana pašvaldībās, reģistra datu izmaiņas automātiski 
nododot pašvaldībām. 

 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
 
25.01.2017. 15:35 
308 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


