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Tieslietu ministrijai 

 

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi 

Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra 

noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa 

aktu reģistriem"" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Ministru kabineta 

noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta  2013.gada 3.septembra 

noteikumos Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem””. 

Neapšaubāmi atzinīgi vērtējams fakts, ka noteikumu projekta tapšanas laikā 

Tieslietu ministrija  ir informējusi un apspriedusi ar  daļu pašvaldību 

dzimtsarakstu nodaļām plānotos grozījumus. Tomēr, ņemot vērā virkni 

būtisku apsvērumu, LPS nesaskaņo noteikumu projektu, jo ir sekojoši 

iebildumi. 

1. Noteikumu projekta 2. punkts (noteikumu 98. punkts) paredz vēsturisko 

reģistru ierakstu pirmā un otrā eksemplāra turpmāku glabāšanu vienā 

vietā - republikas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu 

nodaļā, kura atrodas novada administratīvajā centrā, kā arī Tieslietu 

ministrijā (četrām anotācijā minētajām pašvaldībām). Noteikumu spēkā 

esošā redakcija paredz, ka pirmais eksemplārs glabājas republikas 

pilsētas dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļā, kura atrodas 

novada administratīvajā centrā, bet otrais eksemplārs-Tieslietu 

ministrijā. 

Saistībā ar iepriekšminēto, izvirzās jautājums par drošības apsvērumiem 

abu eksemplāru glabāšanai vienā vietā, jo sevišķi ņemot vērā, ka runa ir 

par dokumentiem ar neatkārtojamu un pat unikālu vērtību. 

Vērtējot no dokumentu drošības un saglabāšanas viedokļa, ideja glabāt 

vienā vietā gan pirmo, gan otro eksemplāru, nav pozitīvi vērtējama. 

2. Izrietoši no 1. iebilduma rosinām vērtēt variantu, ka otrais eksemplārs 

ātrākā termiņā, kā to šobrīd nosaka likuma “Civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas likums” 43 .panta otrā daļa, tiktu nodots Latvijas 

Nacionālajam arhīvam.  

Minētais atrisinātu paustās bažas par drošības apsvērumiem abu 

eksemplāru glabāšanai vienā vietā. 

Iepriekšminētais būtu svarīgi arī tādēļ, ka dokumentu pārvietošana 

ietekmē to fizisko stāvokli.  
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3. Ņemot vērā, ka Saeimā otrajam lasījumam šobrīd visnotaļ ātros termiņos 

neskatoties uz pašvaldību un LPS paustajām iebildēm,  tiek  apspriests 

likumprojekts “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumā” (Nr. 462/Lp13), aicinām vērtēt, vai lietderīgāk nebūtu 

noteikumu projekta spēkā stāšanos paredzēt pēc 2021. gada pašvaldību 

vēlēšanām. Dokumentu nodošana ir ļoti darbietilpīgs un laikietilpīgs 

process (saraksti, nodošana, pārbaude u.t.t.), līdz ar ko ieguldīt 

cilvēkresursus vairākkārt, nebūtu lietderīgi. 

4. Ņemot vērā to, ka pēc pieejamās informācijas Tieslietu ministrijas 

Dzimtsarakstu departaments šo noteikumu projekta tapšanas laikā ir to 

apspriedis ar pašvaldību Dzimtsarakstu nodaļām (kā rezultātā arī 

identificētas šobrīd četras  pašvaldības, kad otro eksemplāru turpinās 

glabāt Tieslietu ministrija),  aicinām to detalizēti atspoguļot anotācijā. 

Šobrīd anotācijā ir nosauktas tikai šīs četras pašvaldības, bet nav 

atspoguļots pārējais konsultēšanās un apspriešanas process, tajā paustie 

viedokļi un tml.  

Informējam, ka papildus anotācijā minētajām četrām pašvaldībām, arī 

Rēzeknes novada pašvaldība izteikusi apsvērumus par telpu trūkumu.  

5.  Aicinām  anotācijas III sadaļā  atspoguļot noteikumu projekta ietekmi 

uz pašvaldību budžetiem, jo projektam ir  zināma ietekme uz budžetu. 

Šobrīd anotācijā teikts, ka projekts šo jomu neskar. 

6. Aicinām precizēt un papildināt anotācijā sadaļā I Tiesību akta projekta 

izstrādes nepieciešamība tekstu “dzimtsarakstu nodaļas šā brīža 

kapacitāti”, papildinot to  ar  “telpu un piemērotu apstākļu  trūkums”. 

 

 Kopumā uzsveram, ka pašvaldības sagatavoto noteikumu projektu vērtē 

neviennozīmīgi. 

 

Izsakām šādu priekšlikumu. 

Par noteikumu projekta 1.punktu (noteikumu 32.punkts). 

Minētie grozījumi piešķir gan tiesības, gan uzliek pienākumu dzimtsarakstu 

nodaļai no ārzemnieka pieprasīt attiecīgos dokumentus, tomēr dzimtsarakstu  

nodaļai ir ierobežotas iespējas pārbaudīt, vai persona ir sniegusi patiesu un 

pilnīgu informāciju par savu saikni ar vairākām valstīm darba tiesisko attiecību 

vai izglītības jomā. Līdz ar ko vērtējams, vai šim punktam nav tikai formāls 

saturs. 

Aicinām par noteikumu projektu rīkot saskaņošanas sanāksmi klātienē 

nevis elektronisko saskaņošanu. 

 

Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

Vineta Reitere 29198629   

vineta.reitere@lps.lv  
 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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