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PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDES PRIEKŠNIEKAM 
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Informācijas pieprasījums. 

 

Latvijā arvien tiek turpināta termiņuzturēšanās atļauju “iegādes” kampaņa. Latvijas zeme 

un īpašumi tiek iztirgoti ārzemniekiem, un arvien vairāk Latvijas pilsoņu un patriotu domā kā 

nosargāt sevi un Latvijas zemi Latvijai.  

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Informācijas atklātības likuma 2.pantu, lūdzam 

sniegt konkrētas atbildes uz šādiem konkrētiem jautājumiem par laika periodu no 2014.gada 

15.septembra līdz šim brīdim: 
1. Vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē strādā Latvijas Republikas jaunpilsoņi, t.i. 

personas, kuras ieguvušas Latvijas pilsonību naturalizācijas ceļā? Ja jā, tad cik ir šādu 

darbinieku un kāds ir vidējais šo darbinieku Latvijas pilsonības ilgums? 

2. Vai un kā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē tiek ievērotas un īstenotas Eiropas 

Komisijas rekomendācijas par nepieciešamību PMLP darbiniekiem rotēt? 

3. Vai PMLP pieprasa Krievijas Federācijai ziņas par tiem Latvijas Republikas nepilsoņiem, 

kuri pieņēmuši Krievijas Federācijas pilsonību un turpina dzīvot Latvijas Republikā? Vai 

un cik regulāri Krievijas Federācija šādas ziņas sniedz? 

4. Cik Latvijas Republikas nepilsoņu ir kļuvuši par ārvalstniekiem (pieņēmuši citas valsts 

pilsonību)? Cik bijušie Latvijas Republikas nepilsoņi un kādas termiņuzturēšanās atļaujas 

Latvijā ir ieguvuši?  

5. Vai PMLP pieprasa Krievijas Federācijai ziņas, t.sk. par sodāmību, par Krievijas 

Federācijas pilsoņiem, kuri dzīvo Latvijas Republikā? Vai un cik regulāri Krievijas 

Federācija šādas ziņas sniedz? 

6. Vai Krievijas Federācija pieprasa un vai Latvijas Republika sniedz ziņas Krievijas 

Federācijai par Krievijas pilsoņu darījumiem, kas veikti, lai iegūtu termiņuzturēšanās 

atļauju? Ja Latvijas Republika sniedz/nesniedz šādas ziņas, tad lūdzu noradīt arī normatīvo 

aktu, uz kura pamata tas notiek vai nenotiek. 
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7. Cik ārzemniekiem laika periodā no 2014.gada 15.septembrim līdz 2016.gada 13.oktobrim 

ir izsniegtas termiņuzturēšanās atļaujas pret nekustamā īpašuma u.c. īpašumu iegādi 

saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta 1.daļas 28., 29., 30.punktiem? Lūdzu sniegt 

informāciju pa mēnešiem, norādot cik, uz kāda pamata, kuras valsts, kādas tautības, cik 

veci un vai arī krimināli sodīti pilsoņi ir ieguvuši termiņuzturēšanās atļaujas Latvijas 

Republikā. 

8. Kādiem priekšnoteikumiem ir jābūt izpildītiem, lai PMLP amatpersona būtu tiesīga secināt, 

ka konkrēta ārvalstnieka uzturēšanās Latvijas Republikā atbilst Latvijas valsts interesēm? 

Vai, kad un kādi priekšnoteikumi ir mainījušies? 

9. Vai un kā PMLP pārbauda konkretā nekustamā vai cita veida īpašuma iegādes naudas 

līdzekļu izcelsmes likumību, pirms izsniegt termiņuzturēšanās atļauju?  

10. Cik pastāvīgās uzturēšanās atļaujas neparedzētajos gadījumos piešķīris Iekšlietu ministrs 

un  PMLP priekšnieks, un kā, ar kādām valsts interesēm tas pamatots? 

11. Kā izpaužas Latvijas Republikas pilsoņu un Latvijas valsts interešu īstenošana 

termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas gadījumos? Kura valsts institūcija sniedz vai ir 

sniegusi par to atzinumus? 

12. Kādus konkrēti īpašumus (zeme, dzīvokļi, kapitāldaļas) ir iegādājušies termiņuzturēšanās 

atļauju pieprasītāji? Kāds ir katra šī īpašuma lielums, atrašanās vieta, darījuma summa, vai 

izmantots aizņēmumus, ko konkrēti ir iegādājušies termiņuzturēšanās atļauju pieprasītāji? 

13. Cik, kuru valstu un tautību, ka arī kāda vecuma ārvalstniekiem laika periodā no 2014.gada 

15.septembra līdz 2016.gada 13.oktobrim ir izsniegtas darba atļaujas pēc termiņuzturēšanās 

atļauju ieguvuša ārzemnieka pieprasījuma? 

14. Cik darba vietas ir izveidojuši termiņuzturēšanās atļauju plus nekustamo īpašumu 

komplektu ieguvēji laika periodā no 2010.gada 15.septembra līdz 2016.gada 13.oktobrim? 

15. Vai, cik un uz kādiem pamatiem ir anulētas (atņemtas) termiņuzturēšanās atļaujas, kas 

ārzemniekiem ir tikušas izsniegtas pret nekustamā īpašuma u.c. īpašumu iegādi saskaņā ar 

Imigrācijas likuma 23.panta 1.daļas 28., 29., 30.punktiem laika periodā no 2014.gada 

15.septembra līdz 2016.gada 13.oktobrim? 

16. Kāda ir kārtība un kas īsteno personu, kuras bez tiesiska pamata atrodas Latvijas 

Republikas teritorijā, izraidīšanu no valsts de jure un de facto? Cik šādu gadījumu laika 

periodā no 2014.gada 15.septembra līdz 2016.gada 13.oktobrim ir bijis? Cik no tiem ir 

tādas personas, kurām beigusies un nav pagarināta termiņuzturēšanās atļauja? 

 

 Lūdzu sniegt atbildi pēc būtības pēc iespējas īsākā termiņā. 
 

 

 
2016.gada 13.oktobrī, Valmierā 

 

 Biedrība "Grupa A"  

 

 

ŠIS DOKUMENTS SAGATAVOTS ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

   


