MK noteikumi
Publicēts: 07.09.2020.
Atjaunināts: 16.07.2021.

Maksas pakalpojumi
Noteikumi Nr.562 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"

Fizisko personu reģistrs
MK 30.06.2009. noteikumi Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par
deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju";
MK 20.10.2009. noteikumi Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes
kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību";
MK 15.02.2011. noteikumi Nr. 130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība";
MK 06.07.2021 noteikumi Nr. 485 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra";
MK 09.08.2016. noteikumi Nr.528 “Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes elektronisko dokumentu arhīvu”;
MK 15.06.2021. noteikumi Nr.372 "Noteikumi par Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu";
MK 22.06.2021. noteikumi Nr.412 "Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā";
MK 06.07.2021. noteikumi Nr.485 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra".

Repatriācija
MK 19.04.2005.g. noteikumi Nr. 275 "Noteikumi par materiālās palīdzības sniegšanu repatriantiem".

Imigrācija
MK 03.10.2006.g. not. nr. 825 "Veselības traucējumi un slimības, kuru dēļ ārzemniekam atsaka uzturēšanās atļaujas
izsniegšanu vai reģistrēšanu";
MK 30.08.2011. not. nr. 675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā";
MK 21.06.2010. not. nr. 554 "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu
pārbaudi";
07.07.2009. MK noteikumi Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes
kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas
pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi";
3.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733 "Funkcionēšanas ierobežojumu un diagnožu saraksti
atvieglojumiem un atbrīvojumam no valsts valodas prasmes pārbaudes"
MK 21.06.2010. not. nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība";
MK 30.08.2011. not. nr. 676 "Vīzu noteikumi";

MK 28.07.2008. not. nr. 591 "Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi";
MK 28.01.2014. not. nr.55 "Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu";
MK 12.09.2017. not. nr. 557 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā
iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem";
MK 16.12.2003. not. nr. 707 "Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas nepilngadīgi ārzemnieki bez vecāku vai
aizbildņu pavadības";
MK 25.04.2017. not. nr. 225 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības
konstatēšanu";
MK 26.05.2008. not. nr. 365 "Kārtība, kādā veic pieejamās informācijas pārbaudi, izskatot ārzemnieka vīzas vai uzturēšanās
atļaujas pieprasījuma dokumentus";
MK 21.06.2010. noteikumi nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi";
MK 03.08.2010. noteikumi nr. 721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu";
MK 03.08.2010. noteikumi nr. 725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo
kompetenci vīzu pieprasīšanai";
MK 05.03.2013. noteikumi Nr.122 “Noteikumi par izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistru”;
MK 20.02.2018. noteikumi Nr.108 "Specialitātes (profesijas), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā
Latvijas Republikā var uzaicināt ārzemniekus".

Bēgļi un patvēruma meklētāji
MK 04.03.2021. noteikumi Nr.141 "Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība";
MK 03.05.2017. noteikumi Nr.231 “Noteikumi par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra un patvēruma meklētāju
izmitināšanas telpu iekārtošanu un aprīkošanu”;
MK 06.06 2017. noteikumi Nr. 302 "Noteikumi par vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai
bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai";
MK 13.06.2017. noteikumi Nr. 320 "Noteikumi par pagaidu ieceļošanas dokumentu";
MK 26.07.2016. noteikumi Nr.489 “Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi”;
MK 26.07.2016. noteikumi Nr.488 “Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas”;
MK 12.07.2016. noteikumi Nr.456 “Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi”;
MK 12.07.2016. noteikumi Nr.449 “Noteikumi par patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto
izdevumu apmēru un segšanas kārtību”;
MK 28.06.2016. noteikumi Nr.409 “Noteikumi par patvēruma meklētāja, bēgļa un personas, kurai piešķirts alternatīvais
statuss, iesniegumu par valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības pieprasījumu”;
MK 17.05.2016. noteikumi Nr.296 “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi”;
MK 14.06.2016. noteikumi Nr.367 “Noteikumi par pārvietošanas dokumentu personai, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība”.

Personu statuss un to apliecinošie dokumenti

MK 21.02.2012. noteikumi Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi";
MK 21.02.2012. noteikumi Nr. 133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu";
MK 14.12.2004. noteikumi Nr. 1011 "Latvijas nepilsoņa statusa noteikšanas kārtība";
MK 24.09.2013. noteikumi Nr. 973 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes
pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi";
MK 24.09.2013. noteikumi Nr.1001 "Naturalizācijas iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas kārtība";
MK 24.09.2013. noteikumi Nr.976 „Kārtība, kādā bezvalstnieku vai nepilsoņu bērnu, kas dzimis Latvijā pēc 1991.gada
21.augusta, atzīst par Latvijas pilsoni” ;
MK 24.09.2013. noteikumi Nr.975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība";
MK 17.09.2013. noteikumi Nr. 849 „Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai”;
MK 24.09.2013. noteikumi Nr.1004 „Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanos no Latvijas pilsonības un Latvijas pilsonības
atjaunošanu”;
MK 28.06.2011. noteikumi Nr.504 "Politiski represēto personu apliecību izsniegšanas, uzskaites un izmantošanas kārtība";
MK 24.09.2013. noteikumi Nr.974 "Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni";
MK 12.11.2013. noteikumi Nr.1315 “Kārtība, kādā personas svinīgā ceremonijā dod un paraksta solījumu par uzticību Latvijas
Republikai”;
MK 06.02.2001. noteikumi Nr.52 “Latvijas nepilsoņa statusa atņemšanas kārtība”;
MK 16.10.2012. noteikumi Nr.708 “Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru” ;
MK 03.04.2012. noteikumi Nr.239 “Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi”;
MK 27.03.2012. noteikumi Nr.222 “Noteikumi par pagaidu ceļošanas dokumentu”;
MK 27.03.2012. noteikumi Nr.221 “Noteikumi par atgriešanās apliecību”;
MK 27.03.2012. noteikumi Nr.223 “Noteikumi par valsts nodevu par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta
izsniegšanu”;
MK 13.05.1997. noteikumi Nr.178 “Noteikumi par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku uzskaiti un nacionālās pretošanās
kustības dalībnieka apliecības un krūšu nozīmes izsniegšanu un uzskaiti”.
MK 26.06.2018. noteikumi Nr.362 “Noteikumi par Otrā pasaules kara dalībnieka apliecības un piemiņas krūšu nozīmes
paraugu, kā arī izsniegšanas, uzskaites un izmantošanas kārtību"
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