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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

103. 516L/12

Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2009, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 38. nr.; 2013, 118. nr.; 2015, 245. nr.) šādu
grozījumu:
Aizstāt 13. panta otrajā daļā vārdus “publiskās upes” ar vārdiem “upi, kura atrodas uz iekšējās
robežas, un Daugavu”.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 12. janvārī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 26. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.01.2017., Nr. 21.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

104. 517L/12

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā

Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2003, 2. nr.; 2004, 14., 18. nr.; 2005, 2. nr.; 2006, 13. nr.;
2007, 12., 15. nr.; 2008, 3., 21. nr.; 2009, 3., 12. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 182. nr.; 2010, 19.,
170. nr.; 2011, 117., 202. nr.; 2012, 201. nr.; 2013, 234. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 235. nr.; 2016,
230. nr.) šādus grozījumus:
1. 1. pantā:
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3) dzīves kvalitāte — personas, ģimenes, personu grupas, sabiedrības labklājības rādītājs,
kas ietver fizisko un garīgo veselību, brīvo laiku un tā izmantošanu, darbu, izglītību, saikni ar
sabiedrību, tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos realizēt, kā arī materiālo nodrošinājumu;”;
izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
“5) grupu māja (dzīvoklis) — māja vai atsevišķs dzīvoklis, kurā personai ar garīga rakstura
traucējumiem nodrošina mājokli, individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja
nepieciešams, sociālo aprūpi;”;
izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
“13) profesionālā rehabilitācija — pasākumu kopums, kas pēc individualizētas funkcionālo
traucējumu izvērtēšanas un profesionālās piemērotības noteikšanas personām darbspējīgā
vecumā nodrošina jaunas profesijas, profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai atjaunošanu,
tai skaitā profesionālās izglītības programmu apgūšanu pamata un vidējās izglītības pakāpē un
multidisciplinārus pakalpojumus integrācijai darba tirgū;”;
izteikt 25. punktu šādā redakcijā:
“25) specializētās darbnīcas — sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas nodrošina prasmes
veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem;”;
izteikt 27. un 28. punktu šādā redakcijā:
“27) pusceļa māja — sociālās rehabilitācijas institūcija vai ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas struktūrvienība, kurā personām ar funkcionāliem traucējumiem
nodrošina sociālo rehabilitāciju, patstāvīgai dzīvei nepieciešamo pašaprūpes iemaņu un dzīves
prasmju apgūšanu vai nostiprināšanu;
28) supervīzija — mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts sociālā darba
speciālistiem viņu profesionālās kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai;”;
izteikt 30. punktu šādā redakcijā:
“30) garīga rakstura traucējums — psihiska saslimšana vai garīgās attīstības traucējums,
kas ierobežo personas spējas strādāt un aprūpēt sevi, kā arī apgrūtina tās iekļaušanos sabiedrībā
un kas noteikts atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu
klasifikācijas (SSK) redakcijai;”;
papildināt pantu ar 34., 35., 36., 37., 38. un 39. punktu šādā redakcijā:
“34) klienta aprūpes līmenis — personas pašaprūpes spēju iztrūkuma pakāpi raksturojoša,
skaitliski izteikta vērtība, kuru nosaka sociālā darba speciālista piesaistīta multidisciplināra
speciālistu komanda, pamatojoties uz personas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes un
vajadzību, kā arī sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai veicamo darbību un piesaistāmo
resursu apjoma novērtējumu;
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35) psihosociāla rehabilitācija — sociālās rehabilitācijas virziens, kurš attiecas uz personu
un tās ģimeni un kura mērķis ir nodrošināt atbalstu psihosociālo problēmu risināšanā;
36) profesionālās piemērotības noteikšana — pasākums, kura laikā izvērtē personas
interesi par profesionālās darbības jomām un konkrētām profesijām, vēlmi un motivāciju mācīties,
iepriekšējās zināšanas un pieredzi, kā arī veselības stāvokļa, intelektuālo spēju un individuālo
īpašību atbilstību personas izraudzītajai profesijai;
37) apgādnieks — persona, kurai saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums
rūpēties par savu laulāto, bērniem vai vecākiem;
38) sociālās rehabilitācijas centrs — sociālās rehabilitācijas institūcija, kurā personām ar
funkcionāliem traucējumiem, no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām, personām pēc brīvības
atņemšanas soda izciešanas un citām personām ar sociālās funkcionēšanas problēmām nodrošina
sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai nepieciešamo sociālo rehabilitāciju;
39) krīzes situācija — situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes
(personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.”
2. Papildināt 5. panta trešās daļas 2. punktu pēc vārdiem “par ienākumiem neuzskata” ar
vārdiem “ģimenes valsts pabalstu”.
3. 7. pantā:
izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2) sniegt ziņas par sevi, sadarboties ar sociālo dienestu savas sociālās situācijas
novērtēšanā un pildīt sociālā dienesta ieteikumus šīs situācijas uzlabošanai;”;
papildināt 6. punktu ar vārdiem “vai dzīvesvietas apsekošana ir nepieciešama, veicot sociālo
darbu ar klientu”.
4. Papildināt 8. pantu ar sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:
“(6) Ja persona pieprasa pašvaldības pilnībā vai daļēji apmaksātus ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus, pašvaldības sociālais dienests, ievērojot šā
likuma 5. panta trešajā daļā noteikto, novērtē personas maksātspēju, pamatojoties uz personas
sniegto informāciju par ienākumiem un noslēgtajiem uzturlīgumiem. ja pienākums maksāt par
pakalpojumu ir arī personas apgādniekiem, viņi iesniedz informāciju par ienākumiem pašvaldības
sociālajam dienestam, kas lemj par pakalpojuma piešķiršanu.
(7) Personai, kura saņem pašvaldības pilnībā vai daļēji apmaksātus ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus un kurai ir ienākumi, to izmaiņu gadījumā ir
pienākums ne retāk kā reizi gadā institūcijai, kura pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,
iesniegt informāciju par saviem ienākumiem atbilstoši šā likuma 5. panta trešajā daļā noteiktajam.
(8) Personas apgādnieki, kuriem ir pienākums maksāt par pakalpojumu, ne retāk kā reizi
gadā institūcijai, kura pieņem lēmumu par personas apgādniekiem veicamajiem maksājumiem,
iesniedz informāciju par saviem ienākumiem atbilstoši šā likuma 5. panta trešajā daļā noteiktajam.”
5. 9. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt
personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.”;
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Pašvaldībai ir pienākums nodrošināt pašvaldības sociālā dienesta un citu pašvaldības
izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem profesionālās kompetences
pilnveidi — apmācības un supervīziju.”;
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izslēgt septītajā daļā vārdu “smagiem” un papildināt daļu pēc vārda “trešajā” ar vārdu un
skaitli “un 3.1”.
6. Izteikt 9.1 pantu šādā redakcijā:
“9.1 pants. Valsts finansētie ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
pakalpojumi
(1) Ievērojot šā likuma 13.1 panta noteikumus, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju pakalpojumus no valsts budžeta finansē:
1) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras šajās institūcijās
ievietotas līdz 2003. gada 1. janvārim;
2) pilngadīgām neredzīgām personām un personām ar smagiem un ļoti smagiem
garīga rakstura traucējumiem, kurām funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes
un aprūpes līmeņa dēļ nepieciešams saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
3) bērniem ar smagiem un ļoti smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem
vecumā līdz četriem gadiem, kuriem funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes dēļ
nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimenē;
4) bērniem ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no
četriem līdz 18 gadiem, kuriem funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes dēļ nav
iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimenē;
5) bāreņiem vecumā līdz diviem gadiem — uz laiku, līdz tiek uzsākta aprūpe pie
aizbildņa vai audžuģimenē, bet kopumā ne ilgāk kā sešus mēnešus, šajā periodā
neieskaitot bērna adopcijas procesu, ja tas uzsākts pirmo sešu mēnešu laikā kopš
bērna ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
6) bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz diviem gadiem — uz laiku, līdz
bērns atgriežas ģimenē vai tiek uzsākta viņa aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē,
bet kopumā ne ilgāk kā sešus mēnešus, šajā periodā neieskaitot bērna adopcijas
procesu, ja tas uzsākts pirmo sešu mēnešu laikā kopš bērna ievietošanas ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
(2) Ministru kabinets nosaka:
1) ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma
sniegšanā iesaistītā personāla skaitu un kvalifikāciju;
2) klienta aprūpes līmenim atbilstošu pakalpojumu finansēšanas kārtību.”
7. 11. pantā:
papildināt 3. punktu ar vārdiem “un sociālā atbalsta sistēmu”;
izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
“8) veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, kā arī piedalīties pašvaldības teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu, pašvaldības politikas plānošanas dokumentu un
institūcijas vadības dokumentu izstrādē sociālā dienesta kompetences jomā;”.
8. 12. pantā:
papildināt pantu ar 2.3 un 2.4 daļu šādā redakcijā:
“(23) Laikā, kamēr bez vecāku gādības palikušais bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālais dienests ne retāk kā reizi trijos mēnešos par bērnu, kas
ir jaunāks par trim gadiem, un ne retāk kā reizi sešos mēnešos par bērnu, kas ir vecāks par trim,
bet jaunāks par 18 gadiem, sniedz informāciju bāriņtiesai un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
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rehabilitācijas institūcijai par sociālo darbu, kas veikts, lai sekmētu bērna atgriešanos ģimenē.
Informācijas sniegšanai un saņemšanai izmanto Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas
sistēmu.
(24) Ja vecākam ir atņemtas aizgādības tiesības, sociālais dienests sniedz atzinumu par
iespējām bērnam atgriezties vecāka aizgādībā, ja to pieprasa bāriņtiesa.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts
un pašvaldību iestādēm un citām valsts pārvaldes iestādēm, privātpersonām, tai skaitā ārstniecības
iestādēm, ziņas, kas nepieciešamas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai un
citu sociālā dienesta kompetencē esošo jautājumu risināšanai, tai skaitā informāciju par personas
funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, ienākumiem un personai piederošajiem īpašumiem,
aizbildnības un aizgādības jautājumiem, bērna aizgādības tiesību realizāciju, tiesisko un mantisko
stāvokli.”;
papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Pašvaldības sociālajam dienestam pēc tam, kad saņemta informācija par bāreņa vai
bez vecāku gādības palikuša bērna pilngadību un ārpusģimenes aprūpes beigšanos, ir pienākums
izvērtēt minētās personas vajadzības un resursus un tai pēc patstāvīgas dzīves uzsākšanas sniegt
nepieciešamos atbalsta pasākumus, kā arī vismaz divus gadus pēc patstāvīgas dzīves uzsākšanas
novērtēt personas sociālās situācijas izmaiņas.”
9. 13. pantā:
izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) personu ar invaliditāti un personu ar prognozējamu invaliditāti profesionālās
piemērotības noteikšanu un profesionālo rehabilitāciju;”;
papildināt pirmo daļu ar 12. un 13. punktu šādā redakcijā:
“12) psihosociālo rehabilitāciju personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes
locekļiem, kā arī paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem.
Pakalpojuma veidu, apjomu, saturu, saņemšanas nosacījumus un piešķiršanas
kārtību nosaka Ministru kabinets;
13) atbalstu pašvaldībām, kuras nodrošina sociālos pakalpojumus dzīvesvietā šā likuma
9.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minētajām personām, kuras nesaņem
valsts vai pašvaldības finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju pakalpojumus. Ministru kabinets nosaka valsts atbalsta apmēru, kritērijus
tā noteikšanai un valsts atbalsta piešķiršanas kārtību.”;
izteikt 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Šā panta pirmajā daļā paredzēto valsts pienākumu izpildi — tās 2. punktā noteikto
pakalpojumu sniegšanu — nodrošina Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo
savienība; tās 5. punktā noteikto tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu — tiflotehniku
un surdotehniku — nodrošina Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība; tās
12. punktā noteikto psihosociālo rehabilitāciju personām ar onkoloģisku slimību nodrošina biedrība
“Dzīvības koks”; tās 12. punktā noteikto psihosociālo rehabilitāciju paliatīvā aprūpē esošiem
bērniem nodrošina Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība. Šā panta 1.2 daļā noteiktos pakalpojumus
nodrošina Latvijas Bērnu fonds, organizējot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un
sniedzot tos tādos nodibinājumos, no kuru dibinātājiem vismaz viens ir Latvijas Bērnu fonds. ja
nepieciešams, Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Nedzirdīgo savienība un Latvijas Bērnu fonds,
kā arī biedrība “Dzīvības koks” un Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība izvēlas arī citus pakalpojumu
sniedzējus publiskos iepirkumus regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”;
papildināt 2.3 daļu pēc vārdiem “Bērnu fonds” ar vārdiem “biedrība “Dzīvības koks” un Bērnu
paliatīvās aprūpes biedrība”;
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papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Valsts piedalās ar sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides
nodrošināšanu pašvaldībās saistīto izdevumu finansēšanā 50 procentu apmērā atbilstoši gadskārtējā
valsts budžeta likumā piešķirtajām apropriācijām. Prasības profesionālās kompetences pilnveides
pakalpojumu sniedzējiem un profesionālās kompetences pilnveides nodrošināšanas nosacījumus,
kritērijus profesionālās kompetences pilnveides izdevumu noteikšanai un valsts līdzfinansējuma
piešķiršanai, kā arī līdzfinansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”
10. 13.1 pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitļus “un 11. punktā un 1.2 daļā, kā arī 9.1 panta 3. punktā”
ar skaitļiem un vārdiem “11., 12. punktā un 1.2 daļā, kā arī 9.1 panta 3., 4. un 5. punktā”;
izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Šā likuma 9.1 panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktie pakalpojumi personai, kurai
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nav piešķirta valsts pensija (ieskaitot piemaksu
pie pensijas) vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija, vai atlīdzība par darbspēju zaudējumu,
kaitējuma atlīdzība, atlīdzība par apgādnieka zaudējumu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai
arodslimību vai kurai nav noslēgts mūža pensijas apdrošināšanas līgums par uzkrātā fondētās
pensijas kapitāla saņemšanu, vai kurai nav piešķirta pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem
aktiem (turpmāk kopā — pensija vai atlīdzība), tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.
Persona, kura ir pensijas vai atlīdzības saņēmēja, maksā par saņemto pakalpojumu 85 procentus no
tai izmaksājamās summas, bet ne vairāk kā saņemtā pakalpojuma izmaksas attiecīgajā institūcijā.
(4) Šā likuma 9.1 panta pirmās daļas 6. punktā noteiktos pakalpojumus finansē no valsts
budžeta. Vecākiem ir pienākums maksāt par šiem pakalpojumiem atbilstoši Bērnu tiesību
aizsardzības likumam.”
11. 14. pantā:
papildināt pirmo daļu ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:
“41) izstrādāt sociālo pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes novērtēšanas kritērijus;
42) izstrādāt vadlīnijas sociālās palīdzības piešķiršanai;”;
aizstāt pirmās daļas 5. punktā vārdus “sistēmas sastāvdaļa” ar vārdu “sistēma”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Labklājības ministrija ir tiesīga neinformēt datu subjektu par personas datu apstrādi
Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā, ja vien datu subjekts to īpaši nepieprasa
un ja personas datu apstrāde ir nepieciešama saistībā ar:
1) valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanu;
2) valsts finansēta asistenta pakalpojuma administrēšanu pašvaldībās;
3) valsts noteiktās statistiskās informācijas vākšanu;
4) sociālo pakalpojumu sniedzēju pārbaudēm.”
12. 15.1 pantā:
izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un nosaka profesionālo
piemērotību personām darbspējīgā vecumā ar invaliditāti, garīga rakstura
traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti, kā arī profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumu ietvaros nodrošina transportlīdzekļa vadīšanas apmācību personām,
kurām nav medicīnisku pretindikāciju šādai apmācībai;”;
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papildināt pirmo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6) sniedz no valsts budžeta finansētu tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu —
nodrošina transportlīdzekļa pielāgošanu.”;
papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:
“(12) Aģentūra līdz 2021. gada 31. decembrim Eiropas Savienības politiku instrumentu
ietvaros:
1) nosaka profesionālo piemērotību bezdarbniekiem, kuri bijuši bez darba vismaz
12 mēnešus un saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras nosūtījumu uz
profesionālās piemērotības noteikšanu;
2) sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar garīga rakstura
traucējumiem, kurām nav noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte.”
13. 17. pantā:
izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“(1) Šajā likumā noteiktos sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds sociālo pakalpojumu
sniedzējs, kura pamatdarbība vai kura attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir šo pakalpojumu
sniegšana un kurš attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju
reģistrā ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad pakalpojuma sniegšana uzsākta.
(2) Ministru kabinets nosaka kritērijus sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanai
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, reģistrā iekļaujamo informāciju un reģistrēšanas kārtību,
nosacījumus izslēgšanai no reģistra, kā arī prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem.”;
papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Sociālo pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts
un pašvaldību iestādēm un citām valsts pārvaldes iestādēm, privātpersonām, tai skaitā ārstniecības
iestādēm, ziņas, kas nepieciešamas sociālo pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā informāciju par
personas funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, ienākumiem un personai piederošajiem
īpašumiem, aizbildnības un aizgādības jautājumiem, bērna aizgādības tiesību realizāciju, tiesisko
un mantisko stāvokli, ja ziņas nepieciešamas, lai pieņemtu vai izpildītu lēmumu par sociālā
pakalpojuma sniegšanu, un tās nav iespējams saņemt no valsts un pašvaldību institūciju datubāzēm.
(5) Sociālo pakalpojumu sniedzējam ir pienākums sniegt Labklājības ministrijai informāciju
un normatīvajos aktos noteiktos pārskatus par savu darbību sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā.”
14. Aizstāt 17.1 panta pirmajā daļā skaitli “2.2” ar skaitļiem un vārdu “2.1 un 2.2”.
15. Izteikt 20. panta tekstu šādā redakcijā:
“(1) Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem ir tiesības uz viņu vajadzībām
atbilstošu sociālās aprūpes pakalpojumu.
(2) Personām, kurām funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt, ir
tiesības uz nepieciešamās aprūpes līmenim atbilstošu sociālās aprūpes pakalpojumu.
(3) Ir šādi aprūpes līmeņi:
1) pirmais aprūpes līmenis — personas fiziskās vai garīgās spējas ir mēreni ierobežotas.
Persona spēj un prot veikt pašaprūpi atbilstoši savām vajadzībām un savam veselības
stāvoklim; nepieciešams minimāls personāla atbalsts noteiktu stundu skaitu nedēļā.
Sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzējs nodrošina ārstniecības personas noteikto
klienta uzraudzību;
2) otrais aprūpes līmenis — personas fiziskās vai garīgās spējas ir mēreni vai smagi
ierobežotas. Persona spēj un prot veikt pašaprūpi atbilstoši savām vajadzībām un
savam veselības stāvoklim, bet ir iespējama spēju vai prasmju pazemināšanās;
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nepieciešams neliels personāla atbalsts ikdienā. Sociālās aprūpes pakalpojuma
sniedzējs nodrošina ārstniecības personas noteikto klienta uzraudzību un novēro
funkcionālo traucējumu izmaiņas;
3) trešais aprūpes līmenis — personas fiziskās vai garīgās spējas ir smagi ierobežotas.
Personas spēja veikt noteiktas pašaprūpes darbības ir traucēta; nepieciešams
regulārs personāla atbalsts ikdienā. Sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzējs
nodrošina ārstniecības personas noteikto klienta uzraudzību un novēro funkcionālo
traucējumu izmaiņas;
4) ceturtais aprūpes līmenis — personas fiziskās vai garīgās spējas ir ļoti smagi
ierobežotas, izteikta pašaprūpes spēju nepietiekamība, persona pilnībā aprūpējama
un uzraugāma visu diennakti. Sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzējs nodrošina
ārstniecības personas noteikto klienta uzraudzību un novēro funkcionālo traucējumu
izmaiņas.
(4) Kritērijus aprūpes līmeņa noteikšanai un klientu izvērtēšanai, kā arī nosacījumus sociālās
aprūpes pakalpojumu saņemšanai dzīvesvietā un institūcijā un to saņemšanas kārtību nosaka
Ministru kabinets.”
16. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:
“21.1 pants. Personas tiesības uz psihosociālo rehabilitāciju
(1) Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir tiesības saņemt šādām personām, kurām
nepieciešams atbalsts psihosociālo problēmu risināšanā, ja šīs problēmas apgrūtina to iekļaušanos
sabiedrībā:
1) personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska
slimība, atbilstoši individuālajam rehabilitācijas plānam un ģimenes ārsta
atzinumam;
2) vienam šīs daļas 1. punktā minētās personas izraudzītam tuviniekam, ja persona un
tuvinieks norāda uz nepieciešamību pakalpojumu saņemt kopā un šo nepieciešamību
pamato attiecīgā onkoloģiskā slimība;
3) bērnam, kuram saskaņā ar ārstu konsīlija lēmumu nepieciešama paliatīvā aprūpe,
un ar viņu vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai audžuģimenei.
(2) Pašvaldības atbilstoši nepieciešamībai un finansiālajām iespējām var organizēt
psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus arī citām personu grupām.”
17. Papildināt 25. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Personām ar invaliditāti, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
ir noteikusi medicīniskas indikācijas speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un transporta
izdevumu kompensēšanas pabalsta saņemšanai, ir tiesības saņemt par valsts budžeta līdzekļiem
pakalpojumu — transportlīdzekļa pielāgošana —, lai tas pildītu tehniskā palīglīdzekļa funkciju.”
18. Izteikt 26. pantu šādā redakcijā:
“26. pants. Profesionālā rehabilitācija un profesionālās piemērotības noteikšana
(1) Tiesības saņemt valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un
profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumus ir personām darbspējas vecumā, ja tām ir
noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte. Lai saņemtu valsts finansētus profesionālās
rehabilitācijas pakalpojumus vai profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu, persona
vēršas pie attiecīgā pakalpojumu sniedzēja, kurš pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu vai
par atteikumu piešķirt pakalpojumus.
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(2) Kārtību, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus
un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu, nosaka Ministru kabinets.”
19. 27.1 pantā:
izteikt panta nosaukumu, pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“27.1 pants. Grupu mājas (dzīvokļa), pusceļa mājas, servisa dzīvokļa un sociālās
rehabilitācijas centra pakalpojumi
(1) Grupu mājā (dzīvoklī) nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu
risināšanā un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir
objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā.
(2) Pusceļa mājā sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:
1) personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai tās apgūtu patstāvīgai dzīvei vai
dzīvei grupu mājā (dzīvoklī) nepieciešamās iemaņas;
2) personām ar citiem funkcionāliem traucējumiem, lai tās apgūtu vai nostiprinātu
patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas.”;
papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Sociālās rehabilitācijas centrā personām ar funkcionāliem traucējumiem, no
psihoaktīvām vielām atkarīgām personām, personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas
un citām personām ar sociālās funkcionēšanas problēmām sniedz sociālās funkcionēšanas spēju
atjaunošanai nepieciešamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši katras personas
vajadzībām.”
20. 28. pantā:
izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(1) Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas nodrošina klientam
mājokli, nepieciešamā līmeņa sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcija var klientam nodrošināt arī ārstniecības personas noteikta
ārstēšanas plāna izpildi. Šīs institūcijas pakalpojumus, ja nav medicīnisku kontrindikāciju to
saņemšanai, ir tiesības saņemt:”;
izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem, ja
nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu;”;
aizstāt pirmās daļas 3. punktā vārdus “garīgās attīstības” ar vārdu “funkcionāliem”;
papildināt pirmās daļas 4. punktu pēc vārda “smagiem” ar vārdiem “un ļoti smagiem”;
papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija var veidot struktūrvienību
veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.
(12) Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, izmantojot Nepilngadīgo
personu atbalsta informācijas sistēmu, ne retāk kā reizi trijos mēnešos par bāreni vai bez vecāku
gādības palikušu bērnu, kas ir jaunāks par trim gadiem, un ne retāk kā reizi sešos mēnešos par
bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu no dienas, kad viņš sasniedz trīs gadu vecumu, līdz
brīdim, kad pakalpojuma sniegšana viņam tiek pārtraukta, informē bāriņtiesu un pašvaldības
sociālo dienestu par:
1) vecāku, brāļu, māsu, vecvecāku, kā arī citu personu, ar kurām bērns ilgu laiku ir
dzīvojis nedalītā saimniecībā, saskarsmi ar bērnu un sadarbību ar ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju;
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2) bērna fizisko un psihosociālo attīstību.”;
papildināt otro daļu ar 4. un 5. punktu šādā redakcijā:
“4) persona izcieš sodu ieslodzījuma vietā;
5) persona atrodas prombūtnē ilgāk par 12 mēnešiem.”;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Lēmumu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu institūcijas vadītājs var pieņemt arī
tādā gadījumā, ja nevis kāda no šā panta trešajā daļā minētajām pašvaldībām, bet cita pašvaldība ne
vēlāk kā mēnesi pirms pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas rakstveidā apliecinājusi institūcijas
vadītājam, ka tās administratīvajā teritorijā pēc rakstveida vienošanās ar attiecīgo personu tai tiks
nodrošināta izmitināšana un nepieciešamie sociālie pakalpojumi.”
21. 29. pantā:
izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) saņemt savam funkcionālajam stāvoklim un nepieciešamajam aprūpes līmenim
atbilstošus pakalpojumus, kā arī uz individuālu un profesionālu personāla pieeju
pakalpojumu sniegšanā;”;
papildināt otrās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “ilgstošas sociālās aprūpes” ar vārdiem “un
sociālās rehabilitācijas”;
izteikt otrās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:
“1) pilngadīgai personai, kura ir šā likuma 13.1 panta trešajā daļā noteiktās pensijas vai
atlīdzības, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja, naudas summa, kas
paliek tās rīcībā pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
pakalpojuma apmaksas, nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksājamās
pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra;
2) pilngadīgai personai, kura nav šā likuma 13.1 panta trešajā daļā noteiktās pensijas vai
atlīdzības, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja, naudas summa, kas
tai izmaksājama no ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas budžeta, ir 15 procenti no
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra;”;
aizstāt otrās daļas 3. punktā skaitli “10” ar skaitli “15”;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Par šā panta pirmajā daļā noteikto klienta tiesību nodrošināšanu un šim nolūkam
nepieciešamo institūcijas darba organizēšanu ir atbildīgs ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijas vadītājs.”
22. 31. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Lai nepieļautu personas atstāšanu bez uzraudzības un aizsargātu tās veselību un dzīvību,
kā arī citu personu tiesības un brīvības, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona var pieņemt lēmumu par nepieciešamību noteiktā
laika periodā ierobežot personas tiesības brīvi pārvietoties, ja šādas uzraudzības nepieciešamība,
pamatojoties uz personas veselības stāvokli, ir noteikta tās individuālajā rehabilitācijas vai aprūpes
plānā.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Klientam, kurš saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
pakalpojumus un kuram ir piešķirta pensija vai atlīdzība, vai valsts sociālais pabalsts, šo maksājumu
izmaksu, ievērojot šā likuma 13.1 panta trešajā daļā un 29. panta otrās daļas 1. punktā minētos
nosacījumus, nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kuras kontā
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Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, pamatojoties uz klienta iesniegumu, pārskaita minētos
maksājumus.”
23. Izteikt 32. panta tekstu šādā redakcijā:
“Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un
krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu
darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.”
24. 33. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “par uzturu” ar vārdiem “pamatvajadzību nodrošināšanai”;
izslēgt otrajā daļā vārdus “tai skaitā var atzīt par trūcīgu ģimeni (personu), kurai ir
parādsaistības”.
25. Izteikt 35. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai)
pabalstu krīzes situācijā.”
26. 37. pantā:
izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(1) Personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt sociālās palīdzības pabalstu, izņemot
pabalstu krīzes situācijā, un nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto
saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”), jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā
kā bezdarbniekam, izņemot gadījumu, kad persona ir:”;
papildināt pirmās daļas 4. punktu pēc vārda “klātienē” ar vārdu “pamatizglītības”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Sociālās palīdzības pabalstu šā panta otrajā daļā minēto apstākļu dēļ samazina vai
pārtrauc izmaksāt ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ
samazināma vai pārtraucama pabalsta izmaksa.”;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Ja trūcīgas ģimenes (personas) materiālais stāvoklis uzlabojies un tās ienākumi
palielinājušies uz darba attiecību pamata vai no saimnieciskās darbības, izņemot autoratlīdzību,
ienākumus no nekustamā īpašuma un ienākumus no metāllūžņu pārdošanas, pašvaldības sociālais
dienests vienu reizi kalendāra gadā trīs kalendāra mēnešus neņem vērā ienākumus līdz valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram no šā ienākuma personai darbspējīgā vecumā,
kura uzsākusi gūt ienākumus.”
27. Papildināt pārejas noteikumus ar 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. un 32. punktu šādā redakcijā:
“25. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz
2017. gada 1. jūlijam piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo
likumu:
1) Ministru kabineta 2003. gada 3. jūnija noteikumi Nr.291 “Prasības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem”;
2) Ministru kabineta 2008. gada 20. novembra noteikumi Nr.951 “Kārtība, kādā sociālo
pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un
izslēgts no tā”;
3) Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumi Nr. 271 “Kārtība, kādā personas
saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus”.
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26. Šā likuma 9.1 panta otrā daļa, 14. panta pirmās daļas 4.1 un 4.2 punkts, 20. panta ceturtā
daļa stājas spēkā 2017. gada 1. decembrī.
27. Šā likuma 12. panta 2.3 un 28. panta 1.2 daļa stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.
28. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 12. punkts stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
29. Šā likuma 13. panta septītā daļa stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. Līdz 2022. gada
31. decembrim atbalsts pašvaldībām ar sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences
pilnveides nodrošināšanu saistīto izdevumu segšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek
īstenots Eiropas Savienības politiku instrumentu ietvaros.
30. Šā likuma 13.1 panta trešās daļas nosacījums attiecībā uz samaksu par ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu 85 procentu apmērā no pensijas vai
atlīdzības un 29. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkta nosacījumi attiecībā uz naudas summu
personiskiem izdevumiem institūcijas klientiem 15 procentu apmērā no pensijas vai atlīdzības, vai
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piemērojami no 2020. gada 1. janvāra.
Līdz 2019. gada 31. decembrim:
1) personas, kuras ir pensijas vai atlīdzības saņēmējas, maksā par šā likuma 9.1 panta
pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktajiem pakalpojumiem 90 procentus no tām
izmaksājamās summas, bet ne vairāk kā saņemtā pakalpojuma izmaksas attiecīgajā
institūcijā;
2) pilngadīgai personai, kura ir šā likuma 13.1 panta trešajā daļā noteiktās pensijas vai
atlīdzības, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja, naudas summa, kas
paliek tās rīcībā pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
pakalpojumu apmaksas, nedrīkst būt mazāka par 10 procentiem no tai izmaksājamās
pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra;
3) pilngadīgai personai, kura nav šā likuma 13.1 panta trešajā daļā noteiktās pensijas vai
atlīdzības, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja, naudas summa, kas
tai izmaksājama no ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas budžeta, ir 10 procenti no
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra;
4) bērnam no septiņu gadu vecuma naudas summa, kas tam izmaksājama no ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijas budžeta, ir 10 procenti no valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta apmēra. Par labām un teicamām sekmēm un aktivitāti sabiedriskajā dzīvē
izglītības iestādes vai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas var piešķirt lielāku naudas
summu.
31. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 13. punkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
32. Pašvaldības līdz saistošo noteikumu par pabalsta krīzes situācijā apmēru un piešķiršanas
kārtību spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 31. decembrim piemēro pašvaldības
saistošos noteikumus, kuros noteikts vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā apmērs un tā piešķiršanas
kārtība.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 12. janvārī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 26. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.01.2017., Nr. 21.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

105. 518L/12

Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) Eiropas Savienības ārējais gaisa pārvadājums — starptautisks lidojums, kura sākumpunkts
vai apstāšanās vieta ir valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet plānotā apstāšanās vieta
vai plānotais galapunkts ir Latvijas teritorijā vai kura sākumpunkts vai apstāšanās vieta ir Latvijas
teritorijā, bet apstāšanās vieta vai galapunkts — valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;
2) Eiropas Savienības iekšējais gaisa pārvadājums — starptautisks lidojums, kura
sākumpunkts vai apstāšanās vieta ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī, bet plānotā apstāšanās vieta
vai plānotais galapunkts ir Latvijas teritorijā vai kura sākumpunkts vai apstāšanās vieta ir Latvijas
teritorijā, bet apstāšanās vieta vai galapunkts — citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
3) gaisa pārvadātājs — persona, kurai ir derīga darbības licence vai līdzvērtīgs dokuments,
kas ļauj ar gaisa kuģi veikt pasažieru komercpārvadājumus;
4) pasažieris — jebkura persona, izņemot gaisa kuģa apkalpes locekļus, kuru pārvadā vai
ir paredzēts pārvadāt gaisa kuģī ar gaisa pārvadātāja piekrišanu, ko apliecina attiecīgās personas
reģistrācija pasažieru sarakstā;
5) pasažieru dati — ziņas, ko apstrādā rezervācijas sistēmās, izlidošanas kontroles sistēmās
(sistēma, kuru izmanto, lai reģistrētu pasažierus gaisa pārvadājumiem) vai līdzvērtīgās sistēmās, lai
nodrošinātu personas vai tās vārdā pieteiktā gaisa pārvadājuma rezervācijas apstrādi un kontroli;
6) Pasažieru informācijas nodaļa — pasažieru datu apstrādei norīkota Drošības policijas
struktūrvienība.
2. pants. Likuma mērķis
Likuma mērķis ir nodrošināt pasažieru datu apstrādi, kas nepieciešama, lai veiktu analīzi
terorisma, smagu vai sevišķi smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, kā arī valsts drošības
apdraudējumu novēršanai.
3. pants. Reģistra pārzinis, turētājs un reģistra uzdevumi
(1) Gaisa kuģu pasažieru datu reģistrs (turpmāk — reģistrs) ir valsts informācijas sistēma,
kuras pārzinis un turētājs ir Drošības policija. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs nodrošina
reģistra tehnisko resursu funkcionalitāti.
(2) Reģistrs nodrošina iestādēm iespēju saņemt tajā iekļautos pasažieru datus, kas
nepieciešami terorisma, smagu vai sevišķi smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, kā arī valsts
drošības apdraudējumu novēršanai.
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II nodaļa
Reģistrā iekļaujamās ziņas, to iekļaušanas kārtība un glabāšana
4. pants. Reģistrā iekļaujamās ziņas
Reģistrā iekļauj šādas ziņas:
1) gaisa pārvadājuma ieraksta rādītājs;
2) rezervēšanas un biļetes izsniegšanas datums;
3) paredzētā gaisa pārvadājuma datums;
4) pasažiera vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, pilsonība;
5) pasažiera adrese un kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
6) maksājumu informācija, kā arī rēķina nosūtīšanas adrese;
7) gaisa pārvadājuma numurs, gaisa pārvadātājs un informācija par konkrētā gaisa
pārvadājuma maršrutu, gaisa kuģa izlidošanas un ielidošanas laiks;
8) priekšrocību kartes veids, numurs, īpašnieks;
9) tūrisma operators un tūrisma aģents;
10) pasažiera statuss gaisa pārvadājuma laikā, tostarp reģistrēta pasažiera statuss,
informācija par neierašanos uz gaisa pārvadājumu vai ierašanos uz gaisa pārvadājumu
bez iepriekšējas rezervēšanas;
11) informācija par atdalītajām rezervācijām;
12) sensitīvus personas datus nesaturošas vispārīgas piezīmes (piemēram, atzīme
par to, ka bērns ceļo bez pavadoņa, valoda, kādā tas runā, bērnu līdz izlidošanai
pavadošās personas vārds un kontaktinformācija, kā arī radniecība ar bērnu, bērnu
pēc ielidošanas sagaidošās personas vārds un kontaktinformācija, kā arī radniecība
ar bērnu, darbinieks, kas bērnu pavada līdz izlidošanai vai pēc ielidošanas);
13) biļetes numurs, biļetes izdošanas datums, vienvirziena biļete, automātiskie biļetes
tarifa lauki;
14) sēdvietas numurs;
15) koplietošanas kodi;
16) izlidošanas kontroles sistēmā pieejamās ziņas par pasažiera nodoto bagāžu —
skaits un svars, identifikācijas numurs, bagāžas pārvadātāju kods, bagāžas statuss
(piemēram, nodota, izsniegta, nozagta, bojāta, konfiscēta), bagāžas izsniegšanas
vieta;
17) tā paša gaisa pārvadājuma ieraksta rādītāja citu gaisa kuģa pasažieru skaits, vārdi,
uzvārdi;
18) valsts robežas šķērsošanas vieta, caur kuru pasažieris ieceļos Latvijā;
19) pasažiera ceļošanas dokumenta tips, numurs, izdevējvalsts un derīguma termiņš;
20) visas vēsturiskās izmaiņas šajā pantā norādītajos datos.
5. pants. Gaisa pārvadātāju pienākums nosūtīt pasažieru datus to automatizētai
iekļaušanai reģistrā
(1) Gaisa pārvadātājam saistībā ar Eiropas Savienības ārējo gaisa pārvadājumu ir pienākums
ne agrāk kā 48 stundas un ne vēlāk kā 24 stundas pirms paredzētā izlidošanas laika un tūlīt pēc
tam, kad pirms izlidošanas vairs nav iespējama pasažieru iekāpšana gaisa kuģī vai izkāpšana no
tā, automatizētai iekļaušanai (turpmāk — iekļaušana) reģistrā nosūtīt šā likuma 4. pantā minētos
pasažieru datus tādā apjomā, kādā gaisa pārvadātājs tos apstrādā savas komercdarbības ietvaros, lai
sniegtu gaisa pārvadājuma pakalpojumu.
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(2) Gaisa pārvadātājam saistībā ar Eiropas Savienības iekšējo gaisa pārvadājumu ir pienākums
ne agrāk kā 48 stundas un ne vēlāk kā 24 stundas pirms paredzētā izlidošanas laika un tūlīt pēc
tam, kad pirms izlidošanas vairs nav iespējama pasažieru iekāpšana gaisa kuģī vai izkāpšana no
tā, iekļaušanai reģistrā nosūtīt šā likuma 4. pantā minētos pasažieru datus tādā apjomā, kādā
gaisa pārvadātājs tos apstrādā savas komercdarbības ietvaros, lai sniegtu gaisa pārvadājuma
pakalpojumu, ja ir saņemts Pasažieru informācijas nodaļas pieprasījums sniegt pasažieru datus
attiecībā uz konkrēto maršrutu.
(3) Ja pasažieru datos, kas nosūtīti iekļaušanai reģistrā saskaņā ar šā panta pirmo un otro
daļu, ir veiktas izmaiņas, gaisa pārvadātājs attiecīgos pasažieru datus nosūta pēc tam, kad vairs nav
iespējama pasažieru iekāpšana gaisa kuģī vai izkāpšana no tā.
(4) Steidzamā gadījumā, kad saņemts Pasažieru informācijas nodaļas pieprasījums sniegt
pasažieru datus, gaisa pārvadātājs pieprasītos pasažieru datus to iekļaušanai reģistrā nosūta
pieprasījumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par četrām stundām.
(5) Ja gaisa pārvadājuma kodus kopīgi lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, pienākums
nosūtīt visu gaisa kuģa pasažieru datus to iekļaušanai reģistrā ir tam gaisa pārvadātājam, kurš veic
gaisa pārvadājumu.
(6) Ministru kabinets nosaka prasības attiecībā uz pasažieru datu nosūtīšanu un iekļaušanu
reģistrā.
6. pants. Pasažieru informācijas nodaļas tiesības pieprasīt pasažieru datu nosūtīšanu to
iekļaušanai reģistrā
(1) Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības pieprasīt, lai gaisa pārvadātājs nosūta iekļaušanai
reģistrā pasažieru datus par Eiropas Savienības iekšējiem gaisa pārvadājumiem, ja Pasažieru
informācijas nodaļai vai šā likuma 10. pantā minētajai iestādei ir pamats uzskatīt, ka pieprasītie
pasažieru dati var palīdzēt novērst vai atklāt terorismu, smagu vai sevišķi smagu noziegumu vai
novērst valsts drošības apdraudējumu.
(2) Pasažieru informācijas nodaļa, pieprasot, lai gaisa pārvadātāji nosūta iekļaušanai reģistrā
pasažieru datus par Eiropas Savienības iekšējiem gaisa pārvadājumiem, norāda to sniegšanas
laikposmu, kas nav garāks par turpmākajiem sešiem mēnešiem.
(3) Gadījumā, kad jārīkojas nekavējoties, lai novērstu teroraktu vai reālu personas dzīvības vai
veselības apdraudējumu, Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības pieprasīt, lai gaisa pārvadātājs
sniedz pasažieru datus to iekļaušanai reģistrā citā termiņā, kas nav īsāks par četrām stundām.
7. pants. Pasažieru datu anonimizēšana
(1) Pasažieru datus, kuri pēc to iekļaušanas reģistrā ir glabāti sešus mēnešus, anonimizē,
maskējot (padarot neredzamas, bet nedzēšot) šādas personu identificējošas ziņas:
1) vārds, uzvārds, dzimšanas datums;
2) izmantotā ceļošanas dokumenta tips un numurs;
3) adrese un kontaktinformācija;
4) maksājumu informācija un rēķina nosūtīšanas adrese, ja šo informāciju var izmantot
personas identificēšanai;
5) priekšrocību kartes veids, numurs, īpašnieks;
6) šā likuma 4. panta 12. punktā norādītās vispārīgās piezīmes;
7) somas identifikācijas numurs.
(2) Ja terorisma, smagu vai sevišķi smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai vai valsts
drošības apdraudējumu novēršanai nepieciešams iegūt reģistrā iekļautos pasažieru datus, Pasažieru
informācijas nodaļai pēc tam, kad saņemta tiesneša piekrišana iestādes pieprasījumam izsniegt
pasažieru datus, ir tiesības anonimizētos pasažieru datus personalizēt un pieprasītajā apjomā
izsniegt attiecīgajai iestādei.
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8. pants. Pasažieru datu glabāšanas termiņš
Pasažieru datus reģistrā glabā piecus gadus no to iekļaušanas dienas, bet pēc minētā termiņa
beigām automātiski dzēš.
III nodaļa
Pasažieru datu izsniegšana
9. pants. Pasažieru datu automatizēta pārbaude reģistrā
(1) Reģistrā iekļautie dati par personu (vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums,
pilsonība), ceļošanas dokumentu (dokumenta tips, numurs, izdevējvalsts, derīguma termiņš) un
maksāšanas līdzekli (maksāšanas līdzekļa veids, bankas maksājumu kartes numurs un derīguma
termiņš) tiek automatizēti pārbaudīti, salīdzinot tos ar attiecīgiem datiem par personām, ceļošanas
dokumentiem un maksāšanas līdzekļiem, kas iekļauti šādās informācijas sistēmās:
1) Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas personu, mantu un dokumentu atrašanās
vietas noskaidrošanas reģistrā;
2) Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā “Nederīgo dokumentu
reģistrs”;
3) Šengenas informācijas sistēmā;
4) Starptautiskās Kriminālpolicijas organizācijas (Interpola) Nozagto un pazaudēto
ceļošanas dokumentu datubāzē;
5) Starptautiskās Kriminālpolicijas organizācijas (Interpola) datubāzēs attiecībā uz
meklējamām personām.
(2) Par datu automatizētās pārbaudes rezultātā konstatēto sakritību reģistrs nosūta
automātisku paziņojumu Pasažieru informācijas nodaļai, norādot tos pasažieru datus, kuri reģistrā
iekļauti saistībā ar konkrēto ierakstu.
(3) Apstrādājot reģistra automātiskajā paziņojumā ietvertos datus, Pasažieru informācijas
nodaļa pārliecinās par automatizētās pārbaudes rezultāta precizitāti attiecīgajā informācijas
sistēmā. Pārliecinājusies par datu atbilstību, Pasažieru informācijas nodaļa rīkojas, ievērojot šā
panta pirmajā daļā minēto informācijas sistēmu darbību regulējošus normatīvos aktus.
10. pants. Tiesības pieprasīt pasažieru datus
Ja ir pamats uzskatīt, ka pasažieru dati var palīdzēt novērst vai atklāt terorismu, smagu vai
sevišķi smagu noziegumu vai arī novērst valsts drošības apdraudējumu, pēc tiesneša piekrišanas
saņemšanas tiesības lūgt izsniegt reģistrā iekļautos pasažieru datus ir šādām iestādēm atbilstoši to
kompetencei:
1) Drošības policijai;
2) Valsts policijai;
3) Valsts robežsardzei;
4) Iekšējās drošības birojam;
5) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;
6) Militārajai policijai;
7) Militārās izlūkošanas un drošības dienestam;
8) Satversmes aizsardzības birojam;
9) Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldei un Muitas policijas pārvaldei;
10) prokuratūrai.
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11. pants. Iestādes pieprasījums izsniegt pasažieru datus
Pasažieru datu saņemšanai no reģistra šā likuma 10. pantā minētās iestādes vēršas rajona
(pilsētas) tiesā pēc iestādes atrašanās vietas ar rakstveida pieprasījumu. Pieprasījumā norāda:
1) pieprasījumu izteikušās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu. Valsts drošības
iestādes, kurām šajā punktā minētās informācijas norādīšana nozīmē valsts
noslēpuma izpaušanu, pieprasījumā norāda savu nosaukumu;
2) laikposmu (ne garāku par sešiem mēnešiem), par kuru nepieciešams saņemt
pasažieru datus, kas jau ir vai tiks iekļauti reģistrā;
3) pasažieru datu nepieciešamības pamatojumu;
4) sasniedzamo mērķi;
5) iemeslu, kas neļauj sasniegt šo mērķi vai būtiski apgrūtina tā sasniegšanu tādā
gadījumā, ja pasažieru dati netiks izsniegti;
6) atlases kritērijus, lai iegūtu nepieciešamās šā likuma 4. pantā minētās ziņas.
12. pants. Tiesneša piekrišana pasažieru datu izsniegšanai
(1) Lai sniegtu piekrišanu pasažieru datu izsniegšanai no reģistra, tiesnesis iepazīstas ar šā
likuma 11. pantā minēto pieprasījumu un, ja nepieciešams, citiem materiāliem, ar kuriem pamatots
pieprasījums.
(2) Piekrišanu pasažieru datu izsniegšanai no reģistra, kā arī atteikumu tiesnesis noformē
atsevišķa dokumenta vai rezolūcijas veidā. Tiesneša lēmums nav pārsūdzams.
(3) Tiesnesis sniegto piekrišanu var pagarināt par sešiem mēnešiem, ja nav zudis norādītais
pamats pasažieru datu saņemšanai no reģistra. Tiesnesim ir tiesības pagarināt pasažieru datu
saņemšanas termiņu neierobežoti daudz reižu.
13. pants. Pasažieru datu izsniegšanas pieprasījuma izpilde
(1) Šā likuma 10. pantā minētā iestāde 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņēmusi tiesneša
piekrišanu, iesniedz Pasažieru informācijas nodaļai pieprasījumu izsniegt pasažieru datus. ja
iestāde nav ievērojusi noteikto termiņu, Pasažieru informācijas nodaļa atsakās izsniegt pieprasītos
pasažieru datus.
(2) Pasažieru informācijas nodaļa 30 dienu laikā no šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā
iesniegtā pieprasījuma saņemšanas dienas izsniedz iestādei pieprasītos pasažieru datus vai iekļauj
reģistrā pieprasījumā norādītos ziņu atlases kritērijus, ja pieprasīti reģistrā vēl neiekļauti pasažieru
dati.
(3) Ja zudis pamats pieprasīt un saņemt pasažieru datus, iestāde, kas tos pieprasīja, nekavējoties
informē Pasažieru informācijas nodaļu.
(4) Ja zudis pamats pieprasīt un izsniegt pasažieru datus, Pasažieru informācijas nodaļa
nekavējoties izbeidz to izsniegšanu attiecīgajai iestādei.
14. pants. Pasažieru datu izsniegšana steidzamos gadījumos
(1) Gadījumā, kad jārīkojas nekavējoties, lai novērstu teroraktu vai reālu personas dzīvības
vai veselības apdraudējumu, Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības izsniegt pasažieru datus no
reģistra bez tiesneša piekrišanas.
(2) Pasažieru datu saņemšanai no reģistra saskaņā ar šā panta pirmo daļu šā likuma 10. pantā
minētās iestādes vēršas Pasažieru informācijas nodaļā ar pieprasījumu. Pieprasījumā norāda:
1) pieprasījumu izteikušās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu. Valsts drošības
iestādes, kurām šajā punktā minētās informācijas norādīšana nozīmē valsts
noslēpuma izpaušanu, pieprasījumā norāda savu nosaukumu;
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2)

pieprasīto pasažieru datu saņemšanas steidzamības pamatojumu un laikposmu, par
kuru nepieciešams saņemt pieprasītos pasažieru datus;
3) atlases kritērijus, lai iegūtu nepieciešamās šā likuma 4. pantā minētās ziņas.
(3) Pasažieru informācijas nodaļa atsakās izsniegt pieprasītos pasažieru datus, ja pieprasījumā
nav ietverta šā panta otrajā daļā minētā informācija.
(4) Iestāde, kas iesniegusi pieprasījumu, ne vēlāk kā 72 stundu laikā informē rajona (pilsētas)
tiesu pēc iestādes atrašanās vietas par pasažieru datu izsniegšanu no reģistra, norādot pieprasīto
pasažieru datu saņemšanas steidzamības pamatojumu, kā arī šā likuma 11. pantā minēto informāciju.
(5) Tiesnesis izvērtē iestādes pieprasījuma un datu izsniegšanas pamatotību un noformē
lēmumu atsevišķa dokumenta vai rezolūcijas veidā. Tiesneša lēmums nav pārsūdzams.
(6) Ja tiesnesis iestādes pieprasījumu un pasažieru datu izsniegšanu ir atzinis par nepamatotu,
attiecīgā iestāde par to informē Pasažieru informācijas nodaļu un nekavējoties iznīcina saņemtos
pasažieru datus.
(7) Pasažieru informācijas nodaļa izbeidz pasažieru datu izsniegšanu no reģistra, ja 72 stundu
laikā nav saņēmusi tiesneša piekrišanu.
IV nodaļa
Pasažieru datu izsniegšana ārvalstīm
15. pants. Pasažieru datu izsniegšanas pamats
Pasažieru informācijas nodaļa var izsniegt ārvalstij pasažieru datus no reģistra, ja ir pamats
uzskatīt, ka tie var palīdzēt ārvalstij novērst vai atklāt terorismu, smagu vai sevišķi smagu noziegumu
vai novērst valsts drošības apdraudējumu. Pasažieru datus no reģistra pēc ārvalsts kompetentās
iestādes pieprasījuma var izsniegt ar tiesneša piekrišanu, izņemot šā likuma 14. panta pirmajā daļā
minēto gadījumu.
16. pants. Pieprasījuma izskatīšanas kārtība
(1) Pasažieru informācijas nodaļa šā likuma 15. pantā minēto ārvalsts pieprasījumu izsniegt
pasažieru datus no reģistra iesniedz izvērtēšanai rajona (pilsētas) tiesā pēc iestādes atrašanās vietas.
(2) Tiesnesis pārliecinās, vai pieprasījumā ir norādīta šā likuma 11. pantā minētā informācija,
izvērtē tajā ietverto pamatojumu un lemj par piekrišanu datu izsniegšanai.
(3) Tiesnesis papildus izvērtē turpmāk minētos apstākļus un nedod piekrišanu pieprasīto
pasažieru datu izsniegšanai, ja:
1) tā var kaitēt Latvijas valsts suverenitātei vai drošībai;
2) tā var apdraudēt Latvijā veiktā operatīvās darbības procesa vai kriminālprocesa
mērķa sasniegšanu;
3) tā var apdraudēt personas dzīvību, veselību vai citas likumiskās intereses;
4) pieprasīto pasažieru datu izsniegšana no reģistra ir acīmredzami nesamērīga ar
norādīto mērķi vai nepiemērota tā sasniegšanai;
5) institūcija, kas iesniegusi pieprasījumu, nav ārvalsts kompetentā iestāde informācijas
apmaiņas jomā;
6) pasažieru datu izsniegšana no reģistra neatbilst fizisko personu datu aizsardzības
prasībām attiecībā uz datu nodošanu citām valstīm.
(4) Ja tiesnesim trūkst informācijas, kas nepieciešama jautājuma par piekrišanu izlemšanai,
viņš lūdz Pasažieru informācijas nodaļu pieprasīt no ārvalsts papildu informāciju.
(5) Piekrišanu pasažieru datu izsniegšanai no reģistra, kā arī atteikumu tiesnesis noformē
atsevišķa dokumenta vai rezolūcijas veidā. Tiesneša lēmums nav pārsūdzams.
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(6) Pasažieru informācijas nodaļa, izsniedzot pieprasītos pasažieru datus no reģistra, ievēro
šā likuma 13. pantā noteiktos termiņus. Steidzamos gadījumos Pasažieru informācijas nodaļa
pieprasītos pasažieru datus no reģistra izsniedz, ievērojot šā likuma 14. panta nosacījumus.
(7) Ja tiesnesis ir atzinis, ka pasažieru datu izsniegšana no reģistra steidzamības kārtā nav
pamatota, Pasažieru informācijas nodaļa nekavējoties izbeidz to izsniegšanu, kā arī informē
palīdzību lūgušo ārvalsti, aicinot to nekavējoties dzēst saņemtos pasažieru datus.
17. pants. Atbilde uz ārvalsts pieprasījumu
Atbildi uz citas valsts kompetentās iestādes pieprasījumu izsniegt pasažieru datus no reģistra
nosūta tādā pašā veidā, kādā pieprasījums saņemts.
18. pants. Pasažieru datu izsniegšana no reģistra starptautiskās sadarbības
krimināltiesiskajā jomā ietvaros
Starptautiskās sadarbības krimināltiesiskajā jomā ietvaros izteikto lūgumu izsniegt
pasažieru datus no reģistra izskata atbilstoši starptautisko sadarbību krimināltiesiskajā jomā
regulējošu normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā šajā likumā noteiktos pasažieru datu izsniegšanas
nosacījumus.
V nodaļa
Fizisko personu datu aizsardzības papildu prasības
19. pants. Pasažieru datu apstrādes prasības
(1) Pasažieru informācijas nodaļa veic pasažieru datu apstrādi atbilstoši vispārējām fizisko
personu datu aizsardzības prasībām.
(2) Aizliegts apstrādāt pasažieru datus, kas atklāj personas rasi, etnisko vai sociālo izcelsmi,
politiskos uzskatus, reliģisko pārliecību vai citu ticību, dalību arodbiedrībās, ģenētiskās īpatnības,
informāciju par personas veselības stāvokli, seksuālo dzīvi vai dzimumorientāciju, kā arī citus
sensitīvus personas datus.
(3) Ja gaisa pārvadātājs iekļaušanai reģistrā ir nosūtījis pasažieru datus, kas nav minēti šā
likuma 4. pantā, kā arī ziņas, kas satur sensitīvus personas datus, tie pēc attiecīgās informācijas
saņemšanas tiek nekavējoties automatizēti un neatgriezeniski dzēsti.
20. pants. Pasažieru informēšanas pienākums
Gaisa pārvadātāji nodrošina, ka to apkalpoto gaisa kuģu pasažieriem viegli pieejamā un
saprotamā formā tiek sniegta informācija par šā likuma 4. pantā minēto ziņu nosūtīšanu iekļaušanai
reģistrā.
21. pants. Pasažieru datu apstrādes reģistrēšana
(1) Reģistrā tiek uzskaitīta katra pasažieru datu apstrāde.
(2) Pasažieru informācijas nodaļa reģistrē pasažieru datu izsniegšanas pieprasījumus un uz
tiem sniegtās atbildes.
(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto informāciju par pasažieru datu apstrādes
reģistrēšanu glabā piecus gadus.
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Pārejas noteikums
Likuma 5. pantā noteikto pienākumu nosūtīt pasažieru datus iekļaušanai reģistrā gaisa
pārvadātāji sāk pildīt ne vēlāk kā 2017. gada 1. septembrī.

Likums stājas spēkā 2017. gada 3. aprīlī.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 19. janvārī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 7. februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 07.02.2017., Nr. 29.
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106. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19. janvāra sēdē nolēmusi atbalstīt Ministru kabineta lēmumu
izsludināt ārkārtējo situāciju no 2017. gada 17. janvāra līdz 17. aprīlim atbilstoši Ministru kabineta
2017. gada 17. janvāra rīkojumā Nr. 27 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktajam.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 19. janvārī

107. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19. janvāra sēdē ievēlējusi par Nacionālās elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem
Ivaru Āboliņu,
Ievu Beitiku,
Patriku Grīvu,
Guntu Līdaku.
Lēmums stājas spēkā 2017. gada 2. februārī.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 19. janvārī

108. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19. janvāra sēdē iecēlusi Elitu Krūmiņu par valsts kontrolieri.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 19. janvārī

109. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 26. janvāra sēdē iecēlusi Lauri Šņepstu par rajona (pilsētas)
tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 26. janvārī
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