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Iekšlietu ministrijai 

 
Par Likumprojektu “Imigrācijas likums” 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk - LPS) ir izvērtējusi, tai skaitā 

nosūtot pašvaldībām, sagatavoto likumprojektu “Imigrācijas likums” (turpmāk 
- projekts) un nesaskaņo to, jo ir  šādas iebildes: 
1. 72.pants neparedz regulējumu attiecībā uz piekritību informēt attiecīgās 
pašvaldības bāriņtiesu (nepilngadīgā aizturēšanas gadījumā), kas būtu jāparedz, 
jo citādi var tikt informēta jebkura Latvijas bāriņtiesa (kur aizturēja, kur 
izmitināja, pēc robežsardzes amatpersonas atrašanās vietas, utt.). Būtu 
lietderīgi noteikt līdzīgu regulējumu attiecībā uz piekritību, kāds tas ir noteikts 
likumprojekta 93.panta pirmajā daļā. Attiecīgajā jautājumā jāņem vērā arī 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 67.panta noteiktais regulējums. 
 
2. Projekta 93.panta otrajā daļā norādīts: “Izraidīšanas procedūras laikā 
nepilngadīgu ārzemnieku, kurš ir bez vecāka vai viņa likumiskā pārstāvja 
pavadības, personiskajās un mantiskajās attiecībās,  ievērojot bērna labākās 
intereses, pārstāv bāriņtiesa vai tās iecelts likumīgais pārstāvis, vai bērnu 
aprūpes iestādes vadītājs.”  
Nav saprotams, kas domāts ar bāriņtiesas ieceltu likumisko pārstāvi, vai tas ir 
aizbildnis? Normatīvi nosaka, ka ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu pārstāv 
aizbildnis, ja bērns ir aizbildnībā; iestādes vadītājs, ja bērns  ievietots ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; un bāriņtiesa, ja bērns 
ievietots audžuģimenē. Bāriņtiesa var pilnvarot audžuģimeni pārstāvēt bērna 
atsevišķās personiskās un mantiskās intereses un tiesības, bet pilnvarojums 
neatbrīvo bāriņtiesu no noteiktās atbildības par bērna interešu un tiesību 
aizstāvību. 
 
3. Anotācijā (31.lpp.) teikts, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likums (3.pantā nepieciešams precizēt to, ka atsevišķām personu kategorijām, 
kas Latvijas Republikā uzturas ar termiņuzturēšanās atļauju, ir tiesības uz 
sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, piemēram, bēgļiem, Latvijas 
pilsoņu un Latvijas nepilsoņu nepilngadīgajiem bērniem – ārzemniekiem, 
personām, kurām viens no augšupējiem radiniekiem taisnā līnijā ir latvietis vai 
līvs un kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju); 
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Anotācijā minēts, ka nepieciešami grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3.pantā, precizējot, ka atsevišķām personu kategorijām, kas 
Latvijas Republikā uzturas ar termiņuzturēšanās atļauju, ir tiesības uz 
sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. Ja Imigrācijas likuma 
projekta 26.pantā ir nosauktas personu kategorijas, kurām būs tiesības pieprasīt 
termiņuzturēšanās atļaujas, tad anotācijā nav skaidri norādītas personu 
kategorijas, kurām pēc grozījumu veikšanas Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā būs tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo 
palīdzību. Līdz ar to nav iespējams arī noteikt, cik lielā mērā personu loks, kam 
būs tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, paplašināsies, 
kā arī kādu ietekmi tas varētu atstāt uz pašvaldības budžetu.  
Aicinām precizēt un pēc precizējumu veikšanas anotācijā, vērtējams, kāda ir 
prognozējama ietekme uz pašvaldības budžetu, attiecīgi no tā secinot spēkā 
stāšanās laiku un tml.  
Minētais arī paplašina veicamo uzdevumu apjomu pašvaldību sociālajiem 
dienestiem. 
 
4. Kā jau tika minēts 3.punktā, tad anotācijas 31.lpp. par Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 3.pantā plānotajiem grozījumiem paredzēts, ka 
atsevišķām personu kategorijām, kas Latvijas Republikā uzturas ar 
termiņuzturēšanās atļauju, ir tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo 
palīdzību, piemēram, bēgļiem, Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu 
nepilngadīgajiem bērniem – ārzemniekiem, personām, kurām viens no 
augšupējiem radiniekiem taisnā līnijā ir latvietis vai līvs un kuras saņēmušas 
termiņuzturēšanās atļauju. 
Uzskatām, ka nepieciešams papildināt plānotos grozījumus, ar normu, kas 
paredz, ka  minētajām personu kategorijām ir tiesības saņemt sociālo palīdzību 
un sociālos pakalpojumiem tās pašvaldības Sociālajā dienestā,  kurā  ir personas  
deklarēta vai bija pēdējā deklarētā dzīvesvieta. 
 
Izsakām šādu priekšlikumu. 
Nepieciešams precizēt 93.panta trešās daļas redakciju “……Izdevumus, kas 
saistīti ar šāda nepilngadīga ārzemnieka izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē vai 
ārpusģimenes aprūpi, sedz no valsts budžeta.” Saskaņā ar Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 1.panta 7.punktu ārpusģimenes aprūpe ir aprūpe, kas 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek nodrošināta pie 
aizbildņa, audžuģimenē, bērnu aprūpes iestādē. Tādējādi uzskatām, ka 
atsevišķi nav nepieciešams izdalīt bērnu aprūpes iestādi.  
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