Saeima ir pieĦēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Patvēruma likumā
Izdarīt Patvēruma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
ZiĦotājs, 2002, 8.nr.; 2005, 4.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:
1. 11.pantā:
izteikt trešo daĜu šādā redakcijā:
"(3) Ja nepilngadīgā persona ir bez vecāku pavadības un vēlas iesniegumu iesniegt
pati, to personiskajās un mantiskajās attiecībās patvēruma piešėiršanas procesa laikā
pārstāv bāriĦtiesa vai tās iecelts aizbildnis, vai bērnu aprūpes iestādes vadītājs.";
papildināt pantu ar astoto daĜu šādā redakcijā:
"(8) Pašvaldības izdevumus, kas tai radušies, izmitinot bērnu aprūpes iestādē
nepilngadīgo personu, kura ir bez vecāku pavadības, Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā un apmērā sedz no Bērnu un ăimenes lietu ministrijai kārtējam gadam šim
mērėim piešėirtajiem valsts budžeta līdzekĜiem."
2. 20.pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
"20.pants. Patvēruma meklētāju izmitināšana";
aizstāt pirmajā daĜā vārdus "Iesnieguma izskatīšanas laikā" ar vārdiem "Patvēruma
piešėiršanas procesa laikā";
papildināt pantu ar 1.1 daĜu šādā redakcijā:
"(11) Patvēruma meklētājs – nepilngadīgā persona, kura ir bez vecāku pavadības,
izmitināma patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, pie bāriĦtiesas iecelta aizbildĦa
vai bērnu aprūpes iestādē. Lēmumu par nepilngadīgās personas, kura ir bez vecāku
pavadības, izmitināšanu patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, pie aizbildĦa vai
bērnu aprūpes iestādē pieĦem bāriĦtiesa, noskaidrojot Departamenta viedokli.
Lēmumu pieĦem, Ħemot vērā nepilngadīgās personas intereses un tās viedokli
atbilstoši šīs personas vecumam un briedumam, ievērojot šādus nosacījumus:
1) nepilngadīgā persona, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināma kopā ar
pilngadīgajiem radiniekiem;
2) vienas ăimenes bērni nav šėirami, izĦemot gadījumus, kad tas tiek darīts bērnu
interesēs;
3) nepilngadīgās personas, kura ir bez vecāku pavadības, dzīvesvieta maināma tikai
gadījumos, kad tas atbilst šīs personas interesēm."
3. Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Līdz 2009.gada 1.janvārim bāriĦtiesa, pieĦemot šā likuma 20.panta 1.1 daĜā minēto
lēmumu par nepilngadīgās personas, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu,
nepilngadīgo personu izmitina pie aizbildĦa vai patvēruma meklētāju izmitināšanas
centrā."
4. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:
"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekĜautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Padomes 2001.gada 20.jūlija direktīvas 2001/55/EK par obligātajiem standartiem,
lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu
aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliĦus, uzĦemot šādas
personas un uzĦemoties ar to saistītās sekas;
2) Padomes 2003.gada 27.janvāra direktīvas 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos
standartus patvēruma meklētāju uzĦemšanai;
3) Padomes 2005.gada 1.decembra direktīvas 2005/85/EK par minimāliem
standartiem attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešėir un atĦem bēgĜa
statusu."
Likums Saeimā pieĦemts 2007.gada 25.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2007.gada 7.novembrī

