
Pasažieru datu reģistrs: Kas tas ir un kāpēc tas vajadzīgs? 
 

ES direktīva par pasažieru datu reģistru (PDR) regulēs šo datu izmantošanu teroristu nodarījumu 
un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem.      

o PDR dati  ir avio pasažieru sniegtā informācija, kuru aviopārvadātāji ievāc lidojumu rezervēšanas un reģistrēšanās (check-in) procesā.  

o PDR datu iegūšana un izmantošana l īdz š im i r bijusi būtiska cīņā ar noteiktiem pārrobežu noziegumiem, kā piemēram, narkotiku un cilvēku vai 
bērnu ti rdzniecība.  

o Jaunā direktīva paredz, ka aviopārvadātājiem būs obligāti jāsniedz ES dalībvalstu atbildīgajām iestādēm PDR dati par ES ieceļojošiem vai no 

ES izceļojošiem avio pasažieriem. Dalībvalstis apmainīsies ar šo informāciju terorisma novēršanai.  
 PAŠLAIK / PIRMS ---> PĒC 

Es kā avio pasažieris un mani dati 
PDR dati jau pašlaik tiek uzglabāti aviopārvadātāju rezervācijas sistēmās: 
 pasažiera vārds; 
 ceļojuma datumi; 
 ceļojuma maršruts; 
 informācija par biļeti; 
 kontaktinformācija; 
 dati par ceļojuma aģentūru, kurā lidojums tika rezervēts; 
 izmantotie maksāšanas līdzekļi; 
 sēdvietas numurs; 
 bagāžas informācija. 

 
 

 
 

→ PNR dati iekļaus tieši tādu pašu informāciju. 

Manu datu izmantošana 
 PDR datu jautājumā pašlaik nav kopējas 

ES līmeņa pieejas. 
 

 Dažās ES dalībvalstīs jau ir PDR sistēmas (piem., 
Lielbritānijā), kamēr ci tas ir ieviesušas tiesību aktus 
va i  PDR s istēmas pašlaik testē.   

 Tas nav jaunums, ka jau šobrīd dalībvalstu 
tiesībsargājošās iestādes specifiskos gadījumos 

izmanto PDR datus: vairākas dalībvalstis PDR datus 
i zmanto tiesībaizsardzības nolūkos, pamatojoties uz 
konkrētiem tiesību aktiem vai uz vispārējām 

l ikumos noteiktām tiesībām.  
 Lielākā daļa valstu PDR datus pašlaik vāc un 

i zmanto, lai novērstu, atklātu, i zmeklētu teroristu 

nodarījumus un smagus noziegumus un sauktu 
vainīgos pie atbildības. 

 BET pašlaik tas notiek nesistemātiski va i  atbilstoši 
konkrētajā dalībvalstī policijai va i citām valsts 
iestādēm piešķirtajām vispārējām pilnvarām. 

--> Kopīga ES līmeņa pieeja PDR datu jautājumā. 

 
 

→ Katrai ES dalībvalstij būs jā izveido tā dēvētā Pasažieru informācijas nodaļa, kas 
no aviopārvadātājiem saņems PDR datus.  

→ Aviopārvadātājiem būs pienākums sniegt PDR datus  ES dal ībvalstu atbildīgajām 

iestādēm par ES ieceļojošiem va i no ES izceļojošiem avio pasažieriem. 
→ PDR datu vākšana, izmantošana un uzglabāšana kļūs sistemātiskāka. 
→ Tiks radīta efektīva PDR sistēma, kas  pilnībā atbilst personas pamattiesībām un 

pamatbrīvībām --- > visu PDR datu apstrāde būs jāreģistrē un jādokumentē, un 
pasažieri būs skaidri un precīzi jāinformē par PDR datu vākšanu un viņu  tiesībām. 

→ Datus sākotnēji uzglabās 6 mēnešus, un pēc tam šos datus maskēs
1
 (anonimizēs) 

un uzglabās vēl 4,5 gadus, piemērojot s tingras piekļuves procedūras attiecībā uz 
pi lnīgu iepazīšanos ar datiem.  

→ Iegūtos PDR datus drīkstēs apstrādāt tikai, la i novērstu, atklātu un izmeklētu 
teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un lai sauktu va inīgos pie 

atbi ldības.  
→ Būs vienots noziedzīgo nodarījumu saraksts, t.sk.: 

o ci lvēku tirdzniecība; 

o dal ība noziedzīgā organizācijā; 
o kibernoziegumi; 
o bērnu pornogrāfija; 

o ieroču, munīcijas, sprāgstvielu u.c. tirdzniecība. 

Vai būs papildu datu aizsardzības pasākumi? Jā! 

→ Nacionālajām Pasažieru informācijas nodaļām būs pienākums iecelt datu aizsardzības inspektoru, kurš i r atbildīgs par PDR datu apstrādes 
monitoringu un aizsardzības pasākumu īstenošanu. Viņš būs vienīgais kontaktpunkts visiem jautājumiem saistībā ar avio pasažieru PDR datu 

apstrādi; 
→ Noteikti pienākumi un pilnvaras va lsts uzraudzības iestādei, kas būs atbildīga par tiesisku datu apstrādes uzraudzību un veik s izmeklēšanu; 
→ Piekļuvi  visam PDR datu kopumam, kas lietotājiem ļaus nekavējoties identificēt datu subjektu, drīkstēs piešķirt tikai saskaņā ar ļoti stingriem 

un ierobežotiem nosacījumiem pēc sākotnējā glabāšanas perioda. 

Kādēļ esošās sistēmas un rīki nebija pietiekami? Ko dod jaunā sistēma? 

 Paš laik tādi ES līmeņa pasākumi kā, piemēram, direktīva par iepriekšēju 
pasažieru informāciju (API, Advance Passenger Information), Šengenas 
informācijas sistēma (SIS) un otrās paaudzes Šengenas Informācijas 

→ PDR datu izvērtēšana ļaus identificēt personas, kuras iepriekš 
netika turētas aizdomās par iesaistīšanos terorismā vai 
smagos noziegumos vēl pirms datu analīzes, kas l iecina, ka 

                                                                 
1 Datu anonimizēšana, tos maskējot, nozīmē padarīt sistēmas lietotājam neredzamus atsevišķus PDR datu elementus, piemēram, vārdu (-

s), t.sk., citu PDR pasažieru vārdus un ceļotāju skaitu, kopā ceļojošās personas, adresi un kontaktinformāciju u.t.t. (piemēram, datu 

elementi, kas ļautu tieši identificēt pasažieri, uz kuru attiecas PDR dati): http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-

room/20150123BKG12902/EU-Passenger-Name-Record-%28PNR%29-proposal-an-overview 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150123BKG12902/EU-Passenger-Name-Record-%28PNR%29-proposal-an-overview
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150123BKG12902/EU-Passenger-Name-Record-%28PNR%29-proposal-an-overview
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s istēma (SIS I I) neļauj tiesībsargājošām iestādēm identificēt 
“nezināmas” aizdomīgas personas, savukārt PDR dati to ļauj. 

 ES valstu PDR s istēmas ievērojami atšķirtos va i tās neatbilstu pasažieru 
datu a izsardzības standartiem. 

tās  var būt iesaistītas šādos noziegumos. Attiecīgi tādā 
gadījumā to izvērtētu kompetentās iestādes. 

→ Mērķis i r harmonizēt ES dalībvalstu noteikumus par PDR datu 
ievākšanu un apstrādi. 

Vai saistībā ar PDR datiem iespējami arī ES dalībvalstu nacionāla līmeņa lēmumi?  
→ Saskaņā ar direktīvu dalībvalstis var vākt PDR datus arī par iekšējiem ES l idojumiem, taču tas nav obligāti. Ja dalībvalsts vēlas piemērot 

di rektīvu arī ES iekšējiem l idojumiem, tad tai rakstiski jāsniedz paziņojums Ei ropas Komisijai.  
→ Komersantiem, kuri nenodarbojas ar pasažieru pārvadāšanu, bet kuri nodrošina ar ceļošanu saistītus pakalpojumus, t.sk., rezervē lidojumus, 

un l īdz ar to iegūst un apstrādā PDR datus, piemēram, tūrisma aģentūras un tūrisma operatori, netiks pakļauti direktīvai . Taču direktīva ļauj 

ES da l ībvalstīm izveidot sistēmu PDR datu ievākšanai un apstrādei arī no šāda veida operatoriem, atbilstoši nac ionālajiem l ikumiem. 

PDR LATVIJĀ:  JAUTĀJUMI UN ATBILDES sadarbībā ar Drošības Policiju  
1. Kādi pasažieru dati 

tiek uzglabāti, kad tie 
veic lidojumu no 
Latvijas uz trešajām 
valstīm vai no 

trešajām valstīm uz 
Latviju? 

  

  

  

 

 Katrs  ga isa pārvadātājs, lai nodrošinātu personas vai tās vārdā pieteiktu ga isa  pārvadājumu, rezervāci jas  
s is tēmās , i zl idošanas  kontroles  s is tēmās  (s is tēma, kuru izmantot, la i  reģis trētu pasažierus  ga isa  
pārvadājumiem) va i līdzvērtīgās sistēmās uzkrāj un apstrādā informāciju par personu un tās  l idojumu. Katrs  
ga isa pārvadātājs atkarībā no savas uzņēmējdarbības va jadzībām un specifikas uzkrāj atšķirīgu informāciju par 
personām un tās  l idojumiem. 

 Likums “Par aviāciju” nosaka gaisa pārvadātājam, kuri veic starptautiskos lidojumus no trešās valsts uz Latviju, 
pēc Valsts robežsardzes pieprasījuma tūlīt pēc pasažieru iekāpšanas reģistrācijas pabeigšanas iesniegt Vals ts  
robežsardzei datus par pasažieriem, kuri tiks pārvadāti līdz noteiktai va lsts robežas šķērsošanas  vieta i , caur 

kuru š īs  personas  ieceļos  Latvi jā . Pārvadātājs  sniedz šādus  datus :  
o pasažiera  vārds  un uzvārds ; 

o pasažiera  dzimšanas  datums; 
o pasažiera  pi l sonība  (ja  tāda i r); 
o pasažiera  i zmantotā  ceļošanas  dokumenta tips  un numurs ; 

o vals ts  robežas  šķērsošanas  vieta , caur kuru pasažieris  ieceļos  Latvi jas  Republ ikā;  
o l idojuma numurs ; 

o gaisa  kuģa izl idošanas  un iel idošanas  la iks ; 
o kopēja is  pasažieru ska i ts  ga isa  kuģī; 
o pasažieru sākotnēja is  iekāpšanas  punkts . 

2. Vai tas ir sistēmiski un 
vai to regulē nacionālie 
normatīvie akti? Vai arī tas 

ir konkrētās situācijās pēc 
speciāla pieprasījuma?  

 Tiesības nesistemātiskā veidā, norādot pietiekamu pamatojumu, piepras īt pasažieru datus  no ga isa  
pārvadātājiem i r valsts drošības iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm, Prokuratūrai, kā arī tiesu iestādēm , 
pamatojoties uz Valsts drošības iestāžu l ikumu, Operatīvās darbības likumu, kā arī Kriminālprocesa  l ikumu.  

3. Kura ir atbildīgā 
institūcija, kas to veic un 
uzglabā pasažieru datus? 

Cik ilgi tie tiek uzglabāti? 

 Par pasažieru datu vākšanu un uzglabāšanu i r atbildīga Valsts robežsardze. Atbilstoši likuma “Par aviāciju” 84. 4 
pantam Valsts robežsardzei ir noteikts pienākums 24 stundu laikā pēc pasažieru ierašanās un 
robežkontroles veikšanas iznīcināt datus, kurus tā ir saņēmusi, izņemot gadījumus, kad šos datus ir 

nepieciešams izmantot sabiedriskās kārtības nodrošināšanai vai valsts drošības interešu aizsardzībai . 
4. Kādiem mērķiem šie dati 

tiek izmantoti? 

 Pasažieru dati tiek izmantoti, lai apkarotu nelegālo imigrāciju un uzlabotu robežkontroles pasākumu veikšanu, 

kā  arī nodroš inātu sabiedrisko kārtību un va ls ts  droš ības  interešu a izsardzību.  
5. Kādā veidā tiek 
garantēta personas datu 
aizsardzība? 

 Personas datu aizsardzība tiek garantēta, ievērojot Fizisko personu datu a izsardzības  l ikumā noteiktās  
pras ības . 

6. Vai personas tiek 

informētas, ka viņu dati 
tiek vākti un uzglabāti?  

 Likuma “Par aviāciju” 84.2 pants nosaka gaisa pārvadātājam, kas veic starptautiskos lidojumu no trešās  va ls ts  

uz Latvi jas Republiku, pienākumu informēt pasažierus par datu pieprasīšanu un sniegšanu Valsts robežsardzei. 

7. Kādi ir trūkumi 

pašreizējām pasažieru datu 
reģistra sistēmām / rīkiem? 

Ko vienots PDR mainīs / 
uzlabos? 

 Ņemot vērā, ka aizvien va irāk va ls tis  attīs ta  API (iepriekšēja  pasažieru informāci ja , Advanced Passenger 

Information) un PDR (pasažieru datu reģis trs , Passenger Name Record) s i s tēmas , tad nepieciešams vienots 
tiesiskais regulējums ES, la i  nodrošinātu visiem gaisa pārvadātājiem vie notas  pras ības  (datu sniegšanas  

apjoms, datu sniegšanas biežums, datu sniegšanas kanāli, datu sniegšanas  formāts), la i  samazinātu ga isa  
pārvadātāju i zdevumus. Papildus tam vienoti principi ES nodrošināt iespēju valstīm nepieciešamības 
gadījumā veikt savstarpēju informācijas apmaiņu, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus 

un smagus noziegumu, kā arī sauktu pie atbildības par tiem. Tāpat tādā veidā  personām tiktu garantēta  
vienota  personu datu a izsardzības  principu ievērošana.  

8. Vai pašlaik Latvija 

apmainās ar citām valstīm 

ar pasažieru datiem? Ja jā, 

ar kurām valstīm un 

kādiem nolūkiem? 

 Valsts drošības iestādēm, tiesība izsardzības  iestādēm, Prokuratūra i , kā  arī tiesu iestādēm, i zmantojot 

atbi lstošus s tarptautiskās un informācijas apmaiņas mehānismus, ir tiesības nesis temātiskā  veidā, norādot 
pietiekamu pamatojumu, piepras īt informāci ju par personu, kura  i r veikus i  l idojumu ci tā  va ls tī.  
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TURPMĀKIE SOĻI 
Pēc direktīvas pieņemšanas, dalībvalstīm būs divi gadi laika, lai nodrošinātu, ka stājas  spēkā normatīvie un 

administratīvie akti, kas vajadzīgi šīs direktīvas izpildei.  
 
FAKTS 

Saskaņā ar Lisabonas l īgumu, ir jautājumi, kur dažām dalībvalstīm – Īri jai, Lielbritānijai un Dānijai – ir izņēmumi 
jeb izvēles klauzulas (opt-outs), piemēram, par sadarbību iekšlietās un tieslietās vai par sadarbību, aizsardzības 
jomā

2
. Lielbritānija un Īrija ir izlēmušas piedalīties šīs direktīvas īstenošanā. Savukārt Dānija nepiedalīsies.  

 

Izmantotie materiāli, informācijas avoti: 
 ES Padomes informācija - Pasažieru datu reģistra (PDR) direktīva: Padome apstiprina ar EP panākto 

vienošanos  http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press -releases/2015/12/04-eu-passenger-name-
record-directive/   

 Eiropas Parlamenta informācija: Pasažieru datu reģistrs - jauni pasākumi cīņā pret noziedzību un terorismu 

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/top-stories/20150218TST24901/Pasa%C5%BEieru-datu-

re%C4%A3istrs,  
 Eiropas Parlamenta sagatavotie “Jautājumi un atbildes” par PDR: 

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news -room/20150123BKG12902/EU-Passenger-Name-Record-
%28PNR%29-proposal-an-overview 

 Drošības Policijas sniegtā informācija. 
 

                                                                 
2 http://providus.lv/upload_file/Publikacijas/2010/ROKASGRAMATA%20PDF%20teksts_crop.pdf  
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http://providus.lv/upload_file/Publikacijas/2010/ROKASGRAMATA%20PDF%20teksts_crop.pdf

