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PĀRSKATS PAR

BEZVALSTNIECĪBU
EIROPAS SAVIENĪBĀ

Bezvalstnieks - persona, kurai nav nevienas valsts piederības saskaņā ar spēkā esošajiem valstu likumiem.
(EMT Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca)

Bezvalstniecība ir globāla
parādība, kas skar aptuveni 3,9
miljonus cilvēku visā pasaulē.
Aprēķināts, ka Eiropas Savienībā
un Norvēģijā bezvalstnieku vai
nenoteiktas valstspiederības
personu skaits 2018. gada beigās
bija 399 283 personas.

1954. gada Konvencija.

1954. gada
un 1961.gada Konvencijas.

Pastāv divi svarīgākie starptautiskās
politikas instrumenti bezvalstnieku
aspektā un Latvija piedalās abos:

1.

1954. gada Konvencija par
bezvalstnieka statusu.

2.

1961. gada Konvencija par
bezvalstnieku skaita
samazināšanu.

LATVIJ Ā

Ne 1954.gada
ne 1961.gada Konvencija.

Personas, kuras var iegūt bezvalstnieka statusu:

Kāda valsts saskaņā ar tās likumiem nav atzinusi šo personu par savu pilsoni.

Persona ir zaudējusi Latvijas nepilsoņa statusu, un šai personai nav nevienas citas valsts
pilsonības, kā arī tai nav ārvalstu tiesību aktos noteiktajā kārtībā izsniegta garantija par
uzņemšanu pilsonībā.

LATVIJ Ā

Lai iegūtu bezvalstnieka statusu:

Jāiesniedz iesniegums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Pieteikuma iesniedzējs saņem palīdzību,
aizpildot iesniegumu un pieprasot informāciju no citu valstu kompetentām iestādēm (vēstniecībām un
migrācijas iestādēm).

Papildus jāiesniedz - personu apliecinošs dokuments un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes noteiktas
ārvalsts kompetentas institūcijas (vēstniecības vai migrācijas iestādes) izsniegts dokuments,kas apliecina,
ka persona nav attiecīgās valsts pilsonis un tai netiek garantēta šīs valsts pilsonība, vai dokumentāru
apliecinājumu tam, ka šādu dokumentu nav iespējams iegūt.

Lēmumu par bezvalstnieka statusa pieņemšanu pieņem 3 mēnešu laikā.
Ja personai Latvijā tiek piešķirts bezvalstnieka statuss, tā iegūst tiesības pieprasīt
termiņuzturēšanās atļauju, maksājot samazinātu valsts nodevu.
Saņemot bezvalstnieka statusu, persona var piekļūt darba tirgum.
A i c i n ā m i e p a z ī t i e s a r E M T p ol i t i k a s p ā r s k a t u

"Bezvalstniecība Eiropas Savienībā"
Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta mājaslapā.

Plašāka informācija pieejama:
www.emn.lv

Finansē Eiropas Savienības
Migrācijas, patvēruma un integrācijas
fonds

