ZIŅU LAPA PAR
MIGRĀCIJAS NOTIKUMIEM LATVIJĀ
2020. GADA APRĪLĪ, MAIJĀ, JŪNIJĀ.

Latvijas pārstāvniecība migrācijas jomā ES līmenī:
28. aprīlis

Iekšlietu ministru videokonferencē ES dalībvalstu ministri apsprieda pašreizējo stāvokli un turpmāko rīcību iekšlietu jomā saistībā ar reakciju uz
Covid-19. Ministri arī tika informēti par pašreizējo stāvokli un problēmām saistībā ar migrāciju.

5. jūlijs

ES Iekšlietu ministri konferencē apsprieda reakciju uz Covid-19 pandēmiju iekšējās robežkontroles un personu brīvas pārvietošanās jomā.
Vispārējai veselības situācijai uzlabojoties, visās dalībvalstīs notiek deeskalācijas process un pakāpeniski Tiek atcelti daži valsts vai reģionālā
līmenī piemērotie pasākumi. Tas ietver pakāpenisku robežkontroles atcelšanu un personu brīvas pārvietošanās pilnīgu atjaunošanu, kas tika
ierobežota pandēmijas dēļ. Iekšlietu ministri apsprieda reakciju uz Covid-19 pandēmiju iekšējās robežkontroles un personu brīvas pārvietošanās
jomā.
Sanāksmes sākumā ministri tika informēti par 2019. gada ES politikas cikla organizētās noziedzības apkarošanai (EMPACT) darbības rezultātiem:
Organizētās noziedzības apkarošana: EMPACT 2019. gada darbības rezultāti (Horvātijas -prezidējošās valsts piezīme);
ES cīņas pret organizēto noziedzību rezultāti 2019. gadā.

Izmaiņas Latvijas normatīvajos aktos:
10. jūnijs

Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Izdoti
saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu, 39.
panta pirmo un otro daļu un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13. un 14. punktu.
Noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību. Lai novērstu Covid-19
infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami šādi pamatprincipi: informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība.

10. jūnijs

Saeima pieņēma un Valsts prezidents izsludināja “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu”. Lai pasargātu klientus un
darbiniekus, no 10. jūnija Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde turpinās sagatavot un izsniegt personu apliecinošus dokumentus pēc iepriekšēja
pieraksta, saglabājot fizisko distancēšanu. Šo kārtību paredzēts saglabāt vismaz tik ilgi, cik ir spēkā ir šis likums.
Likums nosaka, ka:
Tie trešo valstu pilsoņi, kuru uzturēšanās atļaujas valstī
izsludinātās ārkārtas situācijas laikā ir beigušās, ir tiesīgi turpināt
uzturēties Latvijas Republikā līdz diviem mēnešiem pēc ārkārtas
situācijas beigām bez jaunas uzturēšanās atļaujas vai vīzas
saņemšanas, saglabājot tiesības uz darbu, ja tādas sākotnēji tika
paredzētas;
Izskatot ārzemnieka iesniegumu uzturēšanās atļaujas izsniegšanai,
reģistrēšanai vai jautājumu par ārzemnieka uzturēšanās atļaujas
anulēšanu, nav piemērojama Imigrācijas likuma prasība par
pietiekamu finanšu līdzekļu esamību, lai persona varētu uzturēties
Latvijas Republikā, kā arī prasība 2020. gadā veikt aktīvu
saimniecisko darbību (tai skaitā samaksāt noteiktu nodokļa
summu). Šī norma neattiecas uz ārzemniekiem, kuri iesnieguši
dokumentus pirmās termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai pēc
ārkārtas situācijas atcelšanas Latvijā;

Ierobežota personu un transportlīdzekļu pārvietošanās pa Eiropas
Savienības ārējās robežas šķērsošanas vietām (izņemot kravu
pārvadājumus) no/uz valstīm, kas publicētas Latvijas Slimību
profilakses un kontroles centra mājaslapā, kur reģistrēta Covid-19
infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības
apdraudējumu. Personu un transportlīdzekļu pārvietošanās pa
Eiropas Savienības ārējās robežas šķērsošanas vietām ir
ierobežota, kā arī uz Latvijas kaimiņvalstu robežām: Latvijas Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas robežas.
Ārzemnieks, kura dokuments piešķir tiesības ieceļot un uzturēties
Latvijas Republikā, var ieceļot un izceļot no Latvijas Republikas
tranzītā divu mēnešu laikā pēc ārkārtas situācijas beigām, lai
atgrieztos savā mītnes zemē;

Nozīmīgi:
Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākā eksperte Lāsma Stabiņa 25. jūnijā ieguvusi ASV valsts sekretāra Maika Pompeo
atzinību par cilvēku tirdzniecības apkarošanu. Gadiem ilgi Lāsma Stabiņa ir virzījusi Latvijas rīcībpolitiku cilvēku tirdzniecības novēršanas
jautājumos.

2020. gada otrajā ceturksnī visaktīvākās publiskās diskusijas ir bijušas par Covid-19 un tā ietekmi uz
migrācijas procesiem. Sīkāk par migrācijas notikumu atspoguļojumu Latvijas medijos var iepazīties šeit.

Plašāka informācija
pieejama:
www.emn.lv

Finansē Eiropas
Savienības Migrācijas,
patvēruma un integrācijas
fonds.

