
EIROPAS MIGRĀCIJAS TĪKLA PATVĒRUMA
UN MIGRĀCIJAS TERMINU VĀRDNĪCA

BĒGLIS
Trešās valsts pilsonis, kas pamatotu baiļu no vajāšanas rases, reliģijas, tautības, politisko
uzskatu vai piederības kādai noteiktai sociālai grupai dēļ, atrodas ārpus pilsonības valsts, un
kas nespēj vai šādu baiļu dēļ nevēlas pieņemt minētās valsts aizsardzību, vai bezvalstnieks,
kas, atrazdamies ārpus savas agrākās pastāvīgās dzīvesvietas valsts, to pašu iepriekš minēto
iemeslu dēļ nevar vai šādu baiļu dēļ nevēlas atgriezties šajā valstī.

IMIGRANTS
Persona, kas iepriekš uzturējusies kādā no ES dalībvalstīm vai trešajā valstī, nodibina savu
parasto dzīvesvietu ES dalībvalsts teritorijā uz laiku, kas ilgst vai ir sagaidāms, ka ilgs, vismaz
12 mēnešus.

NELIKUMĪGS MIGRANTS
Trešās valsts pilsonis, kas atrodas Šengenas valsts teritorijā, un kas neatbilst ieceļošanas
nosacījumiem, kā noteikts Regulā (ES) 2016/399 (Šengenas Robežu kodekss), vai citiem
ieceļošanas, uzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās nosacījumiem šajā valstī.

EKONOMISKAIS MIGRANTS
Persona, kas atstāj savu izcelsmes valsti tikai ekonomisku iemeslu dēļ, kuri nav saistāmi ar
bēgļa definīciju, lai uzlabotu savu materiālo nodrošinājumu.

PATVĒRUMA MEKLĒTĀJS
Trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā ir izteicis
vēlmi iegūt bēgļa vai alternatīvo statusu robežšķērsošanas vietā pirms ieceļošanas Latvijas
Republikā vai jau atrodoties Latvijas Republikas teritorijā, līdz brīdim, kad noslēdzies
administratīvais process par viņa iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

PATVĒRUMA PIETEIKUMS
Pieteikums, ko iesniedzis ārvalstnieks vai bezvalstnieks un ko var uztvert kā prasību
starptautiskās aizsardzības saņemšanai no ES dalībvalsts saskaņā ar Ženēvas Konvenciju par
bēgļa statusu un Protokolu par bēgļa statusu  vai valstī noteiktajām bēgļu tiesībām. 

MIGRANTS
Persona, kas atrodas ārpus tās valsts teritorijas, kuras pilsonis vai valstspiederīgais viņš ir, un
kas ir uzturējusies ārvalstī ilgāk par vienu gadu neatkarīgi no cēloņiem, kas ir brīvprātīgi vai
nebrīvprātīgi, un migrācijas veidiem, likumīgiem vai nelikumīgiem. 

PATVĒRUMS
Pamatojoties uz neizraidīšanas principu un starptautiski vai valsts līmenī atzītām bēgļu
tiesībām, aizsardzība, ko valsts sniedz personai, kura nevar lūgt aizsardzību savā pilsonības
un/vai dzīvesvietas valstī, baidoties tikt vajāta rases, reliģijas, pilsonības, politisko uzskatu vai
dalības konkrētā sociālā grupā dēļ.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en


ROBEŽŠĶĒRSOŠANA

EIROPAS MIGRĀCIJAS TĪKLA PATVĒRUMA
UN MIGRĀCIJAS TERMINU VĀRDNĪCA

DROŠA TREŠĀ VALSTS
Trešā valsts, kas pret personu, kura meklē starptautisko aizsardzību, piemēro šādus
principus: a) dzīvība un brīvība netiek pakļauta briesmām, pamatojoties uz rasi, reliģiju,
tautību, piederību konkrētai sociālai grupai vai politisko uzskatu dēļ; b) nepastāv smaga
kaitējuma risks, kā definēts Direktīvā 2011/95/ES (Pārstrādātā Kvalifikācijas direktīva); c) tiek
ievērots neizraidīšanas princips saskaņā ar Ženēvas Konvenciju par bēgļa statusu un
Protokolu par bēgļa statusu; d) tiek ievērots aizliegums viņu pārvietot, pārkāpjot tiesības
netikt pakļautam spīdzināšanai, cietsirdīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei, kā
noteikts starptautiskajos tiesību aktos; un e) pastāv iespēja pieprasīt bēgļa statusu un, ja viņš
tiek atzīts par bēgli, saņemt aizsardzību saskaņā ar Ženēvas Konvenciju par bēgļa statusu un
Protokolu par bēgļa statusu.

EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJĀ ROBEŽA
Šengenas dalībvalsts sauszemes robežas, upju un ezeru robežas, jūras robežas un to lidostas,
upju ostas, jūras ostas un ezeru ostas, kam nav kopīgas robežas ar citu Šengenas dalībvalsti

EKONOMISKĀ MIGRĀCIJA
Migrācija, kas notiek galvenokārt ekonomisku iemeslu dēļ vai tādēļ, lai palielinātu materiālo
nodrošinājumu.

STARPTAUTISKĀS AIZSARDZĪBAS SAŅĒMĒJS
Persona, kurai piešķirts bēgļa statuss vai alternatīvās aizsardzības statuss.

ALTERNATĪVĀS AIZSARDZĪBAS SAŅĒMĒJS
Persona, kurai piešķirts alternatīvās aizsardzības statuss.

ATGRIEŠANA
Personas brīvprātīga vai piespiedu, atbalstīta vai spontāna pārvietošanās no uzņēmējvalsts
atpakaļ uz izcelsmes valsti, pilsonības valsti vai pastāvīgo dzīvesvietu parasti pēc ievērojama
laika perioda pavadīšanas uzņēmējvalstī.

NELIKUMĪGA MIGRĀCIJA
Personu pārvietošanās uz jaunu dzīvesvietu vai tranzīts, kas notiek, neievērojot nosūtošās,
tranzīta un saņēmējas valsts normatīvos aktus.

NELIKUMĪGA IECEĻOŠANA

Fiziska robežas šķērsošana vai nu robežšķēršošanas vietā vai citā robežas punktā.

 Robežu šķērsošana, neievērojot vajadzīgās prasības likumīgai ieceļošanai uzņemošajā valstī.

ROBEŽŠĶĒRSOŠANA

AIZTURĒŠANA
Administratīvs pasākums, kas nav sods un ko noteikusi administratīvā vai tiesu iestāde (- es),
personas brīvības ierobežošanai, izmantojot ieslodzījumu, lai varētu īstenot citu procedūru.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en

